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Oxuculara təqdim olunan “Müharibənin qanlı kölgəsi” romanı müəllifin xidmət
illərinin, müharibə dəhşətlərinin, erməni qəsbkarlarının xalqımıza yaşatdığı ağrı-acıların, qan-qadanın, həmçinin torpaq və yurd qeyrəti çəkən cəsur oğulların qəhrəmanlıqla dolu olan döyüş yollarının toplusudur. Kitabda Qarabağ müharibəsinin gedişindən, gərgin döyüşlərdən və onların acı nəticələrindən geniş söhbət açılır. Torpaq
uğrunda aparılan qanlı savaş real səhnələrlə təsvir edilir, əməliyyatlar zamanı buraxılan səhvlər də göstərilir.
Qarabağ müharibəsinin insanların taleyinə vurduğu ağır zərbələr, sağalmaz yaralar kitabda təsirli boyalarla təsvir olunmuşdur. Romanda erməni xislətindən, erməni
hikkəsindən, erməni yalanlarından, erməni saxtakarlığından, erməni qaniçənliyindən
ətraflı söz açılır. Əsərdə həmçinin daşnakların azərbaycanlıları doğma ocaqları olan
Ermənistandan, Qarabağdan necə zülmlə, işgəncə və silah gücünə qovmaları da öz
əksini tapıb. Kitab oxuculara torpaqlarımızı işğal etmiş ermənilərə nifrət, doğma yurdumuza məhəbbət aşılayır. İki hissədən ibarət olan roman müəllifin neçə illik müşahidələrinin, gərgin zəhmətinin bəhrəsidir. Qarabağ müharibəsindən bəhs edən roman
reallığı əks etdirməsi baxımından da çox dəyərlidir. Oxucu sevgisi qazanmağa layiqdir.
Kitabın istifadəsiylə bağlı bütün müstəsna
hüquqlar müəllifə məxsusdur.
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ÖN SÖZ
MÜHARIBƏYƏ BIR ADDIM YAXIN
Müstəqillik dövrünün ilk illərindən etibarən ədəbi prosesi izləyən bir çox tənqidçilər kimi, mənim də hər zaman
iddia etdiyim bir məsələ Azərbaycan ədəbiyyatında müharibənin gerçək simasını əks etdirən əsərlərin yaranmamasıdır. Təbii ki, yeni yazılan əsərlər (müharibədən bəhs edirsə!) mütləq ədəbi yaddaşımızda olan bədii nümunələrlə
rəqabət, müqayisə müstəvisinə daxil olur (necə ki olmalıdır
da!) və ola bilər ki, məhz elə bu üzdən də əksər hallarda
uduzur, məğlub vəziyyətə düşür! Çünki təsəvvürümüzdə
mövcud müharibə ədəbiyyatı nümunələrinin səviyyəsinə
qalxa bilmir.
Ən azı, onu əminliklə söyləyə bilirik ki, müharibənin
təsirli yönlərinin, ağrısının, faciəsinin, həqiqi döyüş səhnələrinin yol tapdığı nümunələrdə bədii zəiflik, bədii cəhətdən güclü olan əsərlərdə isə gerçək müharibə mənzərəsi
çatışmır. Baxmayaraq ki, müstəqillik illərində Aqil Abbasın
“Dolu”, “Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz”, Nüşabə Məmmədlinin “Zəngulə”, Şəmil Sadiq və Müşfiq Xanın
“Ümidlərin izi ilə” və s. kimi müharibədən bəhs edən qismən uğurlu əsərlər yaranmışdır. Amma yenə də mənzərə
qənatəbəxş deyil.

Məsələn, son illərdə Böyük Vətən müharibəsinin faciələrini, dəhşətli simasını, publisistik çaları nə qədər güclü
olursa-olsun, güclü bir şəkildə əks etdirən müasir əsərlər
sırasında Svetlana Aleksiyeviçin “Müharibə qadın simalı deyil”in adını çəkə bilərəm ki, son dövrlərdə onun qədər məni
sarsıdan, yaddaşıma hopan, dəhşətə gətirən bir müharibə
ədəbiyyatı nümunəsi oxumamışdım. Belə bir təsir gücünə
malik əsəri öz ədəbiyyatımızda da oxumaq istərdim. Çünki
bu cür ədəbiyyatı oxuyaraq sarsılmamaq, müharibəni gör-
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məmək, düşmənə nifrət etməmək mümkün deyil. Müasir
romanlarımızdan qismən “Zəngulə” bu təsirə bir addım
yaxın gələn bir təəssürat yaratmışdı. Amma o qədər...

Əlinizə aldığınız bu kitabın müəllifi Vahid Məhərrəmovun bir neçə hekayəsinə ədəbi mətbuatda əvvəllər də rast
gəlmişdim. “Müharibənin qanlı kölgəsi” adlı romanını redaktə üçün mənə təqdim etdiyində, sözün düzü, qeyri-adi
bir nümunə ilə qarşılaşacağımı düşünməsəm də, müharibəyə bir addım yaxınlaşacığımı əvvəlcədən də güman etmişdim. Çünki müəllif illərlə o qanlı, dəhşətli hadisələrin
içərisində olmuşdu. Və gümanımda yanılmadım.
Əsərdə Fikrət adlı bir gəncin başına gələn hadisələr,
meydan hərəkatı, hadisələrin ilk gedişatı, könüllülərin cəbhəyə axını və gedən döyüşlərdəki pərakəndəlik əsas süjeti
təşkil edir. Əlbəttə, ilk hissələrdə sovet dövrü romançılığından gəlmə əmək mövzusu, neft buruqlarındakı iş prosesi və
s.-in təsvirində detallara varma oxucunu yorur. Lakin diqqəti çəkən və vacib olan müəllifin döyüşlərdəki uğursuzluqlara, hadisələrin gedişatının məğlubiyyətə doğru aparmasına
səbəb axtarışına çıxması, dəqiq səbəblər göstərməsi, cəbhədəki pərakəndəliyi, könüllüləri cəbhədən uzaqlaşdıraraq insanların məcburi tutulub atəş xətlərinə daşınmasını,
heç bir döyüş təcrübəsi olmayanların səngərlərə ötürülməsini, müəyyən şəxsi maraqlara qurban verilən vətənpərvər
insanların olmasını və s. fakt kimi dəqiq şəkildə aşkara çıxara və təqdim edə bilməsidir. Halbuki əsərlərimizdə həqiqətin göstərilməsinə bu cür münasibət adətən az olur.

Əlbəttə, “Müharibənin qanlı kölgəsi” romanı da müasir
romançılığın mövcud qəhrəmansızlıq (xarakter anlamında)
problemindən xali deyil. Halbuki burada konkret olaraq
Fikrəti, sevdiyi qızı – tibb bacısı Məleykəni sözün birbaşa
anlamında əsərin qəhrəmanları adlandıra bilərik. Lakin
xarakter olaraq dərininə işlənmiş qəhrəman kimi onlar bir
o qədər də yadda qala bilmirlər. Digər tərəfdən, romanda
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süjet nəqlçilik üzərində qurulduğundan (müasir romanların bir çoxunda olduğu kimi) hansısa xüsusi ədəbi texnika
müşahidə edilmir.

Bununla belə, “Müharibənin qanlı kölgəsi” gerçək müharibəyə oxucunu bir addım da olsa, iki addım da olsa, daha
yaxın aparır. Onu daha yaxından görməsi, müşahidə etməsi, insanların yaşadıqlarını dərk etməsi, bəzən xatırlaması
üçün real şərait yaradır. Hər üç qardaşı ermənilər tərəfindən (biri müharibə olmadığı, dinc şəraitdə – ermənilərin iç
üzünü açan bir hadisə nəticəsində, ikincisi hadisələrin başladığı ilk zamanlarda, üçüncüsü – Kamandar isə döyüşdə
həlak olur) öldürülən Məleykə tale və xarakter olaraq daha
çox diqqət çəkir. Əyilməzliyi, qorxmazlığı, əzmkarlığı ilə.
Onun taleyinin timsalında həyatdan, müharibədən ard-arda
zərbələr alan insanın dözümü, sınmazlığı oxucunu heyrətə
gətirə bilir. Xüsusilə qardaşı Kamandarın ölümünü eşitdiyi
səhnə təsirli əks etdirilibdir. Əsərə daxil edilən Fikrət-Leyla
nakam məhəbbət xətti də oxucu üçün maraq kəsb edəcək.
Müharibənin qırdığı və birləşdirdiyi talelərdən bəhs
edən əsərin müəllifinə uğurlar diləyir, oxucu qıtlığı yaşadığımız bir dövrdə romanın öz oxucusunu tapmasını arzulayıram.
Nərgiz Cabbarlı,
tənqidçi
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BIRINCI HISSƏ
1-ci fəsil
Dəniz sahilində narahat düşüncələr
İsti şəfəqlərini yer üzünə yayan günəş səmanın ənginliklərində
sutkalıq dövrəsini arın-arxayın başa vurmağındaydı. Günün batmağına az qalsa da, yer-göy od tutub yanırdı. Sanki hava özü də istinin
əlindən nəfəsini içinə çəkmiş, küləyin də ayağı haradasa ilişib qalmışdı. Bürkü, istilik azmış kimi, bir tərəfdən də yollarda sıxlıq yaranmışdı. Qatarın vaqonları kimi bir-birinin ardınca düzülmüş avtomobillər asta-asta, ağır-ağır şəhərin mərkəzinə doğru irəliləyirdi.
Belə bürkülü havada salonunda sıxlıq olan sarı rəngli marşrut avtobusu ləngərliyə-ləngərliyə “Azneft” meydanındakı dayanacağa yan
aldı. Sürücü əyləci astaca basıb qapıları açan kimi sərnişinlər bir-birlərinə sürtünə-sürtünə düşməyə başladılar. Avtobusdakı adamların
arasında Fikrət adlı ucaboy, enlikürək, qarayanız bir oğlan da mənzil başına tez çatmağa tələsirdi. O, hərbi xidmətdən iki ay əvvəl qayıtmışdı. İşə düzəlmək üçün bu istidə, şəhərin cansıxıcı havasında,
səs-küyündə tərə-suya bataraq ora-bura qaçırdı. Daha bekarçılıqdan
bezmişdi, başa düşürdü ki, arzusuna çatmaq üçün qarşılaşdığı bütün
əziyyətlərə qatlaşmalıdı. Fikrət səki ilə irəli getdikcə başını qaldırıb
göylərin ənginliyinə baxırdı. Nədənsə, bu gün səma onun gözlərinə
həmişəkindən dərin və gömgöy görsənirdi. Səhər ertədən yeri-göyü
yandıran günəş indi yırğalana-yırğalana qüruba əyilirdi.
Başı işlərinə çox qarışdığından Fikrət gün ərzində havanın bu
qədər isti olduğunun fərqinə varmamışdı. İki həftə ərzində tələb
olunan bütün sənədləri çətin də olsa toplayıb işlərini yaxşı-pis yoluna qoymuşdu. Hələlik hər şey yalnız yaxşılığa doğru gedirdi. İşləri qaydasına düşdükcə xəyalında təsəvvür etdiyi gələcək xoş həyatı
sanki ağlı-qaralı buludları dağıdaraq uzaqdan üzünə boylanıb gülümsəyirdi. Fikrət bu düşüncələr içində şose yoldan bir az kənarda
quraşdırılmış telefon köşklərinə tərəf addımladı. Yaxın günlərdə işə
çıxacağının sevincini böyük qardaşı İkramla bölüşmək üçün köşklərdən birinə girdi. Səs-küy gəlməsin deyə qapını da arxasınca çəkib kip
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örtdü. Sənədlərini içinə yığdığı qovluğu telefon qurğusunun üstünə
qoydu ki, rahat danışa bilsin. Cibində yalnız bircə iki qəpikliyi var idi.
Ona görə də nömrəni dəqiq və diqqətlə yığmağa çalışdı ki, ora-bura
qaçıb xırda pul axtarmalı olmasın. Xoşbəxtlikdən elə ilk çağırışdan
dəstəyi qaldırdılar. Qardaşı idi. Fikrət mehribancasına salamlaşıb
hal-əhval tutandan sonra sənədlərinin hazır olduğunu, ya sabah,
ya da birisi gün işə çıxacağını dedi. Bir az da ordan-burdan danışıb
ürəyini boşaldandan sonra köşkdən çıxıb sevinə-sevinə üzüaşağı –
bulvara tərəf üz tutdu. Vacib işi olmadığından addımlarını lap arxayın atırdı. Bu gün ora-bura çox qaçdığından yorulmuşdu. İndi həm
havasını dəyişmək, həm də bir az oturub ayaqlarının dincini almaq
istəyirdi.
Xəzərdən əsən meh onun üz-gözünə sığal çəkdikcə bədəni sərinləyirdi. Yavaş-yavaş qəlbinə, ruhuna çökən sakitlikdən rahatlanırdı.
Beş-on günün içində işləri qaydasına düşdüyünə görə ürəyi açılmışdı, indi gözləri gülür, üz-gözündə təbəssüm oynayırdı. Yorğunluğu
keçdikcə özünü yüngül hiss edir, qanadlanıb quş kimi uçmaq istəyirdi. İşə girmək üçün lazım olan arayışları alana qədər ora-bura çox
qaçmışdı. İdarələrin yerləşdiyi ünvanları axtara-axtara küçələrdə
gəzməkdən bezib yorulsa da, işinin xətrinə səbrini basıb hər əziyyətə
dözürdü. Maaş alacağı günü gözləri önünə gətirəndə ürəyi sevincdən atlanırdı. Kadrlar şöbəsindəki rus dilində danışan uzunsaçlı, qaraqaşlı, qaragözlü azərbaycanlı qadın onu bir az da həvəsləndirərək:
“Bizim müəssisəmiz ittifaq əhəmiyyətlidir. İşə qəbul olunmağın
barədə əmrin çıxandan bir neçə gün sonra başqaları kimi səni də
peşə öyrənmək üçün Moskvaya kursa göndərəcəyik”, – demişdi. Fikrət bu xəbərə elə sevinmişdi ki, sanki getdiyi yerdə böyük bir xəzinə
tapmışdı. Moskva şəhərinin möhtəşəmliyi, gözəlliyi haqqında çox
eşidib oxusa da, bu günə qədər o yerləri görmək ona nəsib olmamışdı. İndi budur, xoşbəxtlik özü öz ayağıyla təşrif buyurub yanına
gəlmişdi. Sadəcə, Fikrətin ona doğru inamlı bir addım atması bütün
işləri müsbət həll edəcəkdi. O da buna hazır idi. Həyatının indiki çağında, bu cavan yaşında daha bundan sevindirici nə ola bilərdi ki?
İşə girəcəyi idarənin hesabına gedib Moskvanı görəcək, hələ üstəlik
peşə də öyrənib ömrü boyu həmin sənətin çörəyini yeyəcəkdi.
Qurduğu şirin xəyalların içində bulvarla xeyli üzüaşağı getmişdi
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ki, birdən içinə sənədlərini yığdığı qovluğun əlində olmadığını gördü. Xatırladı ki, qardaşı ilə danışandan sonra sevindiyindən telefon
köşkündən tələsik çıxıb, sənədləri götürməyi unudub. Bunu yadına
salanda bədəni sustaldı, qolları boşalıb yanına düşdü. Həyəcandan
ürəyinin döyüntüsü artdı.
Tez geri döndü. Ümid edirdi ki, qovluq elə qoyduğu yerdə də
olacaq. Ayaqlarına güc verib bayaqdan asta-asta gəldiyi yolla arxaya
qaçmağa başladı. Ətrafda istirahət edən, tələsmədən xırda addımlarla gəzişən adamlar onu qəribə baxışlarla süzürdülər. Fikrət isə
heç kimə, heç nəyə məhəl qoymadan yüyürə-yüyürə həyəcan içində
özünü bir az əvvəl sevinə-sevinə tərk etdiyi telefon köşkünə saldı.
Qaçaraq gəldiyindən ayaqları keyimiş, gözləri dörd olmuş, üz-gözünü tər basmışdı. İçəri girən kimi tələsik dabanlarını qaldırıb telefon
qurğusunun üstünə boylandı, sənədləri orada yox idi. Fikrət köşkün
içini elə diqqətlə nəzərdən keçirirdi ki, sanki qovluq yox, iynə itirmişdi. Sənədlər nə köşkün içində, nə də çölündə gözə dəyirdi. Sanki
Fikrətin gözləri tutulmuşdu, heç nə görmürdü. İldırım surəti ilə ağlından keçən fikirlər bir-birini əvəz edirdi: “İndi nə etsin, hara getsin,
kimdən kömək istəsin? Sənədlərini itirdiyini kimə desin?”. Fikrət bu
sualları ağlından keçirə-keçirə köşkün qarşısında dayanıb ətrafdan
ötən adamların əllərinə, qoltuqlarına baxırdı ki, bəlkə qovluğu onlarda olar.
Bu dəqiqələrdə dünya Fikrətin gözünə bir qovluq boyda görsənirdi. Necə olursa olsun, haradan olursa olsun itirdiyi sənədləri
tapmalıydı. İstəmirdi ki, arzularının çiçək açdığı bir vaxtda hər şey
alt-üst olsun. Qəlbindəki sevincin yerini kədər tutsun. Köşkdən aralandığı vaxtdan heç on dəqiqə keçməmişdi. Elə bil qovluq bu vaxt ərzində yağlı əppək olub göyə çəkilmişdi. Fikirləşirdi ki, görəsən, onun
sənədlərini kim götürmüşdü, niyə götürmüşdü? Axı qovluqdakı arayışlar ondan başqa heç kimə lazım deyildi.
Narahat halda ora-bura vurnuxan Fikrətin ağlından keçirdi ki,
deyəsən, yenicə xəyallarını qurmağa başladığı gözəl həyatın astanasında tale onunla gizlənqaç oynamaq istəyir. Belə bir vaxtda isə Fikrətin oyuna-filana nə həvəsi, nə də vaxtı yox idi. Gizlənqaç oynadığı
uşaqlıq çağları çoxdan ötüb keçmişdə qalmışdı. Səki ilə gedə-gedə
həyəcan içində ağzına qədər dolub-daşan zibil qablarına da baxırdı.
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Fikirləşirdi ki, bəlkə kimsə qovluğun içində pul olduğunu zənn edib
götürər, istədiyini tapmadıqdan sonra onu zibilliyə tullayar. Amma
nə qədər ora-bura boylansa da, itiyi heç yerdə gözünə dəymirdi.
Addımlarını güclə atan Fikrət özündə deyildi, ovqatı təlx olmuşdu, qarşılaşdığı gözlənilməz hadisədən çaş-baş qalmışdı. Zirvələri
fəth etməyə hazırlaşdığı, xoşbəxtlik bağına ilk qədəmlərini atmaq
istədiyi bir vaxtda sanki min arşınlıq uçuruma yuvarlanmışdı. Çıxılmaz duruma düşən Fikrət belə çətin anlarda nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilmirdi. Ağır kədər çökmüş gözləri yaş içində boğulurdu.
Narahat qəlbi güclü külək qarşısında dayana bilməyən yarpaq kimi
tir-tir əsirdi. Sanki yenicə qönçələyib çiçək açmış arzularını yayın bu
istisində şaxta vurmuşdu. Bir az əvvəlki xoş ovqatından, sevinc dolu
anlarından əsər-əlamət qalmamışdı. Ovqatı korlanmış halda fikirləşirdi ki, indi sənədlərsiz nə edəcək, sabah, birisigün hansı təşkilata
üz tutacaq, hansı müəssisəyə işə düzələcəkdi? Cibində pulu da az
qalmışdı. Bu vəziyyətdə Montində yaşayan qohumlarıgilə də getmək
istəmirdi. Qardaşının kirayədə qaldığı ev darısqal olduğundan, öz
ailəsi-uşağı ilə ora güclə sığışırdı. Fikrət daha heç kimə yük olmaq
istəmirdi. İşə düzələn kimi müəssisənin yataqxanasında ona yer də
verəcəkdilər. Budur, indi gözlənilmədən hər şey məhv olmuş, xoş
hislərlə təsəvvür etdiyi xoşbəxt gələcəyi əlindən çıxmışdı. Onu işıqlı sabahlara aparmalı olan qatar minəcəyi stansiyada dayanmadan
sürətlə ötüb keçmişdi.
Köşkün yanından kor-peşiman aralanan Fikrət dənizin sahilinə
yaxınlaşdı. Xəzər də onun qəlbi kimi kükrəyib daşırdı. Elə bil o da
Fikrətin kədərinə şərik olmaq üçün dalğalarına güc verib sahilə atılmaq, Fikrətə əl uzadıb təskinlik vermək istəyirdi. Ətrafda gəzişənlər
isə sanki, ona acıq verirmiş kimi deyib-gülür, şirin-şirin söhbət edirdilər. Onunsa bütün baş verənlərdən əsəbləri tarıma çəkilmişdi. Nə
qədər çətin olsa da, səbrini basıb birtəhər özünü ələ almağa çalışırdı.
Sənədlərinin itməsi ona çox pis təsir etmişdi. Bir az əvvəl xəyalən
yaşadığı işıqlı dünyası sanki indi zülmətə qərq olmuşdu. Sevincini
əlindən almış bu hadisə ilə barışmaq istəmirdi. Kədərli düşüncələr
içində başına gələnləri götür-qoy edə-edə heykəl kimi sahildə dayanıb lal baxışlarla Xəzəri süzürdü. Qağayılar qayğısız-qayğısız bir-birlərinə səslənərək nəğmə oxuyur, şıltaq dalğaların üzərində uçuşur,
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yorulmadan qanad çalıb yem axtarırdılar. Ruhdan düşüb yaşamaq
həvəsini itirmiş Fikrətin birdən ağlına gəldi ki, bəlkə özünü coşub
kükrəyən dalğaların ağuşuna atsın. Amma yarım an, bir an sonra intiharın həm acizlik olduğunu, həm Allaha xoş getmədiyini, həm də
bunun ona yaraşmadığını düşünüb bu fikirdən vaz keçdi. Astadan pıçıldayaraq: “Yox, yox, özünə qəsd etmək çıxış yolu deyil, əksinə, indi
daha iradəli, mübariz və səbirli olmalıyam. Necə olursa olsun, geri
çəkilməyəcəm, ömür yolumu inamla davam etdirəcəm, ümidlərimin
sınıb parçalanmasına, çilik-çilik olmasına yol verməyəcəm. Nə qədər
üzücü olsa da, çətinlikdən qorxub ona boyun əyməyəcəm. Arzularıma qovuşmaq üçün itirdiyim sənədləri yenidən toplayıb həyatımı öz
axarı ilə davam etdirəcəm”, – dedi.
Qaranlıq düşüb şər qarışana qədər Fikrət Xəzərin sahilində boynunu büküb, lal adamlar kimi dayanıb kədərli və üzgün baxışlarla
onun coşub kükrəyən, sakitləşmək bilməyən dalğalarını seyr etdi.
Yem axtara-axtara qıy vuran qağayıların bitmək bilməyən nəğmələrinə qulaq asdı. Dinlədiyi bu nəğmə sanki, kədərli notlara köklənərək
onun ruh halının tərcümanı olmuşdu. Sənədlərini itirdiyi vaxtdan
iki-üç saat keçməsinə baxmayaraq, Fikrətin qaşqabağı açılmamış,
üzündəki qəm-qüssənin pərdəsi çəkilməmişdi. Hələ də kədər dumanı onun yorğun baxışlarından asıla qalmışdı. Bu anlarda ona elə
gəlirdi ki, qovluğun içində sənədlərini deyil, gələcəyini aparmışdılar.
Həyatı boyu soraqlasa da, onu tapa bilməyəcəkdi. Fikrət elə bilirdi
ki, bu qanqaraldıcı hadisə ömrünün axarını pozacaq, indən sonra
necə gəldi nizamsız-filansız yaşayacaqdı. Belə çaşqın, ürkək düşüncələr içində Fikrət dənizin narahat dalğalarına baxa-baxa ağlından
keçənləri götür-qoy edirdi. Fikirləşirdi ki, düşdüyü ağır vəziyyətdən
çıxmaq üçün, hər halda, hansısa bir ümid yolu var. Necə olursa olsun,
bu yolun səmtini düzgün tapıb arzularına qovuşmalıydı.
Şəhər mühitinə o qədər də sevgisi olmayan Fikrət hələ kiçik
yaşlarından kənddə yaşamağa qərar vermişdi. Xidmətdən qayıdandan sonra dədə-baba ocağında yurd salmaq üçün evlərindən bir az
aralıda – Qaratikan dərəsinin döşündə bünövrə qoymaq məqsədilə
yer qaraladı. Buldezer gətirib ev tikəcəyi sahəni yaxşıca düzlətdirdi.
Seçdiyi məkanın genişliyinə, rahatlığına söz ola bilməzdi. Yeri də, quruluşu da çox gözəl idi. Evin tikiləcəyi dərədən baxanda bütün kənd-
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kəsək, əkin-biçin sahələri ayaqlarının altında qalırdı. Amma Fikrətin
işləri tərs gətirdi, arzusuna çata bilmədi, istəyi gözündə qaldı. Yerli
hakimiyyət ərazinin dövlət fondunun hesabında olduğunu bəhanə
gətirib tikintiyə icazə vermədi. Sovet sədrinin yanına nə qədər ayaq
döysə də, xeyri olmadı, çəkdiyi əziyyət hədər getdi. Sədr müxtəlif
bəhanələr gətirib ona nə həmin yerdə, nə də başqa bir sahədə ev
tikməyə torpaq ayırmadı. Xəyallarında cizgilərini cızdığı gələcək
xoşbəxt həyatını kəndlərində qura bilməyəcəyinə əmin olduqdan
sonra doğma ocaqlarını tərk edərək yaşamaq üçün Bakıya üz tutdu.
Şəhər də ilk addımda onu xoş olmayan sürprizlə qarşıladı. Daha geriyə – kəndə qayıda bilməzdi, yersiz qadağalar, keçilməz bürokratik
əngəllər dönüş yolunun qapılarını birdəfəlik onun üzünə bağlamış,
qarşısına tikanlı məftildən çəpər çəkmişdi.
Dənizin sahilində bir neçə saat dayanan Fikrət sabah, birisi gün
sənədlərini tapmaq üçün atacağı addımları xeyli götür-qoy etsə də,
ona uğur gətirəcək bir qərara gələ bilmədi. Yalnız onu hiss etdi ki,
deyəsən, çox çətin yollardan keçməli olacaq. Qaranlıq yer üzünü qara
örtüyə bürüyəndən sonra otaqları darısqal olsa da, qardaşıgilə getmək qərarına gəldi. Fikirləşdi ki, ağıl-ağıldan üstündür, gedib İkramla
yaxşı-yaxşı məsləhətləşsin. Savadlı adamdır, neçə illərdir şəhərdədir,
yəqin ki, az-çox belə qəliz işlərdən başı çıxar. Düşdüyü müşküldən
qurtulmaq üçün ona yol göstərib düzgün istiqamət verər. Bu böyüklükdə şəhərdə qardaşından başqa məsləhət alacaq kimsəsi yox idi.
Onun sənədlərinin itməsi xəbəri evdə hamının qanını qaraltdı.
Qardaşı baş verən bu xoşagəlməz hadisəni eşidəndə əsəbləşib özündən çıxdı. Diqqətsiz olduğuna görə onu danlayıb dansadı. Danışıb
ürəyini boşaltdıqdan sonra da Fikrətə xeyli təskinlik verdi. O həm
qardaşı ilə, həm də gəlinləri Qərənfillə söhbətdən belə nəticəyə gəldi ki, düşdüyü çətin durumdan çox üzülməyə dəyməz, vəziyyətdən
çıxmaq üçün yollar var. Qovluğun itməsi onun fikirləşdiyi qədər də
faciəli bir iş deyilmiş. Sadəcə olaraq, sənədlərini yenidən düzəltmək
üçün yəqin ki, bir neçə ay gözləməli olacaq. Bu müddət ərzində nə
edəcək, vaxtını harada və necə keçirəcəkdi? Şəhərdə boş-bekar nə
qədər veyillənəcəkdi ki?
Fikrət səhər çörəyini yeyəndən sonra evdə çox ləngiməyib
şəhərə çıxdı. Təzə bazardan bir az aşağıda yerləşən “Axtarış büro-
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su”na üz tutub sənədlərinin itməsi ilə bağlı ərizə yazdı. Büronun nümayəndəsi yaşlı, enlisifət, bir suyu da heç vaxt xoşu gəlməyən Murad
əmisinə oxşayan kişi vəziyyəti ona ətraflı izah etdi və mütləq iki ay
gözləməli olacağını dilə gətirərək: “Ola bilər ki, bu müddət ərzində
sənədlərin tapılsın. Yox, əgər tapılmasa, o zaman yenisini düzəltməyə icazə veriləcək“, – dedi. Xeyli dil töküb xahiş-minnət eləsə də
heç nə alınmadı. Kişi dediyindən dönmədi ki, dönmədi. Dediyi bir
kitablıq xoş sözlər də ona təsir eləmədi. Gözləməkdən başqa yolun
qalmadığını görən Fikrət “Axtarış bürosu”ndan qanıqara halda çıxdı.
Bir-birindən fərqlənməyən yorucu günlər Fikrəti bezdirir,
ötüb-keçmək bilmirdi. On-on beş gün ərzində iki-üç dəfə “Axtarış
bürosu”na baş çəksə də, ona sənədlərindən bir xəbər çıxmadığını
deyirdilər. Bekarçılıqdan bilmirdi ki, neynəsin, hara getsin, vaxtını
necə keçirsin? Belə bir çıxılmaz, qeyri-müəyyən durumda qalmaq
onu təngə gətirmişdi.
Fikirli-fikirli Təzə bazarın yaxınlığından keçəndə həm kəndçisi,
həm də yaxın qohumu Qüdrətlə rastlaşdı. Onunla görüşüb hal-əhval
tutdu, ordan-burdan xeyli söhbət edib dərdləşdilər. O, başına gələnləri neçə illərdən bəri şəhərdə ytaşayan Qüdrətə yerli-yataqlı danışıb, ondan da məsləhət istədi. Diqqətlə onu dinləyən qohumu: “Ay
Fikrət, ayə, bunu özünə çox dərd eləmə, kişinin başına iş gələr. Gectez harda olsa, sənədlərin tapılıb üzə çıxacaq. Traktorçu işlədiyim
neftçıxarma idarəsində fəhlə çatışmır. Əgər gözün yeyirsə, ağır işdən
qorxmursansa, gəl yanımıza düzəl. Vallah, başqa yerlərə nisbətən
neftdə işləyənlərin maaşı da pis deyil. Zavoda, fabrikə baxma, mədənə müvəqqəti pasport və hərbi biletlə də düzələ bilərsən. İş ağır
və təhlükəli olduğuna görə ora gələn azdı. Qohum, amma bəri başdan deyim ki, iş həm ağır, həm də ikinövbəlidi. Bu addımı atmazdan
əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləş”, – dedi.
Fikrət eşitdiklərindən sevindi, korlanmış ovqatı az da olsa düzəldi, ürəyindəki qurumağa üz qoymuş ümid ağacı bir andaca cana gəlib pöhrələndi. Qüdrətlə qarşılaşdığına görə Allaha şükür elədi. Qohumunun dedikləri ürəyincə idi. Düşdüyü indiki vəziyyətdən çıxmaq
üçün sanki qarşısında geniş bir yol açılmış, gələcəyini qurmaq üçün
şans yaranmışdı. Deyəsən, həyatının ondan küsüb batmağa hazırlaşan günəşi yenidən doğur, yavaş-yavaş tale yollarının qaranlıqlarına
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işiq düşməyə başlayırdı. Ürəyindəki ümidin ərazisi anlar keçdikcə
genişlənib böyüyürdü. Nə qədər çətin olsa da, Fikrət bu şansdan
möhkəm yapışmalı idi. O, Qüdrətdən eşitdiklərini axşam İkrama danışdı. Fikrəti sakitcə dinləyən qardaşı da hələlik mədəndə işləməyi
məsləhət görərək: “İnşallah, sənədlər tapıldıqdan sonra sənə yaxşı
bir iş axtararıq”, – dedi.
Sabahı gün Fikrət lap ertədən Qüdrətin iş yerinə yollandı. Bayıl
qəsəbəsindən keçəndən sonra qohumunun nişan verdiyi yerdə – yanacaqdoldurma məntəqəsinin yanında avtobusdan düşdü. Təkərlərin altından qalxan toz, duman kimi ətrafa yayılıb gözlərinə doldu,
üst-başına hopdu. Qapıları cırıltı ilə ağır-ağır bağlanan avtobus tırıldayıb səs-küylə dayanacaqdan uzaqlaşdı. Bu yerlər Fikrətə tanış
gəlmirdi. Birinci dəfəydi ki, belə mənzərələr görürdü. Hər tərəf buruqlarla əhatə olunmuşdu. Deməli, ünvanı səhv salmamışdı. Səhərin
gözü təzə açılsa da hava xeyli isinmişdi. Avqust günəşi asta-asta yer
üzünə od ələyirdi. Həmişə uğuldayan Bakı küləyi də xırp dayanmışdı,
heç meh də əsmirdi.
İlk dəfə neft mədəninə ayaq basdığı üçün gördüyü hər şey ona
maraqlı gəlirdi. Tənbəlcəsinə enib-qalxan fərqli ölçüdə paslı, qapqara qaralmış mazutlu mancanaqlar cır-cır cırıldayıb ətrafa səs salır,
insana rahatlıq gətirən sakitliyi pozurdu. Bəzi buruqlar çox yaxın qazıldığından dəmir qüllələr az qala bir-birinə söykənmişdi. Qarşı-qarşıya işləyən mancanaqlar elə bil bir-biri ilə salamlaşırdılar. Beş-on
addım irəli getmişdi ki, neftin, qazın qoxusu Fikrətin burnunu qıcıqlandırdı, ürəyi bulandı, gözləri göynəyib yaşardı. Quyulardan ətrafa
lax yumurta qoxusu yayılırdı. Xoş olmayan iydən qıcıqlanan burnunu
möhkəmdən sıxan Fikrət yan-yana sıralanmış buruqların arası ilə bir
az qabağa gedib enli, amma çala-çökəkli torpaq yola çıxan kimi mazutlu geyimdə bir fəhlə ilə qarşılaşdı. Salamlaşdıqdan sonra qohumu
Qüdrətin hansı səmtdə işlədiyini ondan xəbər aldı. İlk dəfə gördüyü
bu adam sağ əlini günlük kimi gözlərinin üstünə qoyub onu diqqətlə
süzərək astaca soruşdu:
– Qardaş, sən hansı Qüdrəti deyirsən? Traktorçu, yoxsa briqadir?
– Traktorçu, traktorçu, – deyə Fikrət tələsik cavab verdi.
Neçə gündən bəri sifəti ülgüc görməyən fəhlə əlini astaca gözünün üstündən çəkib bir-iki addım qabağa ataraq sağa-sola boylandı.
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Sonra barmağını xeyli uzaqda görünən gümüşü rəngli traktora tərəf
tuşlayıb: “Məncə, bu gün onların briqadası bax, oradakı buruqda işləyir” , – dedi.
Fəhləyə minnətdarlıq edən Fikrət buruqların arası ilə yavaş-yavaş onun göstərdiyi səmtə getdi. Ətrafa yayılan neft və qaz qoxusu
onun nəfəs almasını da çətinləşdirirdi. Aram-aram işləyərək ətrafa
səs salıb cır-cır cırıldayan mancanaqlar, deyəsən, nefti yerin lap dərin qatlarından güclə çəkib çıxarırdı. Toyuq su içəndə başını yuxarı
qaldırdığı kimi, mancanaqlar da nefti çıxarandan sonra eləcə aramla
qalxıb-enirdi. Yerin təkindən “qara qızıl”ı sorub gətirən bəzi mancanaqlardan uğultu, cırıltı və taqqıltı-tuqqultu səsləri lap hündürdən
gəlirdi. Deyirdin bəs elə indicə sökülüb yerə töküləcəklər. Quyuların üstündə quraşdırılmış qüllələr də eyni ölçüdə deyildi. İrili-xırdalı
idi. Fikrət sanki buruqlar meşəsinə, sirli-sehrli bir aləmə düşmüşdü. O, ətrafa diqqətlə göz qoyub hər tərəfi dərin maraqla seyr edirdi.
İllərcə əvvəl bu mənzərələri televizorda çox görmüşdü. Ancaq real
gördükləriylə bir vaxtlar ekrandan izlədikləri arasında xeyli fərq var
idi. Deməli, hər şey efirdən daha yaxşı görünürmüş. Bir vaxtlar televizordan maraqla izləyib baxdığı buruqların arasındakı çirkli ərazilərdən indi güclə keçib gedirdi. Atılmış əyri-üyrü mazutlu borular,
iri dəmir parçaları, ilan kimi qorxunc görünən qıvrılmış troslar hər
addımda əl-ayağa dolaşırdı. İrili-xırdalı borular sağa-sola burularaq,
insanın qəlbində qövr edən arzular kimi müxtəlif istiqamətlərə uzanıb gedirdi.
Neft gölməçələrinə batmamaq üçün Fikrət bəzən dolanbac yollardan keçməli olurdu. Ayağının altındakı mazut hopmuş torpaq
rəngini dəyişib qapqara qaralmışdı. O qədər qaralmışdı ki, onda torpaqlıqdan əsər-əlamət qalmamışdı. Buruqların arasından yaxınlıqdakı neft çənlərinə tərəf uzanan əyri-üyrü boru xətləri bəzi yerlərdə
sarmaşıq kimi bir-birinə dolaşmışdı. Köhnəlib deşilmiş borulardan
sızan mazut ətrafı yaman günə salmışdı. Çox yerdə borulara taxta
çivlər vurulsa da, neft axını dayanmamışdı. Min bir əziyyət bahasına yerin dərin qatlarından çıxarılan neft damcı-damcı sızıb ətrafı
çirkləndirirdi. Həm torpaq pis günə düşür, həm də neft zay olub gedirdi. Fikrət addımladıqca düşünürdü ki, əgər işi düzəlsə, deməli, o
da gələcəkdə çirkab içində üzən bu mədəndə çalışacaq. Moskvaya
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getmək arzusuyla qanadlanıb uçan Fikrət indi düşdüyü vəziyyətdən çıxmaq üçün ən ağır sahədə belə işləməyə hazır idi. Bu anlara o
nədənsə özünü həyatın dibinə atılmış kimi hiss edirdi. Buradan zirvələrə qalxmaq üçün istənilən işin qulpundan, ümid yeri kimi yapışmalı idi. Təki ömür yollarında yıxılıb əzilməsin, arzuları puç olmasın,
həyatın dibində ilişib qalmasın. Beynini yoran bu üzücü düşüncələri
uzaqlara qovmaq üçün öz-özünə xeyli təsəlli verərək: “Sənədlərim
düzələnə qədər əlimi əlimin üstünə qoyub boş-boşuna gözləməyəcəm ki? Mütləq bir işin qulpundan yapışmalıyam. İndi çalışmaq, ağır
işlərə çiyin verib hünər göstərmək vaxtıdır”, – dedi. Gözlənilmədən
düşdüyü qeyri-müəyyən vəziyyət, yaranan cansıxıcı şərait onu yalnız mübarizəyə, çətinlikləri ram etməyə səsləyirdi. O ya bu neft mədənlərində batıb qalmalı, ya da özündə güc tapıb yolunun üstündəki
maneləri dəf edərək qaranlıqda boynu bükük hala düşmüş arzularının sönmüş işığını yandırmalıydı. Mazutlu torpağın üstü ilə irəli addımlayan Fikrət ikinci yolu seçmişdi.
Beynində dolaşıb ona rahatlıq verməyən bu düşüncələri götür-qoy edən Fikrət ayaqqabısı mazuta bata-bata göstərilən səmtə
gedir, bacardıqca Qüdrətin yanına tez çatmağa tələsirdi. İrəli atdığı
addımlar onu yavaş-yavaş buruqda işləyənlərə yaxınlaşdırırdı. Bir
az da qabağa gedəndən sonra traktorda oturanın Qüdrət olduğunu
görüb xeyli ürəkləndi. Quyuda işləyən başı dəbilqəli fəhlələrin paltarları mazuta bulaşmış, sir-sifətlərinə də neft çilənmişdi. Elə işləyirdilər ki, sanki onlara isti deyildi. Boruları quyudan dartıb çıxaran
traktorun nəriltisi ilə bərabər qara tüstüsü də bulud kimi lay-lay
olub ətrafa yayılırdı. Çox da hündür olmayan buruğun qülləsi bir
neçə istiqamətdən yoğun troslarla yerə bağlanmışdı. Traktorun səsi
gücləndikcə mazut süzülən borular aram-aram yuxarı qalxır, üzərinə
ağırlıq düşən troslar isə gərilib titrəyirdi. Bu mənzərəyə baxdıqca
Fikrət çox narahat olur, hələ bir az qorxurdu da. Ona elə gəlirdi ki,
bax indicə möhkəm gərilib titrəyən troslar ağırlığa dözməyərək qırılacaq, üst-üstə yığılmış borular bir göz qırpımında fəhlələrin üstünə
aşacaq. Amma eyni iş tez-tez təkrarlansa da, heç bir qorxulu hadisə
baş vermirdi.
Qüdrət traktorun açıq pəncərədən onu görüb əlini yelləyərək
salam verdi, bir az gözləməyə işarə etdi. Fikrət onun nə demək istə-
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diyini başa düşüb kənara çəkildi və nisbətən təmiz bir yerdə dayanıb
fəhlələrin işinə göz qoydu. Onların hərəkətləri Fikrətə qəribə gəlirdi.
İlk dəfə idi ki, belə çirkli və əziyyətli iş görürdü. Əgər sənədlərini itirib çarəsiz duruma düşməsəydi, dünyasında bu ağır işin qulpundan
yapışmazdı. Amma indi tale onu qova-qova gətirib bura çıxarmışdı.
Buruğun körpücüyünün üstünə xeyli boru qalaqlanmışdı. Fəhlələri
diqqətlə izləsə də, onların nə elədiklərini heç cürə aydınlaşdıra bilməyən Fikrət düşünürdü ki, deyəsən, bu, çox mürəkkəb və çətin işə
oxşayır.
Axırıncı borunu da quyudan çıxarıb körpücüyün üstünə qoyandan sonra fəhlələr əllərindəki mazuta bulanmış çirkli əlcəklərini
çıxarıb yerə atdılar. Deyəsən, nəfəs dərib bir az dincəlmək istəyirdilər. İş dayanan kimi Qüdrət traktordan düşüb Fikrətin yanına gəldi.
Əl verib bir-birlərindən hal-əhval tutdular. Fikrət ondan soruşdu:
– Qüdrət, dediyin iş budur, hə?
– Hə, Fikrət, nə oldu, bəlkə işi ağır, çirkli görüb qorxdun, fikrindən daşındın?
– Yox, yox, qorxudan söhbət gedə bilməz. Atalar yaxşı deyib ki,
göz namərd, əl mərd olar?! Düzdür, bir az çirkli və əziyyətli işə oxşayır, amma daha neynəmək olar. Əsas odur, şəhərin küçələrində
boş-boşuna veyillənməkdən canım qurtarsın. Həm də işləsəm, beşüç manat maaş da alaram. Daha qardaşımdan pul istəməyə də utanıram.
– Nə gizlədim, mədənə gələndə ilk günlər mənim də gözüm bu
işdən bir az qorxdu. Sonra yavaş-yavaş hər şeyə öyrəşdim, ağır və
təhlükəli olsa da, buna vərdiş elədim. İndi Allaha çox şükür, elə bir
çətinliyim-zadım yoxdur. Vallah, mədənə o qədər öyrəşmişəm ki, elə
bil mən yalnız bu iş üçün doğulmuşam.
– Bəs indi işə necə düzələcəm? Bunun üçün hara, kimin yanına
gedəcəyik?
Qüdrət əlini sağ tərəfə uzadıb dedi:
– Sex rəisi odur, bax orda – kontorda oturur. İndi biz quyunun
nasosunu dəyişməliyik. Təminat işçiləri hələlik onu gətirib çıxarmayıblar. Beş dəqiqə də gözləyək, əgər gəlməsələr, deməli, çox ləngiyəcəklər. Elə olsa, bir yerdə kontora gedərik. Rəisi yaxından tanıyıram,
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yaxşı adamdır. Görüşüb, düşdüyün vəziyyəti ona danışaram, xahiş
edərəm səni işə götürsün.
Fikrət Qüdrətlə söhbətini davam etdirib təmir işinin çəmini,
yönünü öyrənmək istədi. Beş dəqiqə keçər-keçməz qohumu dedi:
“Deyəsən, nasosu gec gətirəcəklər, gedək rəisin yanına. Bəxtini çağır
ki, yoldaş Abdullayev yerində olsun!” Fikrət də: “Ya Allah hey, rəisi
yerində tapaq”, – deyib Qüdrətə qoşuldu. Birlikdə kontora tərəf yol
aldılar.
Kontorun həyəti geniş olsa da, yaman səliqəsiz və səs-küylü idi,
ağız deyəni qulaq eşitmirdi. İki-üç nəfər qaynaqçı nə üstəsə hündür səslə bir-biri ilə mübahisə edərək işləyirdilər. Fikrətgil onların
yanından keçib rəhbərlik oturan tərəfə getdilər. Makina arxasında
arın-arxayın əyləşən rəisin katibəsi asta-asta nə isə yazırdı. Onun
barmaqları dəyən düymələrdən qopan çaqqıltı, tıqqıltı səsləri dəhlizin divarlarında əks-səda verib ətrafa səpələnirdi. Qüdrət içəri
girən kimi qadınla mehribancasına salamlaşıb ondan rəisin yerində olub-olmadığını soruşdu. Qara saçlarını kürəyinin ortasınacan
tökmüş ağbənizli, ortayaşlı xanım onları gülər üzlə qarşılayıb astaca
ayağa qalxaraq yoldaş Abdullayevin otağında olduğunu, amma bu
dəqiqələrdə mədənlərə gedəcəyini söylədi: “Qoyun öyrənim görüm
rəisin sizi qəbul etməyə vaxtı var, yoxsa yox?” – dedi. Katibə nazlana-nazlana, ağır addımlarla qapını döymədən otağa keçdi. İçəridə
çox ləngimədən çıxdı və qapını arxasınca bağlamayıb güclə eşidiləcək səslə: “Buyurun, keçin”, – deyib onları rəisin yanına dəvət elədi.
İşin bu cür uğurlu alınmasına ikisi də sevindi. Qabaqda Qüdrət, arxasınca Fikrət asta addımlarla içəri girdilər.
Rəis ortayaşlı, hündürboy, arıq, çöhrəsindən nur yağan, ağsaçlı bir adam idi. Uzun saçlarını səliqə ilə başının arxasına daramışdı.
Başını aşağı əyəndə saçı üzünə tökülüb gözlərinin qarşısını tuturdu.
Elə ilk baxışdan hiss olunurdu ki, Abdullayevin ovqatı yaxşıdır. Fikrət bilirdi ki, işinin düzəlməsi onun ovqatından çox asılıdır. Sex rəisi
fırlanan kürsüsünə yayxanıb arxayınca oturmuşdu. Deyəsən, katibə
onun əraziyə çıxmaq məsələsini özündən uydurmuşdu. Çünki o, heç
yerə tələsənə oxşamırdı.
İçəri girən kimi Qüdrət rəislə salamlaşıb hal-əhval tutdu. Sonra
Fikrəti göstərib başına gələnlərdən qısaca söz açdı, onu mədənə işə
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götürməyi xahiş etdi. Rəis Qüdrəti dinlədikdən sonra qarşısındakı
üst-üstə yığılmış balaca, sarı rəngli dördkünc kağızlardan birini götürüb tələsik nə isə yazıb imzaladı. Sonra Qüdrətə uzadaraq: “Ümid
edirəm ki, qohumun da sənin kimi yaxşı işçi olacaq”, – deyib əlində
tutduğu kağızı Fikrətə verdi. Onlar ikisi də rəisə dil-ağız edib otaqdan çıxdılar. Nə qədər sevincək olsalar da, makinada yazdığı yazısına
diqqət kəsilən katibəyə “sağ ol” deməyi də yaddan çıxarmadılar.
Kontorun səs-küylü həyətində bir anlıq ayaq saxlayıb Abdullayevin yazıb imza atdığı kağıza diqqətlə baxdılar. Rəis Fikrətin işə
düzəlməyinə razılıq verərək sənədlərinin hazırlanması üçün onu
trestə – kadrlar şöbəsinə göndərirdi. Cəhdləri uğurlu alındığından
Fikrətin ürəyinə rahatlıq çökdü, həyəcanı ötüb keçdi. Bir an içində
ovqatı əvvəlki axarına qayıtdı, gözlərində sevinc işığı parladı. O, ayaq
saxlayıb yanaşı addımladığı qohumunu qucaqlayıb bağrına basdı, bu
çətin günündə ona arxa durduğuna görə minnətdarlıq elədi. Sonra
Qüdrət kadrlar şöbəsinin yerləşdiyi ünvanı – tresti yerli-yataqlı Fikrətə başa salıb kəsə yollarla necə getmək lazım olduğunu dedi.
Bir az soraqladıqdan sonra Fikrət trestə gedən darısqal və çala-çuxurlu küçəni tapdı. Klassik üslubda tikilmiş ikimərtəbəli binanın qarşısında çoxlu maşın dayanmışdı. Sevinə-sevinə şüşəli qapıdan içəri daxil olan Fikrət ilk qarşısına çıxan cavan oğlandan kadrlar
şöbəsinin hansı mərtəbədə yerləşdiyini soruşub onun göstərdiyi
istiqamətə getdi. Şöbə rəisinin otağının qapısını astaca döyüb içəri
kecdi. Kürsüdə yaşı altmışı haqlamış qaşqabaqlı, üzündən ciddilik
yağan bir kişi oturmuşdu. Onun alnının tən ortasında iri bir xal var
idi. Bir suyu Fikrətin hind kinolarında gördüyü personojlara oxşayırdı. Yaşı çox olsa da, hələ saçlarına dən düşməmişdi. Fikrət ədəb-ərkanla salam verdikdən sonra Abdullayevin imzaladığı dördkünc sarı
rəngli kağızı ona uzatdı. Rəis roman oxuyacaqmış kimi tələsmədən
eynəyini taxıb diqqətlə kağızı nəzərdən keçirdi, çevirib gah o üzünə,
gah da bu üzünə baxdı. Sanki bu formada, bu rəngdə kağızı ilk dəfəydi görürdü. Sonra da göy gözlərini Fikrətin qara gözlərinə zilləyib
dedi:
– Cavan oğlan, sən bayırda on-on beş dəqiqə gözlə, özüm yoldaş
Abdullayevlə danışım, dəqiqləşdirim görüm ştatda boş yer varmı?
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Yoxsa elə sex rəisi fəhlələri lazım oldu-olmadı işə qəbul edib üst-üstə
yığıb doldurur mədənə?
Fikrət bir söz demədən çölə çıxıb qapını da arxasınca astaca bağladı. Bu xallı, göygöz kişidən eşitdiyi sözlərdən ürəyi qırılıb ayaqlarının altına düşdü. Qorxdu ki, kadrlar rəisi onun işinə pəl vurub, yenicə sahmana salmaq istədiyi həyat yoluna daş dığırlayar. Nə qədər
çalışıb əlləşsə də, Fikrət də bu daşın üstündən adlaya bilməz. Rəis
üz-gözündən yaxşı adama oxşamırdı. Dili acı, eynəyin arxasından
boylanan göy gözlərinin baxışları sərt və mənasız idi. Fikrət dünyagörmüş adamlardan eşitmişdi ki, göygöz və dişi seyrək olan adamlardan nə pis iş desən gözləmək olar. Kadrlar rəisininsə gözləri göy
olsa da, dişləri seyrək deyildi. Fikrət bir az buna sevinən kimi oldu.

Qəhrəmanın büstü önündə

Trestin dəhlizi o qədər darısqal idi ki, iki adam yan-yana dayananda bir-birinə toxunmadan keçə bilmirdi. Fikrət baxdı ki, burada
gözləsə, gəlib-gedənlərin hərəkətlərinə mane olacaq. Ona görə də
bayıra çıxıb hündür ağaclardan birinin kölgəsində dayandı. Bekarçılıqdan ətrafına göz qoymağa başladı. Həyətin tən ortasındakı büstü
görəndə fikirləşdi ki, yəqin, bu ya Leninin, ya Marksın, ya da Engelsin
büstüdür. Maraq ona üstün gəldi. Fikrət onun kimə məxsus olduğunu dəqiqləşdirmək üçün abidəyə yaxınlaşdı. Gördü ki, büst kimindirsə iri, lopa bığı var, keçəl və saqqalsızdır. Yox, bunlar proletariatın dahi rəhbərlərindən hesab olunanlardan heç birisinə oxşamırdı.
Bəs, görəsən, büst kimindir? Görkəmindən bir az filosof Nitsşeyə də
oxşayırdı. Yox, bu onun büstü ola bilməzdi. Nitsşe hara, neftçıxarma
idarəsinin qarşısı hara? Fikrət daşın üstünə həkk olunmuş yazını
oxuyanda gördü ki, büst Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Gülbala Əliyevindir. Məşhur neftçi haqqında məktəb dərsliklərindən oxuduqlarını yadına saldı. Qəhrəmanın əzəmətli büstü qarşısında dayanıb
fikirləşdi ki, deməli, Gülbala Əliyev də onun bayaq gördüyü çirkab
və mazut içində üzən mədənlərdə işləyib, sonra yavaş-yavaş bacarığı ilə zirvələrə qalxıb, orden alıb, qəhrəman olub, adı dillərə düşüb, haqqında əsərlər, kitablar yazılıb. Budur ee, şərəfinə də burada
– trestin həyətində büst qoyublar. Deməli, Fikrət əmək qəhrəmanları
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yetişdirən bir idarədə işləyəcək. Gələcəyi nə bilmək olar, bəlkə, elə
bir neçə ildən sonra o da tanınmış neftçi olacaq?
Qəlbində dolaşan bu düşüncələrdən ayrılan Fikrət saatına
baxanda gördü ki, kadrlar rəisinin dediyi vaxtdan bir neçə dəqiqə
də çox keçib. Tez binaya girib darısqal dəhlizlə onun yanına tələsdi. Bayaqkına baxanda indi rəisin qaşqabağı açılmışdı. Hələ üzünün
ora-burasında xırda təbəssüm cizgiləri də gəzişirdi.
– Yoldaş Abdullayevlə indicə danışdım. Bəxtin gətirib, ştatda yer
var imiş, – deyə rəis bir az dilinə şirinlık qataraq danışdı:
– Üç-dörd günə bu sənədləri topla gətir, əmrini verək, get mədəndə işlə də! Cavan oğlansan, indi sənin bekar qalan vaxtın deyil.
Sənin tay-tuşların kosmosa uçur, səmaları fəth edir, planetlərdə dolaşır, məgər sən bu boy-buxunla mədəndə işləyə bilməyəcəksən?
Küçələrdə boş-boşuna gəzməkdən nə çıxar, get işlə, gələcəyini qur
də! Beləliyimə baxma ha, sənin yaşında mən dünyanı çiyinlərimdə
gəzdirirdim.
Kadrlar rəisi bu sözləri deyib əlindəki kağızı ona uzatdı. Fikrət
beş-on sənədin adı yazılmış vərəqi alıb onunla sağollaşaraq otaqdan
sevincək çıxdı. Yolda rəisin sözlərini yadına saldıqca gülümsünərək
öz-özü ilə danışırmış kimi dedi: “Bu kişi də, deyəsən, yaman gopçu
adama oxşayır ha. Yəni o, cavanlığında bu qədər güclü olub? Heç dünyanı da çiyində gəzdirmək olar? Hələ ki dünya bizi üstündə gəzdirir.
Əşşi, nə bilim, bəlkə, elə doğru deyir, cavanlığında güclü adam olub”.
Tələb olunan sənədləri hazırlamaq Fikrətin əlindən bir həftəsini
aldı. Bu dəfə o, qovluğu bir dəqiqə də olsun, özündən, gözündən kənara qoymadı. Hər şey hazır olan kimi kadrlar rəisinin yanına getdi.
O, Fikrəti köhnə tanışı kimi qarşılayıb sənədlərini diqqətlə nəzərdən
keçirib qəbul etdi. Hər şey qaydasındaydı, problemi yox idi.
İşə düzəlməyi barədə əmri çıxan kimi idarənin anbarından bir
dəst təzə paltar, dəbilqə və uzunboğaz çəkmə alıb kontora – Abdullayevin yanına yollandı. Gözəl-göyçək katibə yenə də iş başındaydı,
makina arxasında oturub gözünü qarşısındakı kağızdan çəkmədən
tələm-tələsik nə isə yazırdı. Fikrət onunla mehribancasına salamlaşdı. Xoşbəxtlikdən rəisin yanında başqa kimsə yox idi. Onu qəbul edən
Abdullayev dedi:
– Fikrət bala, quyuların yeraltı təmiri sexinin işi elə də asan deyil.
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Ona görə də gələnlər çətinlikdən qorxub mədəndə çox duruş gətirə
bilmirlər. Bir-iki aydan sonra görürsən, budur ee, özlərinə yüngül bir
iş tapıb qaçıb aradan çıxdılar. Sənin göndərişini üçüncü sahəyə yazıram. Dünən oradan iki fəhlə işdən çıxdı. Nə edək, camaatı mədəndə
zorla saxlaya bimərik ki? Görək, sən burada neçə ay işləyəcəksən,
nə qədər dözüm gətirəcəksən? Cavan oğlansan, məndən olsa, qalıb
işləyər, ömrünü neftçi peşəsinə bağlayarsan. Baxıram görkəmindən,
sir-sifətindən ağıllı insana oxşayırsan. Bəlkə, elə bu sahədə təhsil alıb
irəli getdin. Sənə bir məsləhətim də var. Həmişə yaxşı insanlardan
nümunə götürməyə çalış, pis adamlardan uzaq gəz. İşində diqqətli
ol, ustaların, briqadirlərin dediklərinə düzgün əməl elə. Tənbəlliyi,
qorxaqlığı heç vaxt özünə yaxın buraxma.
– Yoldaş Abdullayev, mən çətinlikdən qorxan deyiləm. Mədəndə
xeyli qalıb işləyəcəm, nə bilmək olar, həyatda hər şey gözləniləndir.
Bəlkə elə siz deyən kimi elədim, gələcəkdə təhsil alıb ömrümü neft
sənayesinə bağladım.
Fikrət bu sözləri deyib rəislə sağollaşdı. Həyətdə işləyən qay
naqçılardan birinə yaxınlaşıb üçüncü sahənin hansı istiqamətdə yerləşdiyini soruşdu. Gözlərindən qara eynəyini çıxaran hündürboy, enlikürək, sarışın, göygöz oğlan yolu ona göstərdi. Fikrət sevinə-sevinə
həmin səmti tutub iti addımlarla getməyə başladı.
İstidən nəfəs çəkmək olmurdu. Səmaya hakimlik edən günəş
yorulmaq bilmədən yerə od ələyirdi. Mədəndən gələn neft və qaz
qoxusu yenə də onun burnunu qıcıqlandırdı, gözləri göynəyib yaşardı, ürəyi bulandı. Yaxınlıqdakı traktorların səsi hər yanı başına götürmüşdü. Yolun kənarındakı quyulardan birində qızğın iş gedirdi.
İstiyə, iy-qoxuya baxmayan fəhlələr nəfəs dərmədən başlarını aşağı
salıb quyunun üstündə əlləşirdilər. Fikrət bir az da irəli gedəndən
sonra gördü ki, bura o gün Qüdrətlə görüşdüyü yerdir. Sevindi ki,
yəqin, qohumu ilə bir sahədə işləyəcək.
Addımlarını atdıqca Fikrət düşünürdü ki, sex rəisi dünyagörmüş, təcrübəli adamdır. Bəlkə də, gözlərimdən oxudu ki, bura bir-iki
aylığa gəlmişəm. Ona görə də o sözləri qəsdən dedi ki, mədəndə çox
qalıb işləyim. Mən də bu çətin vaxtda iş tapdığıma görə sevinib kişi
kimi ona söz verdim ki, xeyli çalışacağam. Əgər bir müddətdən sonra
yaxşı iş tapsam, hansı üzlə ərizə yazıb onun yanına gedib deyəcəm
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ki, yoldaş Abdullayev, sabahınız xeyir, mən mədəndən çıxıram? Onda
deməzmi ki, ay bala, bəs o gün dediklərin nə oldu, külək onları hara
apardı? Bəs sən bütün ömrünü neftçi peşəsinə bağlamaq istəyirdin,
nə oldu, pişik asqırdı? Niyə belə tez gedirsən, dözümün elə bu qədər
idi?
Başını bu suallarla yoran Fikrət yavaş-yavaş buruqların ətrafına
dolaşan əyri-üyrü torpaq yollarla gələcəkdə işləyəcəyi sahəyə gəlib
çatdı. Qarşısına yaşlı, saçları ilə vidalaşıb keçəlləşmiş kök bir kişi çıxdı. Salamlaşdıqdan sonra ondan Qüdrəti soruşdu. O, bir az fikirləşib: “Bu gün onlar səhər ertədən uzaqda – dağın ətəyindəki quyuda
işləyirlər. Yəqin bir azdan gələrlər”, – dedi. Sonra ağsaqqaldan sahə
rəisinin adını və hansı otaqda oturduğunu öyrənən Fikrət birbaşa
onun yanına yollandı. Qapını döyüb içəri girəndə gördü ki, dolubədənli bığlı bir kişi kürsüsünə sərələnərək telefon dəstəyini qulağına
söykəyib arxayınca danışır. Danışdıqca da səsinin tonunu gah qaldırır, gah da endirir. Sahə rəisi kürsüdə elə rahat və arxayın oturmuşdu
ki, sanki çimərlikdə qumun üstünə uzanmışdı. Fikrət astaca salam
verib ayaq üstə dayanaraq onun danışığını bitirməsini gözlədi. Rəis
dörd-beş dəqiqədən sonra dəstəyi yerə qoydu, alnına qaldırdığı eynəyini iri burnunun üstünə salıb bir anlıq Fikrəti diqqətlə süzəndən
sonra dedi:
– Eşidirəm, ay oğul, sənə nə lazımdır?
– Kamil müəllim, yoldaş Abdullayev məni işləməyə sizin sahəyə
göndərdi.
– Hə, lap yaxşı elədi, ver bəri görüm o kağız-kuğuzlarını. Nə yaman möhkəm yapışmısan onlardan?!
Fikrət sənədlərin hamısını onun stolunun üstünə qoydu. Sahə
rəisi kağızları diqqətlə nəzərdən keçirəndə otaqdakı telefona zəng
gəldi. Rəis dəstəyi qaldırıb iki dəfə dalbadal rus dilində: “Da, da” –
deyərək tələm-tələsik zəngə cavab verdi. Sonra da Azərbaycan dilində quyudan, borudan, nasosdan və Fikrətin başa düşüb anlamadığı
başqa işlərdən xeyli danışdı. Arada bir neçə dəfə əsəbləşib özündən
çıxdı, səsinin tononu qaldırdı. Sözünü bitirib dərindən ah çəkəndən
sonra üzünü Fikrətə tutub dedi:
– Bala, dörd gün “uçenik” olub işi öyrənəcəksən. Quyuların təmiri sənə asan gəlməsin. Bu iş həm ağır, həm mürəkkəb, həm də çox
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təhlükəlidir. Gərək hər addımda diqqətli olub ehtiyatı əldən verməyəsən. Vərdişləri yaxşı öyrənməyə çalış ki, sonra iş prosesində
səhv buraxmayasan. Sabah tezdən saat səkkizdə səni gözləyirik. Heç
vaxt işə gecikmə, nizam-intizamlı olmağı da sırğa elə birdəfəlik as
qulaqlarından.
Fikrət sahə rəisinə: “Baş üstə, Kamil müəllim”, – deyib otaqdan
çıxdı. Həyətdə ağacların kölgəsində oturmuş adamlara yaxınlaşıb salam verdi, onlardan Qüdrəti soruşdu. Cavan, gülərüz bir oğlan dedi
ki, onların briqadası bax, o dağın ətəyində işləyir. Ora səhər ertədən
gediblər, yəqin ki, indilərdə qayıdarlar. Fikrət hündür küknar ağaclarının kölgəsindəki iri daşlardan birinin üstündə oturub qohumunun
gəlişini gözləməyə başladı.
Çox keçmədi ki, yaxınlaşan traktorun səsi ətrafı başına götürdü.
Fikrət o tərəfə baxanda sükan arxasında Qüdrəti gördü. Nərilti-gurultu qoparan “dəmir at” ağacların kölgəsinin yaxınlığına çatıb dayandı. Qohumu traktordan düşüb iş yoldaşlarının yanına gəlib hamı
ilə bir-bir salamlaşdı. Fikrəti görən kimi sevincək soruşdu:
– Fikrət, səni bizim mədənə göndəriblər?
– Hə, Qüdrət, deyəsən, bir yerdə işləyəcəyik!
– Bu, lap yaxşı oldu. İndi hər gün görüşəcəyik. İşi öyrənəndən
sonra imkan olsa, səni briqadamıza götürərik.
– Bax, bu çox gözəl olar.
Qısa söhbətdən sonra Qüdrət soyunub-geyinmə otaqlarını, hamamı, yeməkxananı və başqa yerləri Fikrətə göstərdi.
...Ertəsi gün səhər saat səkkizə on beş dəqiqə qalmış artıq Fikrət
iş yerindəydi. Soyunub-geyinmə otağına gedib anbardan aldığı təzə
paltarını geyindi. Verilən forma tam bədəninin ölçüsünəydi. Paltardan hələ də tikildiyi dəzgahın qoxusu gəlirdi. Bir neçə həftə əvvəl
onun üz-gözündə dolaşan kədəri sevinc seli yuyub aparmışdı. Paltarını dəyişən kimi birinci olaraq Kamil müəllimlə görüşdü. İlk iş
günü başlandı. O biri işçilər də yavaş-yavaş onun otağına yığışırdılar.
Dörd-beş dəqiqə çəkən iclasdan sonra briqadaları siyahı üzrə bir-bir
təmirə dayanmış buruqlara göndərirdilər. İşçilər quyuların hamısını nömrələri ilə tanıyırdılar. Birinci dəfə gördüyündən hər şey Fikrətə maraqlı gəlirdi. Deyilənlərə qulaq asır, ətrafında baş verənlərə
diqqət yetirir və müşahidə aparırdı.

c

23

C

İşi öyrənmək üçün onu briqadalardan birinə təhkim etdilər.
Vərdişləri yaxşı mənimsəsin deyə Fikrət gördüyü, eşitdiyi hər şeyə
diqqət yetirdi, iş prosesini yaxından izləyirdi. Vaxt keçdikcə yavaş-yavaş gözü də, özü də işə alışırdı.
Dörd gün tez ötüb keçdi. Beşinci gün onu fəhlə kimi briqadalardan birinə işçi verdilər. Ştatda yer boş olmadığından Qüdrət onu
yanlarına düzəldə bilmədi. Fikrət iş yoldaşlarından narazı deyildi.
Briqadiri Salam kişi mehriban adam idi. Uzun illər mədəndə işləmiş, təqaüdə çıxandan sonra da peşəsindən uzaqlaşmamış, yenə də
ona doğma olan kollektivin sıralarına qayıtmışdı. Həm yaşına, həm
də ünsiyyətcil adam olduğuna görə hamı ona hörmətlə yanaşırdı. O,
uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. İlk günlər Fikrət bir az təcrübəsiz
olduğundan bəzən səhv edir, ardıcıllığı qarışdırır, təmir prosesinin
nizamını pozub işi ləngidirdi. Belə olanda Salam kişi onu nə danlayır,
nə də üstünə qışqırırdı. Səbrlə, təmkinlə yavaş-yavaş işin təhər-töhrünü ona ətraflı başa salırdı.
Fikrət də deyilən sözə, verilən məsləhətlərə diqqətlə qulaq asır,
bu mürəkkəb işi tez bir zamanda öyrənməyə çalışırdı. Alışmadığından ilk vaxtlar dəbilqəni başında saxlaya bilmirdi. O gah tez-tez yerə
düşüb onu əsəbiləşdirir, gah da dərisini sıxıb incidirdi. İşin yönünü
bilmədiyindən iki-üç günün içində üst-başı mazuta bulaşmışdı. Elə
bil paltarı əyninə geyindiyi bir-iki ay idi. Mazutlu boruları, ştanqları quyunun körpücüyü boyu irəli-geri aparmaqdan qolları yorulur,
ayaqları heydən düşürdü.
İlk gündən Fikrət sex rəisi Abdullayevin sözlərindəki həqiqətin
– işin doğrudan da çətin olduğunu gördü. Fikirləşdi ki, asan olsaydı,
elə hamı gəlib mədəndə işləyib yaxşı pul qazanardı də. Hərdən özözünə sual verirdi ki, bəs görəsən, briqadiri Salam kişi neçə illərdir
bu ağır sahədə necə işləyib, neft-qaz qoxuyan mədəndə nə cür dözüb, nə cür dayanıb? Bəs bu yaşlı kişinin qolları yorulmur, ayaqları
heydən düşmür, canı ağrımır? İllərdən bəri hər gün təkrarlanan eyni
iş onu bezdirmir?
Briqadadakı traktorçunun adı Qiyas idi. Salam kişidən fərqli olaraq o mülayim təbiətli deyildi. Bir az dəlisov və səbirsiz adam idi.
Dili acı olmağı bir tərəfə, heç xasiyyəti də beş qəpiyə dəyməzdi. Olduqca hövsələsiz və tərsin biriydi. İlk günlər Fikrət hərdən naşılıq
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edib bir az ləng tərpənib işi gecikdirəndə traktorçu səsini başına atıb
onu danlayırdı. Danışdıqca da sifəti nar çiçəyi kimi qıpqırmızı qızarırdı. Bəzən çox deyinəndə briqadir onu müdafiə edərək: “Əə, Qiyas,
Fikrətlə işin olmasın, yavaş-yavaş hər şeyi götürəcək də! Guya ki elə
biz səninlə bu işi birdən-birə öyrəndik? Məyər təzə-təzə bizim də
naşılıq edib çaşdığımızı yaddan çıxarmısan? İndi nə olub düşmüsən
dünən mədənə gəlmiş bu uşağın üstünə? Maşallah, diribaş, çalışqan
oğlandır, işə də çox həvəslidir. Bir də görəssən, budur ee, hər şeyi
tamam-kamal öyrənib”, – deyirdi. Salam kişi bu sözləri tez-tez təkrar
etsə də, traktorçu öyrəncəkli olduğundan elə hey dodağının altında
donquldanırdı. Fikrət də çalışırdı ki, işi öyrənib Qiyas kişinin deyinmələrinə, dodağının altında mırtıldamağına son qoysun. Çünki onun
lazımsız yerə gileylənməsindən zəhləsi gedirdi. Traktorçunun sifəti
dönəndə isə heç üzünü görmək istəmirdi. Fikrət onun kimi deyingən, hövsələsiz adamı həyatında birinci dəfəydi görürdü.
Mədəndə işə başlayan ilk günlərdən Fikrət özünə bir neçə dost
da tapmışdı. Onların içində Mikayılın, İnqilabın, Ziyanın, Vüsalın və
Səidin xətrini daha çox istəyirdi tez-tez bir yerə yığışıb söhbət edər,
bir az da yaxından tanış olardılar. Belə mütamadi görüşlər, doyumsuz şirin söhbətlər getdikcə dostları bir-birinə daha da mehribanlaşdırırdı. Onların aralarından heç su da keçməzdi.

Əsgər Benik, usta Benik

Fikrətgilin ustaları erməni idi – Benik Saakyan. Gözləri zəif
gördüyündən eynək taxırdı. Damağından da siqareti kəm olmazdı.
Balacaboy, qıvrımsaç usta da başqaları kimi uzun illər mədəndə işləmişdi. Ömrünün çox hissəsini elə buralarda, buruqlar arasında keçirmişdi. Təqaüdə çıxsa da, yenə də köhnə iş yerinə qayıtmışdı. Onun
adı Fikrətin dilinə yaxşı yatırdı. Çünki əsgərlikdə bir bölükdə xidmət
etdiyi Benik adlı erməni ilə dost olmuşdular. Həmişə çətinə-filana
düşəndə bir-birlərinə arxa durmuşdular. Çörəklərini bir stol arxasında oturub yeyərdilər. Çarpayıları da yanaşı idi. Çoxları onların
dostluğuna qibtə edirdi. Xidmətləri başa çatanda bir-birlərindən
göz yaşları içində ayrılmışdılar. Benik hərbi hissədəki başqa heyvərə
ermənilərə bənzəmirdi, mehriban oğlan idi. Fikrətlə söz-söhbətləri
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tuturdu. Xidmətlərini bitirib ayrılarkən ünvanlarını da yazıb bir-birlərinə vermişdilər ki, əsgərlikdən sonra da məktublaşıb görüşsünlər.
Toylarında mütləq iştirak etsinlər. Sənədləri itdiyi üçün başı özünə
qarışan Fikrət dostu ilə əlaqə saxlamağa vaxt tapa bilməmişdi. İşləri qaydasına düşən kimi mütləq başına gələnləri Benikə yazacaqdı.
Onunla dostluğu sayəsində Fikrət də yavaş-yavaş erməni dilini öyrənirdi. Benik də Azərbaycan dilində danışmağa çalışırdı. Dili öyrənəndən sonra ermənilər bir-birlərinə gizli bir söz deyəndə onları asanlıqla başa düşürdü. Fikrət rus dilini də öyrənməyə çalışırdı.
Xidmətinin başa çatmasına az qalmış artıq o, Beniklə həm erməni,
həm də rus dilində çətinlik çəkmədən sərbəst danışa bilirdi. Onun
dili belə tez bir zamanda öyrənməsinə çoxları məəttəl qalmışdı.
Usta Benik də ilk baxışdan pis adama oxşamırdı. Sakit-sakit
hərəkət edər, çox danışmağı sevməz, sözünü qısa və konkret deyərdi.
Bəzən təmir işləri qaydasınca getməyəndə kimsənin xətrinə dəyib
dilinə acı söz gətirməz, hər şeyi sakitliklə, səbrlə yoluna qoymağa
çalışardı. İş vaxtının çoxunu da elə briqadanın yanında keçirərdi. Təmirdə işlənən avadanlıq və açarlara əl gəzdirib daim işlək vəziyyətdə saxlayardı. Başqa briqadalara baxanda Fikrətgilin işləri yaxşı gedirdi, çətinlikləri yox idi. Təmir etdikləri quyular yaxşı neft verir, gec
xarab olurdu. Sahə rəisi həmişə işlərindən razılıq edib, tez-tez keçirilən iclaslarda onları başqalarına nümunə göstərirdi. Fikrət hərdən
Beniklə öz dillərində söhbət edirdi. Birinci dəfə ondan ermənicə söz
soruşanda usta ona heyrətlə baxmış, qulaqlarına inanmamışdı. Fikrətin erməni dilində sərbəst danışması sözün həqiqi mənasında onu
təəccübləndirmişdi. O, Beniklə ermənicə ona görə danışırdı ki, dili
yaddan çıxarmasın, sözləri unutmasın. Əsgər dostunun toyuna gedəndə həm yolda-rizdə, həm də məclisdə çətinliyə düşməsin.
Hələlik ömrünün günləri adi ahənglə axıb gedirdi. Adəti üzrə
Fikrət səhərlər işə, axşamlarsa yataqxanaya tələsirdi. Aradabir qardaşıgilə baş çəkib onlardan da hal-əhval tuturdu.
Bir gün nahara qədər çox da dərin olmayan quyunu təmir edib
başqasına yön aldılar. Nasosunu dəyişəcəkləri növbəti buruq bir az
uzaqda idi. Fikrət traktorun arxasınca gedirdi ki, qoşqudakı arabadan yerə düşən təmir zamanı işlətdikləri alətləri götürüb yerinə
qoysun, onlar itib-batmasınlar. Traktor torpaq yolla getdikcə onun
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tırtılları altından qalxan toz dumanı bir anlıq ətrafı görünməz edirdi. Belə olanda Fikrət addımlarını ləng atardı ki, paltarı toz-torpağa
batmasın. Bir az getmişdilər ki, o yolun sol tərəfində gümüşü rəngli
dəmir çərçivəyə alınmış bir büst gördü. Yaxına gəlib abidəyə diqqətlə baxdı. Bu, qorxmaz bolşeviklərdən biri olan Xanlar Səfərəliyevin
büstü idi. Fikrət bir anlıq tarix kitabından oxuduqlarını xatırladı. Yadına düşdü ki, onu gecə işdən qayıdanda mədəndə öldürmüşdülər.
İndi həmin yerdə – mədənin ortasında mazutlu bir sahədə Xanlar
Səfərəliyevə büst qoymuşdular. Abidənin ətrafını yaxşı-yaxşı təmizləyib səliqəyə salmış, dəmir mozaika ilə bəzəyib gümüşü rənglə boyamışdılar. Büstün dörd tərəfində qızılgül kolları əkilmişdi. Abidəyə
baxdıqca Fikrət düşündü ki, deməli, inqilabçı Xanlar xalqının parlaq
gələcəyi yolunda burada canından keçibmiş. Mədəndəki yaşlı adamlar, onun dəfninin çox izdihamlı olduğundan ağız dolusu danışırdılar.
Fikrətin büstə baxmağı bir neçə dəqiqə çəkdi. Başını qaldırdıqda
traktorun toz qopara-qopara ondan xeyli uzaqlaşdığını görüb iş yoldaşlarına çatmaq üçün addımlarını yeyinlətdi. Yolboyu düşünürdü
ki, deməli, onun işlədiyi mədən tarixi bir yerdir. Burada həm əmək
qəhrəmanları, həm də inqilabçılar yetişib. Düşündü ki, kəndə nə vaxt
getsə, bu barədə tay-tuşlarına ətraflı danışsın...
Bir gün səhər-səhər saatın zəngi vurmadığından Fikrət yatıb
yuxuya qaldı, işə həmişəkindən on beş dəqiqə gec gəldi. Buna görə
sahə rəisindən tutmuş traktorçuya qədər hamı onu o ki var məzəmmət etdi. Sanki iş yoldaşları onu danlamaq üçün çoxdan bəri bəhanə
axtarırmışlar. İndi əllərinə yaxşıca fürsət düşmüşdü. Həmişə təmkinli, mehriban olan briqadir də həmin gün əsəbiləşib özündən çıxmışdı. Üzü elə dönmüşdü ki, heç onu tanımaq olmurdu. Fikrət nə qədər
danışıb günahı saatın üstünə atsa da, xeyri olmadı. Bir az sakitləşəndən sonra Salam kişi məzəmmət dolu səslə dedi:
– Bala, cavan oğlansan, axı, indi sənin gecikən vaxtın deyil. Belə
vərdiş eləsən, sonra pis öyrənəcəksən, elə hey işə yubanacaqsan.
Sənin tayların səhərin gözü açılandan şər qarışana kimi yerlə-göylə əlləşir. Sənsə yatıb yuxuya qalır, işə gecikirsən. Müharibə gedən
vaxtlarda mədəndə polad nizam-intizam hökm sürürdü. İşə bir-iki dəqiqə yubananları güllələyirdilər. Əgər o vaxtlar olsaydı, indi,
yəqin, səni də çoxdan o dünyalıq eləmişdilər. Bax, bala, sonuncu dəfə
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deyirəm, əgər bir də işə geciksən, səni briqadamızdan çıxaracağıq.
Bizə sənin kimi tənbəl, yatağan fəhlə lazım deyil.
Eşitdiyi acı sözlərdən Fikrət həm pərt oldu, həm də yaxşıca dərs
götürdü. Bir müddət dinib danışmadı, başını işinin üstündən qaldırmadı. İşlədikcə öz-özünə söz verdi ki, bir daha bu hal təkrar olmayacaq. Onu elə danlamışdılar ki, sanki Fikrət bağışlanmaz bir səhvə
yol vermişdi. Günortaya qədər heç kim onu dindirmədi. İş yoldaşlarından bu cür soyuq münasibət gördükcə Fikrət özü-özündən utanır,
sifəti qızarıb pörtürdü.
Ertəsi gün səhər-səhər Fikrət sahə rəisinin otağına hamıdan tez
gəlmişdi. Bir azdan o biri iş yoldaşları da gəlib çıxmışdılar. Salamlaşıb hal-əhval tutanda onların dünənki qaş-qabaqlı üzlərinin açıldığını gördü. Salam kişinin sifətində həmişəki kimi təbəssüm oynayırdı,
elə bil dünən onun üzünə bozarıb acı sözlər deyən o deyildi. İndi heç
nə olmamış kimi Fikrətlə mehribancasına deyib-gülüb danışırdı.
İşin birinci növbəsi pis deyildi. İkinci növbədə isə işıqlandırma
zəif olduğundan Fikrət bəzən ayağının altını yaxşı görmür, quyunun
körpücüyündə sərbəst hərəkət etməkdə çətinlik çəkirdi. Amma günlər keçdikcə gözləri yavaş-yavaş bu vəziyyətə də alışırdı. Mədəndə
hamı onun haqqında yalnız xoş sözlər danışırdı. Usta Benikin onu
tərifləməkdən dili ağzına sığmırdı. Tez-tez deyirdi ki, Fikrət, bala,
maşallah, əllərin işə çox gözəl yatır. Neçə illik təcrübəmə əsaslanıb
deyim ki, bütün peşələrin xüsusiyyəti eynidir, ona necə başlasan, elə
də vərdiş edəcəksən. Əgər işi yaxşı götürsən, inşallah gələn il səni
briqadir qoyarıq.
Səhər ertədən Fikrətgil dərin bir buruqda nasosu dəyişməli
oldular. Həmin quyu çox neft verdiyindən onun təmirini tez bir zamanda başa çatdırmalıydılar. Usta Benik həmişəki kimi yenə də onların yanındaydı. Fikrət səhvə yol verməməyə çalışırdı. Salam kişi
işləyə-işləyə söhbətindən də qalmırdı. Deyirdi ki, bu quyunun qazılmasını yaxşı xatırlayır: “Müharibənin ağır vaxtları idi. Başqa ölkələri ələ keçirib dağıdan faşistlər sürətlə SSRİ-nin paytaxtı Moskvaya
yaxınlaşırdılar. O gərgin günlərdə mədəndə qazmaçı işləyirdim. Müharibə vaxtı neftçiləri cəbhəyə hələm-hələm aparmırdılar. Çünki o
zaman elə mədən özü də bir cəbhə idi. Onda iki yox, üç növbə işləyir, gecə-gündüz mədəndən çıxmırdıq. Bu quyunu yenicə qazmağa
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başlamışdıq. Geoloqlar onun yaxşı neft verəcəyini deyirdilər. Buna
görə də, bir an belə olsun, quyuda qazma işləri dayandırılmırdı. Polad balta gecə-gündüz fırlana-fırlana yerin dərinliyinə gedirdi. Uğultu və səs-küydən qulaqlarımız tutulurdu. Yorğunluq, yuxusuzluq da
bir tərəfdən bizi əldən-dildən salırdı. Qazma işləri başa çatana qədər
o vaxtlar Azərbaycana rəhbərlik edən Mircəfər Bağırov üç-dörd dəfə
işimizin üstünə gəlmişdi. Bir dəfə o, mədənə gələndə gecə saat üç
idi. Özü də qış vaxtlarıydı. Tərs kimi, o il havalar da şaxtalı-boranlı
keçirdi. Bağırov kimliyindən asılı olmayaraq, qarşılaşdığı adamlarla əl verib görüşər, hal-əhval tutardı. Bax onu yaxından həmin vaxt
görmüşdüm. Yaman zəhmli adam idi. Elə hey bizi tələsdirib deyirdi
ki, quyunu tez qazın, işləri yubatmayın, müharibə gedir, Hitlerə qalib
gəlmək üçün bizə neft lazımdır. Onda işdə çox ciddi nizam-intizam
var idi. Elə olurdu ki, həftələrlə evə getmir, yatıb mədənlərdə qalırdıq. İndi nə var burada işləməyə, ay bala. Oğul ona deyərdim ki, o
vaxtlar boğazımıza çökən çətinliyə dözəydi. Fəhlə çatışmadığından
növbəni dəyişən olmurdu. Buna görə də gecə-gündüz işləməkdən
üzülüb əldən düşürdük. Kişilər müharibəyə getdiyindən qadınları
şəhər və rayonlardan yığıb mədənlərə işləməyə gətirirdilər. Onlar
əsasən ya traktor sürür, ya da başqa yüngül texniki işlər görürdülər.
Müharibə təkcə kişilərin deyil, qadınların da, uşaqların da rahatlığını
əlindən almışdı. Qələbə naminə hamı çiyin-çiyinə verib işləyirdi. O
gərgin günlərdə heç özünü düşünən yox idi. Hamı müharibə barədə
fikirləşir, onun nə vaxt bitəcəyini intizarla gözləyirdi. İnsanlara ölüm
gətirən müharibə bizə dünyanın bütün şirinliklərini unutdurmuşdu. O vaxtlar belə bir şüar da var idi: “Hər şey cəbhə üçün – hər şey
qələbə üçün!” Hamımız müharibənin qələbə ilə başa çatması üçün
çalışırdıq”.
Fikrət briqadirin söhbətini dinləyərkən bir vaxtlar qonşuları
Gülşəndə xalanın dediklərini xatırladı. Onlar balaca olanda qonşuları danışırdı ki, müharibə illərində qadınları Bakıya aparıb mədənlərdə müxtəlif sahələrdə işlədirdilər. Fikrətin ağlına gəldi ki, yəqin,
Gülşəndə xala da bir vaxtlar bu mədənlərdə olub. Kəndə qayıdanda
mütləq onunla görüşüb bu barədə söhbət edəcəkdi.
Bir neçə aydan sonra Fikrət təmir işlərini yaxşıca öyrəndi, demək
olar ki, vərdişlərə tam yiyələndi. Daha nə usta Benik, nə briqadiri
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Salam kişi, nə də həmişə dilindən sözlər zəhər kimi tökülən traktorçu Qiyas kişi onun işinə irad tuturdu. Fikrət təkcə işi ilə deyil, həm
də yaxşı davranışı ilə də hamının hörmətini qazanmışdı. Maaşı da
başqalarına baxanda pis deyildi, yaxşı işlədiklərinə görə hələ arada
onların briqadalarına mükafat da verirdilər.
İtirdiyi sənədlərin yenisini almaq üçün Fikrət müxtəlif təşkilatlara arayışlar təqdim etmişdi. Bir neçə gündən sonra həm hərbi bilet,
həm də pasport almalıydı. İş elə gətirdi ki, təzə sənədlər ona lazım
olmadı. İki-üç ay əvvəl şəhərdə itirdiyi qovluğunun sorağı kəndlərindən gəldi. Sənədləri telefon köşkündən götürən adam, sağ olsun, onu
ora-bura atmamış, poçtla Fikrətgilin kəndlərinə göndərmişdi. Atası
da sənədləri şəhərə gələn qohumları Fehruzla İkrama yollamışdı.
Fikrət qovluğu qardaşından alanda kədər qarışıq sevinc hissi də yaşamışdı.
Sənədlərini əldə edəndən sonra günlərin birində vaxt tapıb böyük ümidlərlə əvvəllər işə düzəlmək istədiyi idarəyə üz tutdu. Fikirləşdi ki, gec də olsa, bəlkə, bəxti gətirər, onu bura götürərlər. Kadrlar
şöbəsindəki uzunsaçlı, daha çox rus dilində danışan azərbaycanlı
xanımla köhnə tanışı kimi görüşdü. Axıradək Fikrətə qulaq asandan
sonra o, dilini sürüyərək sözlərin qol-qabırğasını qıra-qıra, yarı rusca, yarı azərbaycanca müəssisənin fəhləyə ehtiyacı olmadığını söylədi: – Sən çox gecikmisən, işə götürülənlər də iki-üç ay əvvəl Moskvaya göndərilib, bu gün-sabah peşələrini öyrənib qayıdacaqlar, – dedi.
Fikrət eşitdiklərindən məyus oldu, kor-peşman yataqxanaya qayıtdı.
Daha neynəmək olardı, münasib bir yer tapana qədər qalıb mədəndə
işləməliydi.
Adi günlərdən biri idi. Səhər-səhər təmir işlərinə yenicə başlamışdılar. Benik adəti üzrə quyunun körpücüyünün aşağısında dayanıb işçilərə göstəriş və məsləhətlər verirdi. Dəqiqələr ötüb arxada
qaldıqca quyudan çıxarılan borular, ştanqlar səliqə ilə üst-üstə yığılırdı. Heç kimin gözləmədiyi vaxtda körpücük ağırlığa tab gətirməyib
əyildi, bir göz qırpımında ştanqlar və iridiametrli borular ustanın üstünə dığırlandı. Benik cəld tərpənib qaçmağa çalışsa da, cəhdi baş
tutmadı, çox uzağa gedə bilmədi. Ətrafa dağılan borular ustanı körpücüyün sol tərəfində haqladı. Boruların altında qalan Benik qışqırıb işçiləri köməyə çağırdı. Briqadanın üzvləri tələm-tələsik ustanın
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xilasına atıldı. Hamı Benikin üstünə çökən ağırlığa dözməyib öləcəyindən təşvişə düşüb narahat oldu. Fikrətgil tələm-tələsik boruları
kənara atıb ustanı yıxılıb daş kimi döşəli qaldığı yerdən qaldırdılar.
Borular onun bədənini sıxıb əzik-əzik eləmişdi. Ayaq üstə dayana
bilməyən Benik əsim-əsim əsib yerə çökdü. Başının sağ tərəfinin
dərisini boru siyirib aparmışdı. Qulağından qan axırdı. Beli ağır zədələnmiş, zərbədən ayaqları bükülü qalmışdı, qıc olmuş qolları yuxarı qalxmırdı. Sağ qolundan və sol ayağındakı yaraların yerindən qan
damcılayırdı. Ustanın vəziyyəti yaxşı deyildi. Vaxtında xəstəxanaya
çatdırılmasaydı, həyatla vidalaşmaq təhlükəsi var idi. Fikrət briqadirlə onu qolları üstünə alıb yaxınlıqdan keçən yola çıxartdılar. Bu
vaxt sahə rəisinin maşınla onlara tərəf gəldiyini görüb tələsik ona əl
elədilər. Kamil kişi Fikrətgili görən kimi əyləci basıb avtomobili dayandırdı, mühərriki söndürmədən sükanın arxasından cəld hərəkətlə yerə atıldı. Beniki bu vəziyyətdə görəndə çaşıb qaldı. “Əə, nə olub
buna, Salam?” – deyə həyəcan dolu səslə soruşdu. Briqadir də tələsik
sahə rəisinə nə baş verdiyini dedi. Vaxt itirmədən bədənindən qan
axan ustanı maşına qoydular. Avtomobil sürətlə yerindən tərpənib
kontora tərəf istiqamət götürdü. Otağına çatan kimi Kamil kişi təcili
yardıma zəng vurdu...
Təcili yardımın gəlişi çox çəkmədi. Həkimlər Benikə iynə vurub
ehtiyatla maşının içinə uzatdılar. İş yoldaşları ustanı tək buraxmadılar. Onlar sahə rəisinin maşınına minib təcili yardımın arxasınca
yola çıxdılar. Neftçilər xəstəxanasına çatan kimi ustanı xərəyə qoyub
əməliyyat otağına apardılar. Sahə rəisi, briqada üzvləri həkimlərə dil
tökərək: “Siz Allah, çalışın onun həyatını xilas edin”, – deyirdilər.
Ustanın yarasından sızan qan hələ kəsilməmişdi, huşu özündə
deyildi. Briqadanın işçiləri dəhlizdə dayanıb intizarla əməliyyatın
başa çatmasını gözləyirdilər. Qəflətən belə bir bədbəxt hadisənin baş
verməsi, Benikin ağır yaralanması hamının qanını qaraltmışdı. Ustanın taleyindən narahat olan işçilər onun sağ qalması üçün Allaha
dua edirdilər.
Bir azdan əməliyyat otağının qapısı açıldı. Həkimlərdən biri onlara yaxınlaşıb dedi:
– Yaralıya qan köçürülməsə, həyatını xilas etmək mümkün olmayacaq. Gərək sizlərdən kimsə ona qan versin.
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Fikrət hamıdan qabaq dilləndi:
– Benikin yaşaması üçün nə qədər lazımdırsa, mən qan verərəm.
– Qardaş, sən istəməklə deyil ha, gərək yoxlayaq, kimin qrupu
düz gəlsə, ondan da qan götürək.
Qrupu müəyyənləşdirmək üçün hamıdan qan götürdülər. Fikrət
ürəyində Allaha yalvarırdı ki, kaş onun qanı uyğun gəlsin. Sanki ustası Benikə yox, əsgər yoldaşı Benikə qan verəcəkdi.
Analizlərin cavabı Fikrətin qanının uyğun gəldiyini müəyyən
etdi. Bir azdan ondan qan alıb ustaya köçürməyə başladılar.
Dəqiqələr bir-birini əvəz etdikcə, vaxt öz axarı ilə axıb getdikcə
Benik özünə gəlirdi. Anbaan onun sağ qalıb yaşayacağına həkimlərin
də, işçilərin də ümidi artırdı.
...Briqadanın üzvləri mədənə yalnız axşamtərəfi qayıtdılar. Baş
verən hadisədən narahat qalan iş yoldaşları ustanın vəziyyəti barədə məlumat almaq üçün onların ətrafına yığışıb sorğu-sual yağışına
tutmuşdular.
Benik bir aydan çox həkimlərin nəzarəti altında qaldı. Xəstəxanadan çıxdıqdan iki gün sonra mədənə – iş yoldaşlarına baş çəkməyə
gəldi. Vəziyyəti pis deyildi, ayağının birini yüngülvari çəksə də, dediyinə görə, özünü yaxşı hiss edirdi.
İşləri qaydasınca getdiyindən Fikrətin maaşı da çox çıxırdı. Ayda
beş-altı yüz manat alırdı. Dolanışığı yaxşıydı, hələ hərdən valideynlərinə də pul göndərirdi. Maaşı ürəyincə olsa da, işi ağır və təhlükəli
idi. Kiçik bir diqqətsizlik istənilən an faciə ilə nəticələnə bilərdi. Ona
görə də Fikrət həmişə ehtiyatlı olmağa çalışırdı. Mədəndə sonu faciələrlə nəticələnən gözlənilməz bədbəxt hadisələr tez-tez baş verirdi. Kimsə olacaq qəzaların qarşısını almaq gücündə deyildi. Özünə
təhlükəsiz, sakit bir iş tapıb mədəndən çıxmaq fikri daim onu düşündürürdü. Bir dəfə bu barədə Salam kişiyə gənəşəndə briqadiri onun
niyyətini etirazla qarşılayıb dedi:
– Ay bala, hara getmək istəyirsən? Sən işi təzə-təzə öyrənirsən, əlin açarlara, alətlərə indi-indi yatır. Ay oğul, elə bilirsən, başqa
sahələrin işi asandı? Bacarıqsız və qorxaq adamlar üçün həyatda
hər şey çətindi. Budee, mən neçə illərdi mədəndəyəm. Ölməmişəm
ha, görürsən ki, sağ-salamatam. Maşallah, bu yaşımda özümü çoxlarından da gümrah hiss edirəm. Bala, vallah, bütün işlər belədi, ilk
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baxışda adamın gözünü qorxuzur. Sonra çətinliklər arxada qaldıqca bu hiss çəkilib gedir, yavaş-yavaş unudulur. Yadından çıxarma, ilk
baxış hərdən aldadıcı da ola bilər. Öz gücünə güvənməyib qarşındakı
çətinliyi dəf etməkdə acizlık göstərsən, heç vaxt həyatda uğur qazana bilməyəcəksən. Gərək hər işdə iradəli, mətin və mübariz olasan.
Əllərin saatın əqrəbləri kimi eyni ahənglə işləyib hərəkətdə olduqca ürəyindəki qorxu hissi də azalar. Zaman ötdükcə çətinliyi məğlub
edib işləri yoluna qoyarsan.
– Yox ee, usta, mən qorxaq deyiləm. Bəlkə sözlərimi düz başa
düşmədiniz. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, mədəndə işlər həm
çirkli, həm də təhlükəlidir. Yayda istinin, payızda, qışda isə yağışın,
qarın altında işləyirik. Neftin, qazın qoxusu mənə pis təsir edir, daim
ürəyimi bulandırır, gözlərimi göynədir. Az qalır ki, iydən, qoxudan
adam boğulub ölsün.
– Neçə illərdir mədəndəyəm, hələ bu qoxudan, bu iydən boğulub
ölən görməmişəm. Vallah, necə olursa olsun, insan gec-tez çətinliyin
öhdəsindən gəlir, sanki onunla doğmalaşır. Sən hər şeyi bu günlə ölçmə, bir sabahını da düşün, hərdən gələcəkdə keçəcəyin yollara da
boylan. Cavan oğlansan, hələ yaşanası ömrün qarşıdadır. Bilirəm ee,
qorxaq deyilsən. Maşallah, ağıllı-kamallı, çalışqan və hünərlisən. Bu
cür ağlınla, çalışqanlığınla xeyli irəli gedib çoxlarının gözü yemədiyi,
amma həsədlə baxdığı zirvələrə qalxa bilərsən. Amma üç gün burada, beş gün orada işləyib, illəri boşu-boşuna xərcləyəcək, heç nə
qazana bilməyəcəksən. Bir də gözunü açıb görəcəksən ki, paho həyatının yaxşı günləri ötüb arxada qalıb, əlçatmaz olub. Yadında saxla,
adam bir yerə kül tökər. Bir az hövsələli, dözümlü ol, gələcək həyatının bünövrəsini indidən qoy. Məndən olsa, qalıb mədəndə işləyərsən, sabah-birisigün vaxtın çatanda da mənzil növbəsinə dayanar, ev
alıb ailə qurarsan. Cavan oğlansan, nə bilmək olar, bəlkə, gələcəkdə
elə oxuyub injinerdən-zaddan da oldun?! Sənin onlardan nəyin əskikdir ki?
Briqadirlə aralarında gedən qısa söhbətdən sonra Fikrət ürəyində baş qaldıran istəklərdən bir-iki addım geri çəkilməli oldu. Beynində dolaşan dumanlı fikirləri bir az özündən uzağa qovdu. Düşündü ki, bəlkə, elə Salam kişi dediyi kimi eləsin, qalıb mədəndə işləsin?
Onsuz da, hara getsə fəhlə işləyəcək də, müdir-zad olmayacaq ki? Ya
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burda fəhlə olmuş, ya da başqa yerdə, onun üçün nə fərqi var? Mədənin işi ağır olsa da, yenə maaşı babatdı. Gələcəkdə ailə quranda aldığı
pul, yəqin ki, ehtiyaclarını yaxşı-pis ödəyəcək.
Bir gün sahə rəisi Kamil müəllim işdən sonra onu yanına çağırıb
dedi:
– Fikrət, görürəm, sən yaxşı işçisən, çalışqansan, ağıllı oğlansan. Nizam-intizamlısan, başqalarına baxanda, maşallah, xeyli fəal
və cəsarətlisən. Ağır iş görəndə qorxub geri çəkilənlərdən deyilsən.
Baxıram ki, səndən yaxşı kommunist olar. İndi partiya yenidənqurma siyasəti yürüdür. Bütün sahələrdə uğurlu islahatlar həyata keçirilir. Belə bir vaxtda partiyaya sənin kimi zərbəçi gənclər lazımdır. Ustan Benik də, briqadirin Salam kişi də işindən razılıq edirlər. Onlarla
söhbət edib məsləhətləşmişik, istəyirik səni Kommunist Partiyasının
sıralarına qəbul edək. İlk partiya təşkilatının sədri Arif Pənahovla da
bəzi məsələləri ətraflı danışmışıq. Onun da sənin barəndə fikri müsbətdir. İnanıram ki, kommunist kimi, əməli işinlə bundan sonra da
çoxlarına nümunə olacaqsan. Bu barədə fikrin nədir? Partiyanın sıralarına keçməyə razılıq verirsən, yoxsa, yox?
– Haqqımda dediyiniz xoş sözlərə çox sağ olun. Böyüklərə qulaq
asmaq kiçiklərin borcudur. Dünyanın hər üzünü görmüş atalarımızın
yaxşı bir sözü var: “məsləhətli don gen olar”. İstəyirəm ki, dediklərinizi həm özüm götür-qoy edim, həm ustayla, həm də briqadirlə yaxşı-yaxşı məsləhətləşim. İnşallah, bir neçə gündən sonra fikrimi sizə
deyərəm.
Usta da, briqadir də onun partiyaya keçməsinə müsbət yanaşdılar. Salam kişi dedi: “Bala, sənin gələcəyin qabaqdadı, sabah-birisigün ali təhsil alıb partiyanın xətti ilə vəzifəyə də keçə bilərsən. İndi
partiya yüksəlişə gedən bir pillədir. Əgər kommunist olmasan, səni
heç vəzifənin həndəvərinə də qoymayacaxlar. Amma bəri başdan
onu da deyim ki, üzvülük haqqı ödəməkdən bezəcəksən. Bax budee,
mən neçə ilin partiyaçıyam. Üst-üstə toplasan, Allah bilir, bəlkə də,
bu günə kimi bir maşının pulu qədər üzvlük haqqı vermişəm. Amma
onun maa bir qəpehlik xeyri olmuyuf. İclaslara getməhdən də bezmişəm, yollar məni əldən-dildən salıf. Sən maa baxma, partiyaçı ol,
gələcəyini qur. Odee, Benik, Kamil kişi və başqa ustalar, mühəndislər
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partiyaçı olmasaydılar, kimiydi onlara vəzifə verib üstümüzə rəhbər
qoyan?”
Fikrət partiyaya daxil olmaq məsələsini qardaşı ilə də məsləhətləşdi. İkram bu işə etiraz etmədi. Çünki o özü də kommunist idi, partiyaya pis deyə bilməzdi. Qohumu Qüdrət deyilənlərin əksinə, ona
partiyaya üzv olmağı məsləhət görmədi. Dedi ki, havayıca pulları
verəcəksən, amma sənə onun bir xeyri dəyməyəcək. Sonda Fikrət
qardaşının və briqadirinin məsləhətinə qulaq asdı.
İki aydan sonra Fikrətə ərizə yazdırdılar. Qəbul vaxtı kiçik sorğu-sualdan sonra onun partiya sıralarına daxil olması üçün yaşıl işıq
yandırdılar. Heç iki həftə keçməmiş ona bilet də verdilər. Həvəslə
cibinə qoyduğu qırmızı rəngli bileti kəndlərindəki kolxozçularda,
sağıcılarda çox görmüşdü. Yadına düşdü ki, onları axşamlar tez-tez
idarəyə iclaslara çağırıb pambıq və süd planlarını yerinə yetirmədiklərinə görə xeyli danlayıb zəhlələrini tökürdülər. Partiyaya keçdiyinə
görə onu təbrik edənlər də oldu, lağa qoyanlar da...
Ustaları yaxşılaşmış, rəngi-rufu üstünə gəlmişdi. Yenə əvvəlki
kimi işə, gücə əl atır, yeri düşdükcə Fikrətə kömək edirdi. Xəstəxanadan çıxandan sonra Benik ona daha çox qayğı göstərirdi. Tez-tez
də deyirdi ki, Fikrət, səni min yaşa, əgər sən qan verməsəydin, yəqin,
çoxdan ölüb o dünyalıq olacaydım. Sağ qalıb yaşadığıma görə göydə
Allaha, yerdə də sənə minnətdaram. İndi mənim damarımdan sənin
də qanın axır. Bəlkə də, elə ona görədir ki, son vaxtlar xətrini lap çox
istəməyə başlamışam.

Mədənlərdən meydanlara

İşləri rəvan axınla getdiyinə görə hələlik Fikrət mədəndən çıxıb
başqa yerə getmək planını təxirə salmışdı. Dayanmadan ötüb keçən
günlər həftələrə, aylara, illərə dönüb hiss olunmadan üst-üstə qalaqlanırdı. Artıq qəti qərara gəlmişdi ki, ömrünü bu işə həsr etsin,
mədəndə qalıb ustası, briqadiri kimi neftçi olsun. Hər dəfə Gülbala
Əliyevin trestin qarşısındakı büstünü görəndə bu işə daha da həvəslənirdi. Qüdrət də tez-tez ona məsləhət görürdü ki, başqa yerə getməsin. “Gələn il mənzil növbəsinə dayanmaq vaxtın çatır. Artıq uşaq-
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lığın daşını atıb evlənmək, ailə qurmaq barədə fikirləşsən pis olmaz”,
– deyirdi.
Soyuq fevral günlərinin birində mədənə yayılan xəbər hamının
əl-qolunu işdən soyutdu. Sahə rəisi həmişə səhər-səhər keçirdiyi
beşdəqiqəlik iclasda dedi ki, bəs xəbəriniz varmı, ermənilər Qarabağı Azərbaycandan almaq istəyirlər. Onların Aqanbekyan familiyalı bir akademikləri Fransada çıxan “Fiqaro”du, bilmirəm nə qorodu
qəzetinə müsahibə verərək sarsaq-sarsaq danışıb ki, Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək lazımdır. Bu yalançı akademik deyib ki, guya Qarabağ iqtisadi cəhətdən Ermənistana daha
çox bağlıdır. Müsahibədən sonra yuxarılarda hamı bir-birinə dəyib,
aləm qarışıb. Hələlik partiya bu işə münasibət bildirməyə tələsmir.
Mənə elə gəlir ki, əgər erməniləri vaxtında yerlərinə oturtmasalar
bu xəmir hələ çox su aparacaq. Əsrin əvvəllərində olduğu kimi yenə
də iki millət arasında qırğın düşəcək. Amma inanıram ki, partiya
bizim əvəzimizdən fikirləşib hər şeyi nizama salacaq, dava-dalaşa
yol verməyəcək. Günahkarları tutub artıqlaması ilə cəzalandıracaq.
O boyda Kommunist Partiyası razı olmaz ki, xalqlar arasında qırğın
düşsün, qan tökülsün. Ay camaat, axı erməni hara, Qarabağ hara?
Qarabağ Azərbaycanın tarixi, əbədi-əzəli torpaqlarıdır. Bax görəcəksiniz, rəhbərimiz yaxın vaxtlarda verəcəyi bir fərmanla hər şeyi yoluna qoyacaq. Cızığından çıxmış erməniləri bir-iki günə yerlərində
oturdacaqlar. İnandığımız və neçə illərdən bəri qırmızı rəngli biletini ürəyimizin başında əzizləyə-əzizləyə gəzdirdiyimiz partiya üçün
belə işləri yoluna qoymaq bir qurtum su içmək kimi asandır. O heyvərə akademik Aqanbekyan kimdir ki, gəlib partiyaya yol göstərsin,
rəhbərimiz Qorbaçovun başına ağıl qoysun? Həmişə güclü və qüdrətli olan partiyamız belə yalançı akademikləri çox yola salıb. İnşallah, bunun da aşının suyunu yaxşıca verib necə lazımdırsa cəzalandıracaqlar. Yuxarıda oturanlar qoymazlar ki, bir səfeh akademik iki
millət arasına ədavət toxumu səpsin. Siz belə vacib olmayan işlərə
fikir verməyin, quyuları yaxşı-yaxşı təmir edin ki, neftimiz bol olsun,
çənlərimiz aşıb-daşsın. Planda geri qalıb rəhbərlikdən acı sözlər
eşitməyək. Siz özünüzə əziyyət verib bu barədə heç nə fikirləşməyin.
Bunu bizim əvəzimizdən partiya özü edib gec-tez hadisələri düzgün
istiqamətə yönəldəcək. Bu gün bizdən yalnız iş və plan tələb olunur,
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düşünmək yox! Ona görə də hamınız işləyin, qoy partiya özü bizim
əvəzimizdən düşünüb bu işə bir çarə tapsın, əncam qılsın.
Sahə rəisinin dediklərindən bir şey anlamayan fəhlələr təmir
işləri aparmaq üçün əvvəlki vaxtlardakı kimi traktorların arxasına
düşüb quyulara tərəf yollandılar. Elə bil traktorlar o gün həmişəkindən daha möhkəm nərilti qoparmışdı. Nəhəng texnikaların mühərriklərinin gurultusu mədənə bir səs salmışdı ki, gəl görəsən. Əlləri,
üst-başı mazuta batsa da, Fikrət yorulmadan çalışıb işi sürətləndirməyə can atırdı.
Günlər keçdikcə radioda, televiziyada, mətbuatda, küçələrdə,
avtobuslarda Qarabağ hadisələrindən çox danışılırdı. Stepanakertdə mitinqlər keçirən ermənilər Kremldə oturub SSRİ-yə rəhbərlik
edənlərdən Azərbaycanın əbədi-əzəli ərazisi olan Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirdilər. Yavaş-yavaş hadisələrin
miqyası böyüyür, ağrı-acısı artırdı. Sahə rəisinin hadisələrlə bağlı
verdiyi proqnozlar düz çıxmırdı. Yetmiş ilin partiyası ona bəslənən
ümidləri doğrultmurdu. Aradan neçə ay keçsə də, Kreml azğınlaşmış
ermənilərə güldən ağır bir söz demirdi. Başqalarını bir anda vurub
əzdiyi yumruğunu arxasında gizlədib onlara göstərmirdi. Elə bil partiya ermənilərdən qorxur, susaraq ölkədə baş alıb gedən proseslərin
axarını yaxşılığa doğru dəyişmək istəmir, yalnız ətrafda baş verən
hadisələri tamaşaçı kimi seyr etməklə kifayətlənirdi. Bu çirkin və
yaramaz əməllərdən, hadisələrin ləngərli gedişindən qan qoxusu gəlirdi.
Ermənilərin Qarabağın ərazisindəki Topxana meşəsini vəhşicəsinə qırıb-doğrayaraq yerində zavod tikmələri xəbəri cəmiyyətdə
bomba kimi partladı. Bundan sonra ölkədə etiraz dalğası daha da
gücləndi. Fikrətin iş yerində də mitinq keçirib ermənilərin qarşısının
alınması üçün SSRİ rəhbərliyinə müraciət göndərdilər. Vəziyyət getdikcə gərginləşir, həmişə duru axan sular bulanır, insanların hisləri
coşur, əsəbləri yavaş-yavaş tarıma çəkilirdi. Sovet rəhbərliyi göndərilən bəyanatlara, müraciətlərə məhəl qoymur, onlara arxa çevirib
qan və ölüm qoxuyan hadisələrin qarşısını almağa sanki bilərəkdən
maraq göstərmirdi. Vacibdən vacib olan bu problemin həllini ləngitməklə toqquşmalara, qarşıdurmalara yol açırdı.
Bir gün xəbər yayıldı ki, Lenin meydanında (mitinq başlanan
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gündən camaat buranı Azadlıq meydanı adlandırırdı) ermənilərin
Qarabağı ələ keçirməsinə və Sovet rəhbərliyinin onlara göz yummasına etiraz etmək məqsədilə mitinq keçirilir. Fikrət bu xəbəri eşidən
kimi bir neçə iş yoldaşı ilə şəhərin mərkəzinə yola düşdü. Küçələrdə
adam əlindən tərpənmək olmurdu. Hamı dəstə-dəstə Hökumət evinin qarşısına axışırdı. Mitinqə gedənlər başlarının üstünə iri hərflərlə ağ parça üzərində yazılmış şüarlar qaldırmışdılar. Tələsik də olsa,
Fikrət onlardan bir-ikisini oxudu: “Ermənilər, Qarabağdan əlinizi
çəkin!”, “Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır!”, “Ölərik, amma
Qarabağı ermənilərə vermərik!”
Azadlıq meydanına yaxınlaşanda Fikrət gördüklərindən heyrətə
gəldi, gözləri dörd oldu. Bu qədər insanın bir yerə toplaşdığını ilk
dəfəydi görürdü. Meydan coşaraq təlatümə gəlmiş, dalğaları şahə
qalxmış dənizi, okeanı xatırladırdı. Elə bil meydanda qarşısında dayanan bənd-bərəni vurub dağıtmağa hazır olan sel dayanmışdı. Bu
sel məcrasına sığmaq bilmədən, hey aşıb-daşırdı. Getdikcə güclənən
uğultudan, səs-küydən qulaq tutulurdu. Elə sıxlıq idi ki, iynə atsaydın, yerə düşməzdi. Nümayişçilərin sayı o qədər çox idi ki, bu genişlikdəki ərazi onlara darısqallıq edirdi. Fikrətgil ha cəhd göstərsələr
də, insan selini yarıb irəli gedə bilmirdilər. Yaşından asılı olmayaraq
Qarabağ naminə hamı meydana axışırdı. Tribunada danışanların
səsi arxa tərəflərə güclə gəlib çatırdı. Çıxış edənlər ermənilərdən
Azərbaycan torpaqlarından əl çəkməyi tələb edirdilər. Nümayişçilər
tribunada deyilənlərlə həmrəy olduqlarını bildirmək üçün uca səslə
qışqırıb əl çalırdılar. Bir-birinə qarışan səslər güclü ahəng yaradıb
yeri-göyü titrədirdi. Alqış sədaları sanki havada dövrə vurub təkrar-təkrar səslənirdi. Meydana üz tutanlardan ardı-arası kəsilmirdi.
İnsanlar bura həm mərkəzi, həm də yerli hakimiyyət dairələrinə etirazlarını bildirmək üçün gəlirdilər.
...Neçə gündən bəri şəhərdə başlanan mitinqlər səngimirdi. Günün nizam-tərəzisi, ahəngi pozulmuşdu. Başqa müəssisələr kimi
mədəndə də işlər dayanmışdı. Yaşlı adamlar işə, cavanlar isə Fikrətin ardınca mitinqə – Azadlıq meydanına gedirdilər. Yaşlılar nə qədər
geri qayıtmağı təkid etsələr də, cavanlar onlara qulaq asmır, inadlarından geri dönmürdülər. Hadisələrin hansı sonluqla bitəcəyini bilən
yox idi. Mədəndəki işçilər hər şeyə görə ən çox partiyanı, Kremli gü-
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nahlandırırdılar. Ötən illərin havası ilə nəfəs alan yaşlı adamlar danışırdılar ki, əgər bu hadisələr Stalinin vaxtında baş versəydi, o, bircə
gecənin içində erməniləri heyvan kimi yük vaqonlarına yığıb Sibirə
sürgün elətdirərdi. İndiki rəhbər qətiyyətsiz tərpənir, hadisələrin
axarından geri qalır, ağzı da kəsərsizdir, elə bil ermənilərin yanında
gözükölgəlidir.
Bir gün Fikrət meydana toplaşanların əlində üçrəngli, aylı-ulduzlu bayraq gördü. Maraqlanıb soruşanda dedilər ki, bu, 1918-1920ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Cümhuriyyətinin bayrağıdır.
Fikrət ilk dəfəydi ki, belə gözəl, yaraşıqlı bayraq görürdü. Sonrakı
günlər meydanda bu bayraqların sayı yavaş-yavaş artıb çoxalırdı. Bir
gün Fikrət o bayraqlardan ikisini özü ilə mədənə gətirmişdi. Hamı
onlara böyük maraq və sevgiylə baxırdı.
Son günlər şəhərdə azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi
surətdə qovulması və öldürülməsi barədə dəhşətli xəbərlər də yayılırdı. Hadisələr yavaş-yavaş qanlı məcraya yuvarlanırdı. Qarabağ
ətrafında gərgin vəziyyət yaransa da, nə usta Benik, nə də o biri ermənilər işdən qalmırdılar.
Payızın küləkli, sazaqlı günləri yenicə başlamış, yayın isti, qorabişirən çağları ötüb arxada qalmışdı. Havaların soyuq keçməsinə
baxmayaraq, neçə gün əvvəldən başlanan mitinq səngimək bilmirdi. Azadlıq meydanı yavaş-yavaş kükrəyib təlatümə gəlirdi. Meydanı
doldurmuş insan seli hey kükrəyib daşırdı. Fikrət mitinqlər, inqilablar barədə tarix kitablarından çox oxumuşdu. İndi isə özü bu mitinqlərin iştirakçısına çevrilmiş, yenicə başlanan hadisələrin içində
çırpına-çırpına qalmışdı. Axşamlar soyuq olanda mitinq iştirakçıları ocaq qalayıb ətrafına yığışır, qızına-qızına söhbət edib dərdləşirdilər. Meydanda tez-tez müxtəlif məzmunlu vərəqələr paylayırdılar.
Fikrət də onları gətirib mədəndə işçilərə verirdi ki, bu mürəkkəb və
qaranlıq hadisələrdən xəbərdar olub nəticə çıxarmağa çalışsınlar.
Həm sahə rəisi, həm də ona züy tutanlar Fikrətin üstünə gedib deyirdilər ki, sən təxribatçısan, məqsədin mədəndəki işlərə pəl vurmaqdır. Niyə camaatı yoldan çıxarıb quyuların təmir olunmasına imkan
vermirsən? Fikrət onları başa salmağa çalışaraq deyirdi ki, iş həmişə
var, indi hamımız meydana gedib səsimizi xalqın səsinə qatmalıyıq.
Bu gün orada ölkəmizin taleyi həll olunur. Əgər bu gün biz meydan-
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da birlikdə olmasaq, yumruğu eyni yerə vurmasaq, sabah Qarabağ
əldən gedəcək. Birliyimiz zəif olsa, ermənilər bundan istifadə edib
torpaqlarımıza sahib çıxacaqlar.
Fikrət meydanda başqa bölgələrdən gəlmiş adamlarla da tanış
olur, maraqlı söhbətlərə qulaq asır, bilmədiklərini öyrənirdi. Günlər
keçdikcə elə bil gözləri açılır, dünyagörüşü artır, ətrafında baş verən
hadisələri daha da aydın və dərindən anlayırdı. Ermənistandan qaçıb gəlmiş Məleykə adlı qızın ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən, şahidi olduğu qanlı hadisələrdən danışdıqları dəhşətli olduğu
qədər də kədərli idi.

2-ci fəsil
Tarixləri də, özləri də saxta ermənilər

İyirmi iki yaşına yenicə qədəm qoymuş Məleykə hər gün səhər
ertədən yuxudan oyanar, bəzənib-düzənib evlərindən çıxar, xeyli
piyada yol gəlib hündür körpünün üstünə qalxardı. Buradan da daş
döşənmiş geniş pilləkənlərlə aşağı enib ətrafdakı gözəllikləri seyr
edə-edə özünə çox doğma bildiyi iş yerinə – xəstəxanaya gedərdi.
Məleykə yollarla o qədər gedib-gəlmişdi ki, bu yerlərin hər qarışına
bələd idi. Neçə illər idi ki, o, doğulduğu Böyük Ayrım kəndindən bir
az aralıda – Debet çayının sahilində yerləşən Axtala qəsəbəsindəki xəstəxanada tibb bacısı işləyirdi. Məleykə hələ kiçik yaşlarından
uzun saçlarını çiyinlərinə tökməyə vərdiş etmişdi. Yubkasının ətəyi
də həmişə dizindən aşağı düşərdi. Boyu uzun olduğundan bu görkəm
ona xüsusi yaraşıq verirdi. Tibb bacısının gözəlliyi, qəddi-qaməti
görənləri heyran edirdi.
Erməni həkim və tibb bacıları ilə bir yerdə işləmək çətin olsa da,
Məleykə onlarla dil tapıb birtəhər yola gedirdi. İllərdən bəri aralarında yaşayıb işlədiyinə görə onların xasiyyətlərini yaxşı-pis öyrənmişdi. Məleykəgilin ailələri böyük idi. Üç bacı, üç qardaş baş-başa verib
mehribancasına bir damın altında yaşayırdılar. Valideynləri kolxozda işləyirdi. Bir neçə il əvvəl atası Kərəm kişi fermadakı işini atıb pul
qazanmaq adıyla Moskvaya üz tutmuşdu. Gedəndən sonra, bir dəfə
də olsun, nə evə qayıtmış, nə də gəlib gedənlərdən uşaqlarına pul
göndərmişdi. Ailənin ağırlığı uzun illərdən bəri sağıcı işləyən Sona
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xalanın çiyinlərinə düşmüşdü. Məleykə evin dolanışığına kömək etmək üçün aldığı əməkhaqqını da anasına verirdi.
Əslində, heç Məleykənin kiçik yaşlarından tibb bacısı olmaq
istəyi yox idi. Bu sahə heç zaman onu özünə cəlb etməmiş, qəlbində
sevgi oyatmamışdı. Nə vaxtsa tibb işçisi olacağını ağlına da gətirməmişdi. Orta məktəb illərindən ürəyindən müəllim olmaq arzusu keçirdi. Bu peşəni ona xətrini dünyalarca çox istədiyi Əhliyyət müəllim
sevdirmişdi. Ürəyindən süzülüb gələn bu istəyin çırağını yandırmaq
üçün Məleykə orta təhsilini başa vurduqdan sonra sevinə-sevinə
Bakıya yollanmış, amma onun ali məktəbə daxil olmaq sevdası baş
tutmamışdı. Axırıncı imtahanı uğursuzluqla nəticələndikdən sonra
inadkarlıq göstərərək hər hansı bir sənət sahibi olmadan kəndlərinə
dönmək istəməmişdi. Doğmalarının, müəllimlərinin yanına suyu süzülə-süzülə deyil, başı dik, qürurla qayıtmaq fikrində idi. Ona görə
də imtahan verib tibb texnikumuna qəbul olmuş, xeyli əziyyət çəksə
də, təhsil illərində bu peşənin sirlərinə dərindən yiyələnmişdi.
Biliyi, bacarığı yetərincə olduğuna görə indi heç bir çətinlik çəkmədən xəstəxanada işləyirdi. Erməni həkimlər dəridən-qabıqdan
çıxıb onun işində kiçik də olsa, nöqsan tapmaq istəsələr də, cəhdləri
alınmırdı.
Məleykə xəstəxanada işlədiyi ilk günlərdən müşahidə etmişdi
ki, qəbula erməni gələndə həkimlər tez ayağa qalxıb diqqətlə onu
müayinə edir, tibbi yardım göstərir, qayğısına qalır, əldən-ayaqdan
gedərdilər. Azərbaycanlı xəstə gələndə isə, əksinə, özlərinə əziyyət
verib oturduqları yerdən durmağa da ərinirdilər. Xeyli xahiş-minnətdən sonra tənbəl-tənbəl qəbul otağına gedib xəstəyə baxıb candərdi
yardım edirdilər. İçdikləri Hippokrat andını veclərinə almayan həkimlərin bu cür yaramaz hərəkətlərini görəndə Məleykə əsəbiləşib
özündən çıxar, ürəyində onları söyüb lənətləyərdi.
Tibb bacısı adəti üzrə səhər-səhər pilləkənlərdən aşağı düşədüşə ötən il baş vermiş xoşagəlməz bir hadisəni xatırladı. Günorta
vaxtı xəstəxanaya omba sümüyündən zədələnmiş yaşlı bir azərbaycanlı qadın gətirmişdilər. Yazıq arvad ağrılara dözə bilməyib elə hey
ağlayıb sızlayırdı. Amma buna baxmayaraq, həkimlik şərəfini itirmiş
erməni cərrahlardan heç biri ayağa qalxıb ona yardım göstərmirdi.
Nədənsə, bu dəfə onlar xahişə, minnətə də baxmadılar. Məleykə daxi-
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lində əsəbiləşsə də, üzdə bunu biruzə verə bilmirdi. Naəlac qalan tibb
bacısı özü ağbirçək qadını cərrahiyyə otağına aparıb vaxt itirmədən
işə başladı. Onun sarğı materiallarını, dava-dərmanı çox işlətdiyini
görən həkim Ovanesyan hirslənib dedi: “Maleka, darmannarı korrama, ozumuzunkulara lazım olacax”. Tibb bacısı xəstəyə yardım edəndən sonra onu palataya yerləşdirmək istəyəndə Ovanesyan buna razı
olmayıb üzünü bozardaraq: “Maleka, qoy çıxıb getsın evina, qorxma,
ona heç na olmaz, sizınkıların canı mohkamdır”, – dedi.
Xəstəxanada belə xoşagəlməz hadisələr tez-tez olduğundan tibb
bacısı buna təəccüblənmədi. Məleykə işinin xətrinə bunların hamısına dözürdü. Çünki bura onun vətəni idi, bu geniş dünyada doğma
kəndlərindən başqa harasa gedib məskən salıb yaşamağı ağlına da
gətirmirdi. Bir axşam baş verən hadisəni isə tibb bacısı heç vaxt
unutmayacaq, bütün ömrü boyu xatırlayacaqdı. Xatırladıqca da erməni həkimlərinə nifrət edəcəkdi.
Uzunlar kəndində yaşayan cərrah Nalbadyan xəstəxanada növbətçi idi. Şam yeməyində xeyli konyak içib keflənəndən sonra öz
otağına çəkilmişdi. Məleykə də həmin gün Satik adlı bir erməni qadınla növbədə idi. Vaxt dayanmadan sabaha doğru axdıqca gecə də
yavaş-yavaş ötüb keçirdi. Xəstələr artıq yatmağa hazırlaşırdılar. Palataların işıqları bir-bir sönür, ətrafa qaranlıq çökürdü. Tibb bacısı
xəstəlik kağızlarını vərəqləyib sabaha hazır olsun deyə bəzi qeydlər
aparırdı. Tələm-tələsik içəri girən Satik Nalbadyanın onu çağırdığını
söylədi. Tibb bacısı düşündü ki, yəqin, şəfa ocağına xəstə gətiriblər,
ona görə də vaxt itirmədən həkimin yanına tələsdi. İçəri girəndə onu
otaqda tək, ayaq üstə dayanan gördü. Yanında xəstə-filan da yox idi.
Nalbadyan içi hiyləgərliklə dolu olan qonur gözlərini Məleykəyə zilləyib bic-bic gülümsəməyə başladı. Birdən əllərini irəli uzadıb onu
tutdu, zorla özünə tərəf çəkib dedi:
– Maleka, san qaşang qızsan, yaman xoşuma galırsan, gal bir sanı
opum.
Maleykə bütün gücünü toplayıb Nalbadyanın qollarından yapışaraq: “Rədd ol burdan, it oğlu it!” – deyib həkimi özündən geri
itələdi. Təkanın gücündən cərrah onu buraxıb səndələyə-səndələyə
arxaya çəkildi. Tibb bacısı otağına pərt, qanıqara vəziyyətdə qayıtdı. Həkimin kobud, ləyaqətsiz hərəkəti Məleykənin ürəyini, qəlbini
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qırıb çilik-çilik etmişdi. O, əsəbindən bir yerdə otura bilmir, dilxordilxor otaqda o baş-bu başa addımlayırdı. Neçə ildən bəri bir yerdə
çalışdığı erməni iş yoldaşından bu cür ləyaqətsiz hərəkəti heç vaxt
gözləmirdi. İnsanlıq şərəfini çoxdan itirmiş Nalbadyanı geri itəliyəndə saatı da açılıb qolundan düşmüşdü. Heç gedib onu oradan götürmək də istəmirdi.
Səhər tezdən Satik əlində saat otağına gəlib dedi:
– Maleka, ananın sudu sana halal olsun. O kopakoqlu Nalbadyan
şorgozun biridır. Ela hamıya sataşmaq istayir. San onun cavapını yaxşıca verdın.
Böyük bacıları Pəri idi. Ondan sonra Məleykə doğulmuşdu. Gülüstan isə onlardan sonra dünyaya göz açmışdı. Üç qızdan sonra
Sona ana, Kərəm ata pirə, müqəddəs ocaqlara nəzir-niyaz verib, qurban kəsərək Allahdan oğul övladı diləmişdilər. Çox keçmədən duaları qəbul olunmuş, arzularına qovuşmuşdular. Bir-birinin ardınca
Tanrı onlara üç oğul övladı vermişdi. İlk oğlan övladlarına hansı adı
vermək üçün fikirləşdikləri vaxt radioda aşıq Kamandar məlahətli
səsi ilə mahnılar oxuyub dinləyicilərə zövq verirmiş. Birdən Sona
ana deyib ki, gəlin elə uşağa bu aşığın adını qoyaq. Beləcə, körpəni Kamandar adlandırıblar. Ondan sonra doğulan iki oğlan uşağının
adını Səyyad və Yaqub qoyublar. Məleykə özündən balaca qardaş və
bacılarını tez-tez evlərinin yaxınlığındakı meşəyə aparıb gəzdirər,
oxuyub öyrəndiyi maraqlı nağıllardan, əfsanə və rəvayətlərdən onlara da danışardı. Uşaqlar buz bulaqlardan su içib, meşələrin, dağların təmiz havasından udub yavaş-yavaş böyüyürdülər. Kamandara,
Yaquba və Səyyada baxdıqca Məleykə qürurlanıb: “Qardaş düşmən
çəpəri, bacıların qoruyucu mələyi, xilaskarıdır”, – deyirdi.
Yaşayacağı ömür boyu Məleykəni yandırıb-yaxan, ürəyini dağlayan dəhşətli və qanlı hadisə baş verən gün tibb bacısı xəstəxanada idi.
Həmişəki kimi gündəlik işi ilə məşğul olur, xəstələrə qulluq göstərirdi. Günortaya yaxın əmisi oğlu Ziyadın onu axtardığını dedilər. ”Xeyir ola?”– deyə Məleykə öz-özünə sual verdi. İndiyə qədər Ziyad heç
vaxt onun ardınca xəstəxanaya gəlməmişdi. Nədənsə, dalağı sancdı,
nə isə dəhşətli bir hadisə baş verdiyini güman etdi. Tələm-tələsik
xəstəxananın həyətinə çıxdı. Hiss olunurdu ki, Ziyadın qanı qaradır.
Qızarmış gözlərindən ağladığı aydınca hiss olunurdu. Gündən yanıb
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qaralmış yanaqlarında göz yaşlarının izi qalmışdı. Əmisi oğlunu bu
vəziyyətdə görəndə Məleykə çox narahat olub salamsız-kalamsız
həyəcanla soruşdu:
– Nə olub, Ziyad?
Əmisi oğlu dili dolaşa-dolaşa dedi:
– Məleykə... Məleykə... bilirsən... Ermənilər Səyyadı öldürüblər...
Bu sözləri eşidəndə elə bil tibb bacısını ildırım vurdu, ürəyinə
düşən od qəlbini alovlandırdı. Huşunu itirib yıxıldı.
Ziyad tez əyilib onu yerdən qaldırdı. Azərbaycanlı iş yoldaşları
tibb bacısının sifətinə su vurub ayıltdılar. Məleykə özünə gələn kimi
üzünü əmisi oğluna tutub soruşdu:
– Sən nə danışırsan, Ziyad? Elə şey olar? Yəqin, səhv eşitmisən.
Necə yəni ermənilər Səyyadı öldürüblər? Axı qardaşım ermənilərə
neyləyib ki, onu öldürsünlər? O ki hələ uşaqdır, on altı yaşı bir neçə
gün əvvəl tamam olub.
Ziyad əmisi qızının sualına cavab vermədən elə hey onu tələsdirirdi:
– Məleykə, danışmaq vaxtı deyil, tez ol gedək. Dedim ki, ermənilər qardaşını öldürüblər. Onu göldə boğublar. Ermənilər üçün fərqi
yoxdur ki, qocadır, cavandır. Şərəfsizlər yazıq uşağı zülümlə öldürüblər!..
Bu sözləri deyəndən sonra Ziyad kövrəldi, nitqi qırıldı, qəhər
onu boğdu. İkisi də qucaqlaşıb elə xəstəxananın həyətindəcə ağladılar...
Məleykə göz yaşlarını axıda-axıda əmisi oğlunun yanına düşüb
tələsik xəstəxanadan çıxdı. Darvazalarından içəri girəndə yaxın qohumlarının hamısını həyətlərində görəndə gözü dörd oldu, çaşıb
qaldı. Anası, bacıları səs-səsə verib ağlaşırdılar. Tibb bacısı: “Səyyad
hey, Səyyad hey”, – deyib evlərinə qaçdı. Hamı səs-səsə verib qışqırıb haray qoparır, göz yaşları axıdırdı. Ağlaşma, hönkürtü səsləri yeri-göyü titrədirdi. Hayqırtılar, ah-nalələr eşidənlərin bağrını yarır,
qəlbini alovlandırır, ürəyini üzürdü...
Dəfn mərasimi çox izdihamlı keçdi, kənd camaatının hamısı qəbiristanlıqda idi. Sakinləri cavabsız qalan bir sual düşündürürdü:
“Səyyadı kim öldürüb, nə səbəbə öldürüb?” Bu amansız, insanlığa
zidd olan qətli ermənilərin törətdiyi dəqiq idi. Bəs onu nə səbəbə
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öldürmüşdülər, niyə öldürmüşdülər? Axı Səyyad hansı günahın sahibi idi, ermənilərə neynəmişdi ki, onun cavan ömrünə qıymışdılar? O
günlərdə bu suallara cavab verən yox idi.
Sona xala ilə böyük qardaşı Kamandar nə qədər milisə ayaq döyüb şikayət etsələr də, ərizələrinə cavab verilmədi. İttifaq rəhbərliyinə qədər şikayət məktubları yazıb, teleqramlar vursalar da nəticəsi
olmadı... Erməni milislər cinayətkarları “tapmadılar”. Günün günorta
çağı on altı yaşlı bir gənci göldə boğan qatillər cəzasız qaldılar. Belə
olduqda isə cinayətkarlar daha da qudurur, azğınlaşırlar. Yavaş-yavaş yeni qanlar tökməyə yerikləyirlər...
Qardaşının ölümündən sonra Məleykə həyatdan küsmüşdü,
daha yaşamaq istəmirdi. Dünya gözündən düşüb ucuzlaşmış, həyat
mənasını itirmişdi. Gözünü açanda da, yumanda da Səyyadı görürdü.
Qardaşını öldürənlərin azadlıqda qalması isə onun ürəyini neştər
kimi deşirdi. Hər gün işdən sonra Səyyadın məzarını ziyarət edir, saatlarla qəbrin yanında heykəl kimi dayanıb göz yaşları axıdırdı. Ağlayıb-sıtqamaqdan qan sızmış gözlərinin qızartısı çəkilmirdi.
Yay yavaş-yavaş soyuq küləklərə, çiskinli yağışlara təslim olurdu. Günlər keçdikcə payız ilk qədəmlərini atırdı. Havalar soyuduqca
ağacların yarpaqları saralıb tökülürdü. Qızılı payız günlərinin birində iş yoldaşları Klara, Marusya və Hayqanuş Məleykəyə dedilər
ki, bir dəstə erməni ilə beş günlüyə İrəvanı, Gorusu, Zəngəzuru və
başqa görməli yerləri gəzməyə gedəcəklər. Avtobusda yer çoxdur,
əgər vaxtı və həvəsi varsa, onlara qoşula bilər. Səyahətin xərci elə də
çox deyil, on manatdır. Tibb bacısı fikirləşdi ki, bəlkə, qızlarla yola
çıxsa, yaxşı olar, bir az gəzib-dolanar, fikri dağılar. Evdə nə qardaşları,
nə də anası Məleykənin səfərinə etiraz etmədilər.
...Məleykəgilin beşgünlük gəzintiləri İrəvandan başlandı. Əvvəlcə ölkənin paytaxtını yaxşı-yaxşı gəzdilər. Həmin günlər şəhərin
mərkəzi küçələrində bir şadlıq, şadyanalıq var idi ki, gəl görəsən.
Ermənilər “Qızıl payız günləri” bayramı keçirirdilər. Belə maraq
dolu təmtəraqlı tədbirlər İrəvanda hər il olurdu. Nədənsə, ermənilər
payızın gəlişini böyük sevinclə qarşılayırdılar. Şəhər əməlli-başlı bayram libasına bürünmüşdü. Sanki bu fəsil onlara xoşbəxtlik və
ruzi-bərəkət gətirəcək, arzularına qovuşduracaqdı. Küçə və meydanlara payız lövhələrini əks etdirən onlarla iri plakat və şüarlar vu-
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rulmuşdu. Hamı sevinc içindəydi. Məleykəninsə bu gözoxşayan mənzərələrdən, adamların üzündəki əhvali-ruhiyyədən nə ürəyi açılır, nə
də üzü gülürdü. Qardaş itkisinin üzüntüsü, kədəri onun qəlbindən
ağır bir yük kimi asılmışdı. Amma uzun müddət kədər içində batıb
qalmaq da mümkün deyildi. Məleykə gələcəyə yol açacaq sabahlarda
ümid işartısı axtarıb tapmağa çalışırdı.
Gəzməyə çıxanların avtobusu İrəvandan sonra Zəngəzura tərəf
istiqamət götürdü. Məleykə yolboyu gözəl mənzərələri seyr etdikcə
ürəyindəki kədər buzu yavaş-yavaş əriyirdi. Xeyli müddətdən bəri
narahatlıq içində çırpınan ruhu sakitləşir, ürəyi rahatlanır, qəlbini
ovqatına ahəstə sığal çəkən xoş hislər bürüyürdü. Doğma yerlərin havası onu vurduqca elə bil dərdi azalırdı. Başı ərşə söykənən dağların
əzəməti, vüqarı, meşələrin sarı və qırmızıya çalan ağacları onu heyran edirdi. Xeyli yol gələndən sonra onların avtobusu Şirazi kəndinin
yaşıllıqla əhatə olunmuş göz oxşayan gözəl bir guşəsində dayandı.
Hündür dağdağan ağacının altından bulaq qaynayırdı. Ermənilər bulaq başına yığışıb söhbət edir, şit-şit zarafatlaşır, yol çantalarını çıxarıb çörək yeməyə hazırlaşırdılar. Kəndin adının Şirazi olmasından
Məleykə güman etdi ki, yəqin, burada azərbaycanlılar çox yaşayır. İş
yoldaşları ilə süfrə arxasına təzəcə oturmuşdu ki, birdən qulaqlarını
həmişə böyük sevgi ilə dinlədiyi “Sona bülbüllər” mahnısı döyəclədi.
Kimsə bir az uzaqda bu qədim el mahnısını yanıqlı-yanıqlı oxuyurdu. Onun məlahətli səsini həzin, ilıq meh dalğa-dalğa ətrafa yayaraq
payızın rənglərinə rəng qatırdı . Bu ecazkar səsdən dağlar, dərələr,
meşələr oyanır, quşlar yuvasından boylanıb civildəşir, bulaqlar onun
sədaları altında həzin-həzin çağlayıb daşırdı. Məleykə qeyri-ixtiyarı
olaraq könlünə sığal, tumar çəkən səsin sehrinə düşmüşdü. Özündən
asılı olmadan ayağa qalxıb asta-asta səs gələn istiqamətə üz tutdu.
Ermənilərin başı yeyib-içib, zarafatlaşmağa qarışdığından onun yanlarından nə vaxt durub getdiyini hiss etmədilər.
Tibb bacısının izinə düşdüyü məlahətli səs onu yaxınlıqdakı
məhəlləyə qədər aparıb çıxardı. Darvazası açıq qalmış çox da geniş
olmayan bir həyətə girdi. Qoyun pəyəsinin yanında yaşı qırx-qırx
beşi haqlamış, cantaraq bir kişi köhlən atını nallaya-nallaya ahəstəahəstə oxuyurdu. Həyətə yad adamın gəldiyini hiss edib bir anlıq
əlini saxladı, oxumağına ara verib darvazaya tərəf boylandı. Ev sa-
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hibinin səsi mülayim, ürəyəyatımlı olsa da, sifəti zəhimliydi. Hiss
olunurdu ki, qapısına kənar birisinin dəvətsiz-filansız gəlişi ürəyini
açmayıb. O, gözlərini Məleykənin üzünə zilləyib acıqlı-acıqlı baxaraq
ötkəm səslə soruşdu:
– Ay adam, kimsən, nəçisən? Niyə həyətə səssiz-səmirsiz girmisən? Nə itirib, nə axtarırsan buralarda?
Məleykə əvvəlcə ondan qorxub çəkindi. Zənn etdi ki, yəqin,
həyətinə icazəsiz gəldiyinə görə ev yiyəsi elə bu dəqiqə onu acılayıb
qovacaq. Bir az həyəcanlanıb çaşdığından salam verməyi də unutdu.
Sonra özünü ələ alıb mehribancasına dilləndi:
– Əmi, məni həyətinizə çəkib gətirən oxuduğunuz mahnı oldu.
Məlahətli səsiniz qulağıma çatan kimi onun sehrinə düşdüm. Özüm
də hiss etmədən ayaqlarım məni sizin həyətinizə gətirib çıxardı...
Məleykədən bu sözləri eşidən kimi kişinin zəhmli sifəti açıldı.
Göylərdən çöhrəsinə nur ələndi. Elə bil qara buludların arxasından
günəş boylandı. Kişi gülər üzlə dilləndi:
– Bağışla, ay qızım, sən Allah! Elə bildim ki, o itlərdənsən. Əşşi,
neçə illərdir, bu ermənələr canımızı boğazımıza yığıblar də! Hər xırda şeyə görə bizi bezdirib isti ocağımızda da rahat yaşamağa qoymurlar. Məqsədləri odur ki, təngə gəlib bu yerlərdən birdəfəlik çıxıb
gedək, torpaqlarımız, dağlarımız, meşələrimiz, bulaqlarımız onlara
qalsın. Qanmaq istəmirlər ki, buralar bizim dədə-baba ocağımızdır,
bizim buralardan heç yerə getmək fikrimiz yoxdur. Əcdadlarımız bu
torpaqda yaşayıb, burada ölüblər. Biz də onlar kimi ömrümüzü bu
yurdda başa vuracağıq. Axı bu gözəl, axarlı-baxarlı yerləri necə tərk
edək, niyə tərk edək? Bir neçə ay əvvəl, taxıl biçinində torpaq üstündə aramızda möhkəm dava-dalaş düşdü. Bu hadisədə üç azərbaycanlı, beş erməni həlak oldu. Raykom katibi Qriqoryan başının milis
dəstəsiylə bir az gec gəlsəydi, hələ çox qanlar töküləcəkdi. Milislər
torpaq üstündə bir-biri ilə ölüm-dirim savaşına qalxanları güc-bəlayla sakitləşdirə bildilər. Sonra bir müddət azərbaycanlılarla ermənilər yaşayan məhəllələrdə post qoydular, növbə çəkdilər. Ermənilər
bizə həmişə elə xain və kinli baxışlarla baxırlar ki, sanki dədələrinə
borcumuz-zadımız var. Vallah, hələlik birtəhər dözüb yaşayırıq. Heç
bilmirik bu işlərin axırı necə olacaq, belə dava-dalaş nə vaxtacan
davam edəcək? Qabaqlarından geri çəkiləndə də ayaqları yer alır,
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onlardan qorxduğumuzu zənn edirlər. Allah vurmuşdu ermənini ki,
ondan çəkinək. Bala, hara gedirsənsə, bu gavurlardan özünü qoru.
Onlara etibar edib bel bağlama, kürək çevirmə, çünki istənilən vaxt
adama xəyanət edib arxadan vurarlar. Düzdür, hamısına pis demək
olmaz. Aralarında babatları, insaflıları da var. Amma yox ee, atalar
yaxşı deyib ki, ilanın ağına da lənət, qarasına da.
Məleykə sadə, zəhmətkeş, cəsarətli və köməksiz olan bu insanın
yanında bir az ləngiyib söhbət etdi. Ev sahibi İsmixan kişi ötən illərdən, gənclik çağlarından həvəslə söz açdı: “Hələ kiçik yaşlarımdan
gördüm ki, yaxşı səsim var. Valideynlərim çox desələr də, nədənsə,
bu sənətin arxasınca getmədim. Vaxtında böyüklərin sözünə qulaq
assaydım, kim bilir, bəlkə də, bu gün məşhur bir xanəndə olmuşdum.
Şöhrətim hər yana yayılmışdı. İndi hərdən ruhumu sakitləşdirib,
ürəyimi boşaltmaq üçün öz-özümə zümzümə edirəm. Bundan əvəzsiz zövq alıram”.
Belə gözəl, ürəyi geniş bir insanla söhbətdən Məleykənin könlü
açıldı, fikri dağıldı. Sağollaşıb ayrılarkən İsmixan kişinin həyat yoldaşı Əminə xala ona iki təndir çörəyi və yaxşı tutulmuş motal pendiri
verdi. Məleykə çörək-pendirlə yol yoldaşlarının yanına qayıdanda
onları qaşqabaqlı gördü. Bulaq başındakı Karapet adlı erməni dözməyib barıt çəlləyi kimi partladı:
– Ha, Maleka, deyasan, bizimla sufra başında oturmak istamayıb
turk qardaş-bacılarının yanına qaçdın, onlarla çorak yedın ha?
Məleykə özünü eşitməməzliyə vurub, bu atmacaya cavab vermədi. Fikirləşdi ki, “dostları” onu təkləyə bilərlər. Gətirdiyi çörəkdən onlara da verdi. Ermənilər azərbaycanlı qadının bişirdiyi fətiri acgözlüklə yeməyə başladılar. Səyahət yoldaşları çörəyi, pendiri
elə görməmiş kimi yeyirdilər ki, sanki min ilin ac-yalavacları idilər.
Məleykə də motal pendirini buğlanan fətirin arasına qoyub ləzzətlə yedi. Tibb bacısı səfər yoldaşlarının çörəyə belə ac-yalavac kimi
daraşdıqlarını görəndə ürəyində öz-özünə pıçıldadı: “Yeyin-yeyin,
bizim çörəyimizi, ay ermənilər! Elə ömrü boyu acsınız, heç gözünüz
süfrəmizdən, torpaqlarımızdan yığılmır. Çörəyimizi yeyib sonra da
məqamı düşən kimi xəyanət edib bizi arxadan vurursunuz. Xəyanətkarlıq əqrəb kimi sizin canınızda və qanınızdadır”.
Bulaq başındakı günorta yeməyi başa çatan kimi avtobusun mü-
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hərriki uğuldadı. Ətrafın sakitliyi bir an içində pozuldu. Səyahətə
çıxanlar salonda yerlərini tutandan sonra avtobus asta-asta tərpəndi. Dağlar, dərələr ötüb arxada qaldıqca gözəl mənzərələr bir-birini
əvəz edirdi. Xınalı qayaları, iri sal daşları olan başı göylərə söykənən
Zəngəzur dağlarının qoynundan ilan kimi qıvrılıb keçən yollar uzandıqca uzanırdı. Sürücü avtobusu aşağı sürətlə sürürdü ki, sərnişinlər ətrafdakı gözəlliyi rahatca seyr edə bilsinlər. Yolu bu tərəflərə ilk
dəfə düşdüyündən tibb bacısının gördüyü hər şey ona maraqlı gəlirdi. Məleykə bənzərsiz gözəlliklərdən zövq alır, ən böyük rəssam
olan təbiətin yaratdığı möcüzələrə tamaşa etməkdən doymurdu. Bu
yollar ahənrüba kimi onu özünə çəkirdi. Xeyli yol gəlib axşama yaxın
Gorusa çatdılar. Qaş qaraldıqca ətraf qara örpəyə bürünüb görünməz
olurdu. Yer üzünə sakit, həzin və soyuq bir payız axşamı qədəm qoyurdu. Ölkənin paytaxtından gələn qonaqları Gorusda mehribanlıqla
qarşılayıb rahat şəraiti olan mehmanxanada yerləşdirdilər. Onlar sabah bütün günü bu bölgənin tarixi yerlərini gəzib tanış olacaqdılar.
Deməli, səhər səyahətçiləri, maraqlı, yaddaqalan bir gün gözləyirdi.
Mehmanxananın yerləşdiyi ərazinin gözəlliyi göz qamaşdırırdı. Dördmərtəbəli bina hündür bir dağın ətəyində, mənzərəli bir
məkanda inşa edilmişdi. Axşam yeməyindən sonra iş yoldaşları ilə
pəncərənin qarşısında oturan Məleykə ətrafdakı gözəlliyin sehrinə
dalmışdı. Aydın, sakit bir gecə idi. Göy üzünün hər tərəfinə səpələnmiş ulduzlar parıldayıb səmaya yaraşıq verir, sanki bir-birilərinə əl
edirdilər. Belə aydınlıqda dağın döşündə qəribə şəkildə düzülmüş
közərən işıqlar tibb bacısının diqqətini cəlb etdi. İşıqların közərtisi
və düzülüşü ona qəribə və maraqlı gəldi. Bu maraq Məleykənin düşüncələrini rahat buraxmayıb yerindən oynatdı. Yol yoldaşlarından
ən yaşlısı, dünyagörmüşü olan Marusyaya yaxınlaşıb astadan soruşdu:
– Ay Marusya xala, bir ora bax, o dağın döşündə közərən işıqların
düzülüşü nə qəribədir. Görəsən, ora nədir ki elə? Bu nəyə işarədir?
Bəlkə, burada bizim bilmədiyimiz nə isə bir sirr var?
Tibb bacısını dinləyən Marusya susdu, elə bil bu sual bir anlıq
onu yasa batırdı. Hələ bir az kövrəldi də. Deyəsən, gözləri də yaşardı.
Sonra kədərli və xırıltılı səslə dilləndi:
– Ay Maleka, orada maraqlı na olacaq kı? Gorduyun o daqlarda
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erməni xalqının qanlı tarixi, faciasi yatır. İşıqı da ora ona gora çakıblar ki, ganc nasil gecalar da o yerlari gorub qanlı tariximizi unutmasınlar. Hamişa o aqrılarla yaşasınnar, olannarı tez-tez xatırlasınnar,
qisas hissini unutmasınlar.
Qoca Marusyanın dolaşıq, fələyin də baş aça bilməyəcəyi cavabından Məleykə heç nə anlamayıb fikrət getdi. Öz-özünə sual verdi:
“Nə qanlı hadisə, hansı qanlı tarix, hansı faciə? Nə vaxt baş verib bu
qanlı hadisə, hansı tarixi kitablarda yazılıb?” Tibb bacısı ona qaranlıq qalan bu sualları aydınlaşdırmaq üçün yenə də yol yoldaşına üz
tutdu:
– Ay Marusya xala, vallah, dediyin qarışıq sözlərdən heç nə anlamadım. Bir az açıq danış, görək o hansı qanlı tarixdir ki, heç mən
o barədə indiyə qədər bir kitabdan oxumamışam, eşitməmişəm, bilmirəm?
– Maleka, burada aydın olmayan na var ki? Bunu Ermanıstanda
uşaqdan tutmuş boyuya kimi butun ermanilar bilır. Nujeli sanin bu
tarixi hadisalardan xabarın yoxdur? Bas bilmırsan ki, asrın avvallarında turklar bizim ermanilari qovanda onlar qorxularından bu dağdakı maqarada gizlanıplar. Turklar onların izına duşub ela oradaca
qanlarını töküb mahv ediplar. Ermanilar indi hamin maqaranı cavannara gostarmax uçun oranı tarixi abidə kimi qoruyub saxlayıllar.
Sabax biz o yerlari ziyarat etmağa getmalıyıx. Ay Maleka, yadımdan
çıxmamış sana deyim ki, o dağın doşunda arıçılıqla maşqul olan bir
kand var. Orada yaşayanların vapşe turklari gormağa gozları yoxdur.
Vallax bilsalar ki, aramızda turk var, sani o daqiqa didib-parçalayallar. Ona gora da san kanda gedanda sasıni çıxarıb danışma. Yoxsa
kand adamları turk olduqunu bilıb sani oldurarlar.
Məleykə eşitdiklərindən çaşıb qaldı. Neçə illər ermənilərlə bir
yerdə yaşayıb işləsə də, anladı ki, indiyə qədər onların xislətinə yaxşı bələd olmayıb. Bu gavurlar üzdə özlərini xoşrəftar, mülayim təbiətli göstərsələr də, qoyunlarında azərbaycanlıları çalıb öldürməyə,
məhv etməyə hazır olan zəhərli ilan gəzdirirmişlər. Bütün bunları
eşitdikcə qəflət yuxusundan ayılırmış kimi son zamanlar baş verən
hadisələrə bir anlıq açıq gözlə baxaraq düşüncələrə daldı. Deməli,
qardaşının da ölümü təsadüfi quldurluq, yaxud adi cinayət hadisəsi deyilmiş. Həm Səyyadın, həm də başqa azərbaycanlıların qətlləri
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ermənilərin illərdən bəri həyata keçirmək istədikləri böyük planlarının kiçik bir hissəsi imiş. Bütün bunları öz-özlüyündə götür-qoy
edən Məleykə fikirli-fikirli yerinə girdi. Qəlbində dolaşan bu ağır və
üzüntülü düçüncələr onun şirin yuxusuna acılar qatıb ərşə çəkdi.
Tibb bacısı səhər tezdən gözlərini açanda artıq payız günəşi
tələsmədən üfüqdən yer kürəsinə boylanırdı. Onun ilıq şəfəqləri
mürgülü-mürgülü insanların üzünə gülümsəyirdi. Səhər yeməyi bi
tər-bitməz səyahətlərinin yeni günü başlandı. Onlar avtobusa minib
səfərlərinə davam etdilər. Yenə də yollar Məleykəgili ağuşuna alıb
üzü dağlara doğru apardı. Ermənilərin “qorxulu kənd” adlandırdıq
ları yerdən keçəndə bələdçiləri Albert adlı erməni bir an içində ürəyindəki bütün gizlinləri açıb çölə tökdü. O, üzünü salona tutub ermənicə dedi:
– Əzizlərim, yolumuza davam edirik. Bəri başdan deyim ki, gördüyünüz bu kənddə, bir nəfər də olsun azərbaycanlı yaşamır. Nəinki
onlar, heç başqa millətdən də kimsə yoxdur. Hamısı ermənilərdir, illərdir ki, baş-başa verib mehribancasına yaşayırlar. Halal olsun onlara. Çünki o biri millətləri çoxdan qovub buradan çıxarıblar. Kənddə
Azərbaycan dilində radioya da qulaq asmaq qadağandır. Biləsiniz
ki, türklər kimi azərbaycanlılar da bizim tarixi düşmənlərimizdir.
Onlar bir kökdən qopmuş millətlərdir. Dinləri də, dilləri də eynidir.
Azərbaycanlılara kənddə yer yoxdur, qoy hara istəyirlər ora da çıxıb
getsinlər. Bax görərsiniz, gec-tez biz onları Ermənistandan da qovub
çıxaracaq, torpaqlarını ələ keçirəcəyik.
Erməni ziyalısından bu sözləri eşidən Məleykəni od götürdü, qulaqlarına inanmadı. Fikirləşdi ki, bəlkə, deyilənləri yaxşı eşitməyib.
Yox, yox, bu günə qədər qulaqları heç vaxt onu aldatmayıb. Erməni bələdçinin söylədikləri onu çox narahat etmişdi. Əsəbləri tarıma
çəkilmiş, hirsindən başına ağrı dolmuşdu. Bələdçinin söylədiklərinə
dözməyib qəflətən ayağa qalxaraq ermənicə dedi:
– Albert müəllim, siz ziyalısınız, savadlı adamsınız. Nəyə görə
köhnə palan içi töküb iki xalq arasına millətçilik və nifrət toxumu
səpərək onları bir-birilərinin üstünə qaldırıb aralarında nifaq salırsınız? Sizin bu hərəkətiniz, sözləriniz adını ziyalı qoymuş birisinə
yaraşarmı? Bu günə qədər azərbaycanlılar sizə nə pislik ediblər?
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Hansı şirininizə acı qatıblar? Niyə qoymursunuz ki, bu millətlər
əmin-amanlıqda yaşayıb, bir-birlərinə “can” deyib “can” eşitsinlər?
Məleykədən bu sözləri eşidən ermənilərdən bir neçəsi təəccüblə
ona baxıb, hamısı bir yerdən: “Ola bilməz ki, sən azərbaycanlı olasan”, – dedilər. İş yoldaşları, həqiqətən, onun azərbaycanlı olduğunu
deyəndə sərnişinlər heyrətləndi, bayaqdan gurlayan səs-küy kəsildi,
salona ölü bir sükut çökdü. Elə bil qurbağa gölünə daş atmışdılar.
Bayaqdan bəri dil-boğaza qoymayan bələdçi Albert də susub sakitcə yerində oturmuşdu. Hiss olunurdu ki, tibb bacısının sözlərindən
ovqatı yaman korlanıb, çırtma vursaydın, qanı çıxmazdı. Salondakıların hərdən ona ünvanladığı sullara da dilini sürüyərək könülsüz-könülsüz cavab verirdi. Məleykənin dediklərindən sonra ermənilər avtobusu “qorxulu kənd” adlandırdıqları yerdə saxlamadılar. Deyəsən,
xoşagəlməz bir hadisə olacağından ehtiyatlandılar. Avtobus bir də
Şeytan körpüsünün üstündə dayandı. Burada səyahətə çıxan başqa
dəstələr də var idi. Kiçik qruplara bölünmüş ermənilər çəmənlikdə
oturaraq çörək yeyib, deyib-gülürdülər. Məleykənin yol yoldaşları da
zarafatlaşa-zarafatlaşa onlara qoşuldular. Qısa müddət ərzində məclis xeyli qızışdı. Tibb bacısı heç nədən çəkinib qorxmadan iş yoldaşları ilə söhbət edir, özünü çox sərbəst, heç nə olmamış kimi aparırdı.
Məleykə yenə də bələdçiyə bir-iki söz demək üçün ora-bura baxsa
da, Albert müəllim gözünə dəymədi.
Beş gündən sonra Məleykə sağ-salamat doğmalarının yanına qayıtdı. Bir gün də evdə qalıb dincəldi. Səyahət zamanı başına gələn
hadisələri, ermənilərdən eşitdiyi qorxulu söhbətləri yerli-yataqlı
evdəkilərə də açıb söylədi. Hamıya onlardan uzaq durmağı, ehtiyatlı tərpənməyi tapşırdı. Qızının dediklərini sonacan sakitcə dinləyən
Sona xala dərindən ah çəkib ötən illərdə baş vermiş qanlı hadisələrdən söz açdı:
– Qızım, Allah ermənilərin bəlasını versin, kökünü kəssin. Onlar indi deyil ha, gör neçə illərdir azərbaycanlıların qanına susayıblar. Bu gavurlar heç vaxt bizimlə düz gəlməyiblər. Yadımdadı, atam
Balakişini Hitlerlə müharibəyə aparmışdılar. Yeddi uşaqla anam Simuzərin himayəsində qalmışdıq. Çox ağır vaxtlar idi. Getsin o çətin
günlər bir də gəlməsin. O illərdə müharibə bütün rahatlığımızı əlimizdən almışdı. Qarın dolusu çörək də tapıb yeyə bilmirdik. Aclıq-
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dan çox əziyyət çəkirdik, qıtlıq hamını əldən salmışdı. Günlərlə dilimizə çörək dəymirdi. Evin böyük qızı olduğum üçün hər gün balaca
bacı-qardaşlarımı, qonşuluqdakı uşaqları yanıma alıb Debet çayının
sahillərinə gedib tərə yığardıq. O çətin günlərdə çayın balığı, tərəsi
camaatın ac qalmaması üçün son ümid yeri idi. Yazıq anam həmin
tərəni qaynadıb qatığa qatıb bizə verərdi. Birtəhər başımızı aldadıb
müharibənin qurtarmasını, atamın qayıtmasını gözləyirdik. Günlər
isə elə bil qəsdən uzanıb gedir, ötüb keçmək bilmirdi. Nə müharibə
bitir, nə də atam geri dönürdü. Bir gün yenə də Debetin sahilində
tərə yığırdıq. Oruc kişinin oğlu Şahvələd, qızı Gülbaxça da bizimlə idi.
Hava isti olduğundan oğlanlar çayda çimirdilər. Ermənilərdən biri
Şahvələdin paltarını götürüb çaya atdı. Yazıq uşaq nə qədər çalışsa
da, paltarına çatıb tuta bilmədi. Kor-peşiman sudan sahilə çıxmaq
istəyəndə ermənilər onun qolundan tutub çayın lap iti axan yerinə
tulladılar. Şahvələd üzüb qırağa yaxınlaşmağa can atsa da, güclü
dalğalar ona imkan vermədi. Bir xeyli aşağıda onun tez-tez suya batıb-çıxdığını gördük. O, dalğaların qoynunda boğulurdu. Burulğan
tez-tez onu suyun dibinə çəkirdi. Bunu görən böyük bacısı Gülbaxça
qardaşını xilas etmək üçün özünü pallı-paltarlı çaya atdı. Şahvələdə
yaxınlaşanda dərin burulğan ikisini də fırlayıb suyun dibinə apardı. Sahildə nə qədər ora-bura qaçıb qışqır-bağır salsaq da, köməyə
gələn tapılmadı. Bir azdan onlar çayda görünməz oldular. Coşqun
Debet sanki qardaş-bacını bulanıq sularında gizlətdi. Sahildə onların
yalnız ayaqqabıları qalmışdı. Vəziyyəti belə görən ermənilər sivişib
aradan çıxdılar. Biz də kəndə xəbərə qaçdıq. Uşaqların öldüyünü eşidən camaat çayın sahilinə tökülüşdü. Nə qədər axtarış aparılsa da,
nə Şahvələdin, nə də Gülbaxçanın ölüsü heç yerdə gözə dəydi. Onların meyitlərini yalnız bir həftədən sonra Gürcüstanın Ləmbəli və
Sadaxlı kəndlərindən tapıb gətirdilər. Uşaqların faciəli ölümü hamını
sarsıdıb yandırdı, camaat yasa batdı.
Azərbaycanlı kişilərin çoxu müharibədə olduğundan kənddə
qalan ermənilər at oynadırdılar. O günlərdə Böyük Ayrımda bu qudurğanların qabağında dayana bilən bir kişi qalmamışdı. Nədənsə, o
vaxtlar erməniləri müharibəyə seyrək göndərirdilər. Daha çox azərbaycanlıları seçib aparırdılar. Kəndimizdə Tanrıverdi adında yaşlı bir
kişi var idi. O ömrünü yaxşı-pis yaşamış, qocalıb əldən düşmüşdü.
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Ermənilər hər gün onu incidib ələ salır, məzələnirdilər. Yazıq kişinin də onlara müqavimət göstərməyə gücü yox idi. Onu döyüb əzab
verəndən sonra ayaqlarına kəndir bağlayıb körpüdən başıaşağı Debet çayına sallayır, xeyli müddət belə saxlayırdılar. Demək olar ki,
Tanrıverdi kişi saatlarla o vəziyyətdə qalırdı. Heç kim onu azğınlaşmış ermənilərin əlindən ala bilmirdi. Axır ki günlərin birində başıaşağı sallanmaqdan yazıq kişinin beyninə qan sızdı. Yalnız ölüm onu
ermənilərin işgəncə və əzablarından qurtardı.
Sona xalanın ağrı-acılı söhbəti hamının ovqatını korladı. Gördükləri, eşitdikləri Məleykənin ürəyinə ağır yük oldu. Yerinə çox yorğun və kefsiz halda girdi. Səhər tezdən yuxudan oyananda başının
ağrıdığını hiss etdi.
Beş günlük səyahətdən sonra Məleykə işə çıxdı. Klara, Hayqanuş
və Marusya ilə ordan-burdan söhbət edib səfər təəssüratlarını bölüşürdülər. Payız səyahəti ermənilərin ürəyincə olmuşdu. Ona görə
də bu mövzuda söhbətləri bitib-tükənmirdi. Səyahətlərini tərif etməkdən dilləri yorulmurdu. Danışıb razılaşdılar ki, əgər gələn il də
belə gəzinti olsa, yenə bir yerdə getsinlər. Tibb bacısı da onlarla yol
yoldaşı olacağını dedi.
Məleykə cərrahiyyə şöbəsindəki tibb bacılarının içində yeganə
azərbaycanlı idi. Ermənilərin əhatəsində olsa da, özünü tənha hiss
eləmirdi. Neçə il idi ki, onlara qaynayıb qarışmışdı. Ürəyində iş yoldaşlarına qarşı heç bir kin-küdurəti də yox idi. Ermənilər isə, əksinə,
ona o qədər can yandırıb mehribançılıq göstərmirdilər. Tibb bacısı
bunu hər addımda hiss edirdi.
Məleykə işinə diqqətlə yanaşır, xəstələrin hansı millətdən olduğuna fikir vermədən hamısının qayğısına qalırdı. Onlara eyni gözlə
baxır, xoş münasibət göstərirdi. Vaxtlı-vaxtında iynələrini vurur, sistemlərini köçürürdü. Nə qədər çalışıb can yandırsa da, iş yoldaşları
onu öz adıyla deyil, “turk qızı” deyə çağırırdılar. Bir dəfə Məleykə onu
nə üçün belə çağırdıqlarını Marusyadan soruşdu. Qadın bir az duruxub çəkinə-çəkinə dedi:
– Duzdur, san bizım yaxşı işçımizsan, amma hayıp ki, turksan.
Keçmişda sizın turklar bu yerlarda çoxlu ermani oldurublar. Biz
bunu heç vaxt unutmuruq, bunları uşaqlarımıza da danışırıq. Bizimkılari olduran turkların qanından sanin da damarlarında axır.
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...Şəfəqlərinin əl-ayağını yığışdıran günəş çoxdan qüruba enmişdi. Yavaş-yavaş axşam düşür, hava qaralırdı. Kəndin məhəllələrindən
əl-ayaq çəkilir, küçələrdən adamlar seyrəlirdi. Məleykə gecə növbəsindəydi, işi başından aşırdı. Xəstələrə qulluq edəndən sonra otağındakı çarpayıya uzandı ki, bir az istirahət edib, dincini alsın. Gecə yarıdan keçmiş gözətçi tələm-tələsik Məleykəni yuxudan oyadıb dedi ki,
xəstəxanaya yolda qəzaya düşmüş yaralı bir erməni gətiriblər. Vəziyyəti ağırdır, əgər tez bir zamanda tibbi yardım göstərilməsə, həyatını
itirəcək. İşin tərsliyindən həmin axşam növbədə cərrah qalmamışdı. Məleykə bu şöbədə çoxdan işlədiyindən kifayət qədər təcrübəsi
var idi. Bərk ayaqda həkimi əvəz edə bilərdi. Yaralının həyatını xilas
etmək üçün vaxt itirmədən işə başladı. Qəzaya düşən yaşı qırx beşi
keçmiş yekəpər bir erməni idi. Tibb bacısı yaralıya ilkin tibbi yardım
göstərəndən sonra onu reanimasiya otağına yerləşdirdi.
Laborant qadın gecə növbəsinə qalmadığından həmişə otağının
açarını növbətçiyə verirdi. Məleykə vaxt itirmədən qapını açıb lazımi
dəva-dərmanları götürdü. Yaralını xilas etmək üçün bütün lazımi işləri gördü. Gecə səhərə qədər gözünü qırpmadan onun çarpayısının
yanında dayandı, bir addım da olsun, ordan kənara çəkilmədi.
Saatlar ötüb keçdikcə xəstə yavaş-yavaş özünə gəlir, ölüm təhlükəsi sovuşurdu. Qəzaya düşmüş yaralının huşu qayıtdıqdan sonra tibb bacısının ona necə canıyananlıqla qayğı göstərdiyinin şahidi
oldu.
Səhər tezdən xəstəxananın baş həkimi Qarnik Azaryan işə gələndə Məleykə axşamkı hadisə ilə bağlı ona məlumat verərək xəstəni
necə xilas etdiyindən, hansı dərmanlar verib tibbi yardım göstərdiyindən ətraflı danışdı. Sonra palatalara baş çəkmək üçün onun otağından çıxdı. Geri qayıdanda azərbaycanlı xəstələrdən biri dəhlizdə
ona yaxınlaşaraq Azaryanın vanna otağında zibil vedrəsinə baxdığını dedi. Tibb bacısı əvvəlcə buna inanmadı, ağlına da pis bir fikir
gəlmədi. Sonra xəlvətcə baş həkimi izlərkən, doğrudan da, onun
zibil qabını eşələyib onun axşam işlətdiyi iynə və dərmanların boş
qablarına baxdığını öz gözləri ilə gördü. Dərmanların bir-bir üstünü oxuyan həkimin hərəkətləri Məleykəyə güllə kimi dəydi. Sanki
ürəyindən yaralandı. Demək, həkim tibb bacısına inanmayaraq onun
xəstəyə verdiyi dərmanların doğruluğuna, dəqiqliyinə əmin olmaq
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istəmişdi. Onu güddüyünü hiss etməsin deyə Məleykə nəzərə çarpmadan tez oradan uzaqlaşdı. Azaryanın hərəkətindən tibb bacısının
dalağı sancdı, ağlına cürbəcür qarmaqarışıq fikirlər gəldi. Utanmadan vəzifəsinə, yaşına yaraşmayan hərəkət edərək siçovul kimi zibil
qabına burnunu soxub istifadə edilmiş dərmanları yoxlaması onun
şübhələrini artırdı. Fikirləşdi ki, bəlkə, baş həkim onu dolaşdırıb
işdən çıxarmaq üçün dəlil-sübut axtarır? Tibb bacısı da axşamdan
xəyal edirdi ki, yəqin, Azaryan işə gələn kimi yaralının həyatını xilas
ediyinə görə ona: “çox sağ ol,” deyib təşəkkür elan edəcək. Baş həkim
isə “minnətdarlığını” bu cür bildirirdi.
Həmin gün fikirdən Məleykənin qaşqabağı açılmadı. Xəstənin
müalicəsi düzgün aparıldığına görə baş həkim onu yanına çağırmadı. Qəzada ağır yaralanmış erməni iki həfətəyə sağalıb ayağa qalxdı.
İndi o, sərbəst yeriyib gəzə bilirdi. Məleykə biliyi, bacarığı ilə onu həyata qaytarmışdı. Xəstəxanadan çıxan günü xilaskarının yanına gəlib
minnətdarlıq etdi. Onun dediyi xoş sözlər Məleykənin ürəyini açır,
qəlbini sevinclə doldururdu. Həm evinin, həm də iş yerinin telefon
nömrələrini bir kağıza yazıb tibb bacısına verdi. Ermənicə: “Mənim
həyatımı xilas etmisən, ömrüm boyu bu yaxşılığı unutmaram. İşdi də,
nə vaxtsa İrəvana yolun düşsə, bir çətinliyin olsa, utanıb çəkinmədən zəng vur, əlimdən gələn köməyi səndən əsirgəmərəm”, – dedi.
Tibb bacısı öyrəndi ki, Mıkırtıçyan Rubik Sureneviç İrəvanda yaşayır,
yüksək vəzifədə işləyir, hansısa bir müəssisənin direktorudur. Pullu-paralı və hörmətli adamdır. Sağollaşarkən tibb bacısına fincan da
hədiyyə etdi. Onun üstünə qızıl suyu ilə bir neçə kəlmə söz də yazdırmışdı. Məleykə fincanın üstünü oxudu. Oraya çox səliqə ilə, özü
də Azərbaycan dilində bu sözlər həkk olunmuşdu: “Xəstə Rubikdən
xilaskarı Məleykəyə əbədi yadigar”.
Rubikin Məleykəyə belə xoş sözlər deyib fincan bağışlaması tibb
bacısının iş yerində hörmətini xeyli artırdı. Hamı gördü ki, o bacarıqlıdır, peşəsinin vurğunudur, işinə ürəkdən bağlanmış insandır. Həmin günlərdə ürəkdən sevinən Məleykə fikirləşirdi ki, ömrünün sonuna kimi burada çalışıb insanların sağlamlığı keşiyində dayanacaq,
onları ölümün əlindən xilas edib həyata qaytaracaq. Yəqin, həmişə
də müalicə etdiyi xəstələrdən minnətdarlıq dolu xoş sözlər eşidəcək.
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Bir gün nahar fasiləsində can həkimi Parsadyan Məleykəni pəncərənin qarşısına çağırıb başı qarlı dağı göstərib soruşdu:
– Maleka, san o daqda olmusanmı?
– Yox, olmamaşam.
– Na acab, axı ora sizın Teymurlangin daqıdır. Sanin onunla faxr
etmaqa haqqın var. Yolun o taraplara duşsa, daqın zirvasındakı hasarlara diqqatla bax. Deyırlar, guya hamin hasarların aralarına on
minlarla ermaninin başı horulub. Orada enli va darin bir quyu da var.
Bir Allah bilir ki, o quyunun içına na qadar ermani oldurub tokublar.
Deyirlər ki, Teymurlangin daqdakı maqarasından harasa gizlın tunel
uzanıp gedır. Biz qorxumuzdan o tunela gira bilmırık. Fikirlaşırıq ki,
birdan başımıza na isa bir pis iş galar.
– Axı nə üçün tunelə girməyə qorxursunuz? Teymurləng ki, sağ
deyil. Böyük sərkərdə gör neçə əsr bundan əvvəl dünyadan köç edib.
Təzədən dirilib üstünüzə hücum çəkəsi deyil ha?
– Sozun duzun deyım ki, biz Teymurlangin ruhundan qorxuruq.
Məleykə Parsadyandan bu sözləri eşidəndə özünü gülməkdən
güclə saxladı. Həmin axşam evə qayıdanda həkimin danışdıqlarından Əli babasına söz açdı. Nəvəsini axıra qədər dinləyən ağsaqqal
dedi:
– Bala, yadında qalsın, xain həmişə xoflu olar. Ermənilərin elə
yekə-yekə danışmaqlarına baxma. Mən fanar işığında həmin tunelə
dəfələrlə girib-çıxmışam. Onun bir ucu gəlib bizim kəndin aşağı tərəfinə çıxır. Tuneldə qorxulu, təhlükəli bir şey yoxdu. Qorxu xofu yalnız
ermənilərin ürəyində, qəlbindədir.
...İllər durna qatarı kimi ötüb arxada qaldıqca yavaş-yavaş Məleykənin də yaşının üstünə yaş gəlirdi. Onun gözəlliyi el-obada sayılıb-seçilən cavanların ağlını başından almışdı. Beş-üç yerdən elçi
göndərənlər də var idi. Di gəl ki, arxasınca düşən oğlanların heç biri
qızın ürəyinə yatmırdı. Sevmədiyi birisi ilə ailə qurmağı ağlına da
gətirmirdi. İstəyirdi ki, gələcək həyat yoldaşı zövqünə uyğun olsun,
onunla ömrünü firavan yaşasın.
İndi Məleykə özünü unutmuşdu. Başı iyirmi bir yaşa yenicə qədəm qoymuş balaca qardaşı Yaqubu evləndirməyə qarışmışdı. Evdə
hamının üzü gülürdü. Dünyanın bütün sevinci Sona xalanın ürəyinə
dolmuşdu. Yaxın günlərdə onu oğul toyu gözləyirdi. Həyat yoldaşı
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Kərəm hələ də Moskvadan qayıtmadığından xeyir işin bütün ağırlığı
onun üzərinə düşmüşdü. Yaquba yaxın qohumlardan birinin qızını
alacaqdı. Hələ kiçik yaşlarından Sona xalanın qohumu Qara kişinin
qızı Çiçəkdən xoşu gəlirdi. Yaqub əsgərlikdən qayıdandan sonra ürəyindən keçənləri övladına demiş, qızı ona göstərmişdi. Elə ilk görüşdən oğlunun ondan xoşu gəlmişdi. Çiçək hündürboy, uzun saçlı,
gözəl-göyçək qız idi. Tanrı onun çöhrəsinə qələm çəkəndə xəsislik
eləməmişdi. Qohumlar yığışıb el adəti ilə onların qapısına elçi getmişdilər. “Hə” cavabından sonra təmtəraqlı nişan mərasimi olmuşdu.
İndi isə yavaş-yavaş toya hazırlaşırdılar. Tez-tez ananın qulaqlarına
zurna-balaban səsi gəlirdi, ürəyi atlanır, sümükləri yerindən oynayırdı.
Ordudan təzəcə qayıtmış Yaqub desant alayında xidmət etmişdi. Əsgərlik həyatı onu xeyli dəyişdirmişdi. Boyu uzanmış, çiyinləri
enlənmiş, baxışları daha da iti olmuşdu. Qollarında paravozu dartacaq qədər güc, qüvvət hiss edirdi. Tay-tuşlarıyla güləşəndə hamısının kürəyini asanlıqla bir göz qırpımındaca yerə vururdu. Məleykə
Yaquba baxanda ürəyi açılırdı. Fikirləşirdi ki, qardaşı çox güclüdür,
gələcəkdə ailələrinə arxa duracaq, onları təhlükələrdən qoruyacaq.
Tibb bacısının ürəyi açılmışdı, sevinci yerə-göyə sığmırdı. Kədərli
hadisələri unudub qardaşının toyunda qol götürüb doyunca oynayacaqdı. Məleykə bunu çoxdan əhd eləmişdi.
Xeyir işə on-on beş gün qalmışdı. Tibb bacısı özünə yaxın bildiyi erməni iş yoldaşlarından bir neçəsini və baş həkimi toya dəvət
etmək istəyirdi. Fikirləşirdi ki, qoy gəlib yeyib-içsinlər, şənlənib oynasınlar. Bəlkə, toydan sonra münasibətlərində bir az doğmalıq və
səmimiyyət yaranar. Əgər dəvət etməsə, yüz faiz baş həkim ondan
inciyib arvad kimi mısmırığını sallayar. Kiçik bir şeyi bəhanə edib
onu işdən çıxara da bilər. Buna görə də Yaqubun toyuna Azaryanı
mütləq dəvət etməliydi.
Hamının toya hazırlaşdığı bir vaxtda ermənilərin Yaqubu öldürməsi barədə qara xəbər kəndə ildırım sürəti ilə yayıldı. Görənlər danışırdılar ki, cinayətkarlar onu maşınla vurub qaçıblar. Acı xəbəri eşidən kənd camaatının qəddi əyildi, beli büküldü. Dağlar, dərələr dilə
gəldi, meşələr saraldı, çaylar alışıb yandı. Sanki dünya məhvərindən
çıxdı, təbiət nəfəsini çəkib dayandı, ildırımlar şaqqıldadı, buludlar
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toqquşdu, yer-göy qan ağladı. Qardaşının öldürüldüyünü eşidəndə
Məleykə heykəl kimi donub yerində qaldı. Ürəyinin döyüntüsü zəiflədi, dili tutuldu, nəfəsi dayandı, huşunu itirib yıxıldı. Qohumlar tez
başına yığışıb onun ağarmış sifətinə su çilədilər. Bir azdan tibb bacısı
özünə gəldi.
Ağlaşma səsi evin divarlarını titrədirdi. Sona xalanın, bacıların,
yaxın qohumların ah-naləsi ərşə qalxırdı. Bu aramsız ah-nalədən
göylər də yarılıb parçalanır, buludlar da lay-lay olub ətrafa dağılırdı.
Sanki günəş də yer üzünə kədərlə boylanırdı. Məleykə Yaqubun meyitinin yanında diz çöküb hönkür-hönkür ağlayırdı. Tibb bacısının
yanıqlı səsi ürəkləri dağlayır, dağı-daşı yerindən oynadırdı...
Məleykə bir neçə dəfə huşunu itirdi. Son anda özünə gəlsə də,
çox halsız idi. Yaxınları qoluna girib onu Yaqubun meyitinin yanından çölə çıxardılar. Tibb bacısı elə hey sızıldaya-sızıldaya: “Qardaş
hey, Yaqub hey!” – deyib yanıqlı-yanıqlı ağlayıb hıçqırırdı. Onların
geniş həyətləri kənd camaatına darlıq edirdi. Məleykənin yanıqlı
səslə qardaşını əzizləməsi gözlərdəki yaşı selə çevirmişdi. Tibb bacısı ağlaya-ağlaya bu dar məqamda hamıdan – yerdən-göydən kömək
umurdu.
Yaqubu Səyyadın yanında dəfn etdilər. Toyu üçün hazırlanmış
xonçalar məzarının üstünə düzüldü. Səyyad bu dünyada on altı, Ya
qub isə iyirmi bir il yaşadı. İkisinin də qatili ermənilər oldu. Üç qardaşdan ata yurdunda yalnız biri – Kamandar qaldı.
Səyyad kimi Yaqubun da qatilləri axtarılıb tapılmadı, həbs edilib
həbsxanaya salınmadı. Kamandar dəfələrlə milis bölməsinə gedib
şikayət etsə də, bir nəticə vermədi. Erməni milisi hadisəni törətmiş
cinayətkarları “tapa bilmədi.” Lap yuxarılara qədər şikayət məktubları yazsalar da, heç bir nəticə əldə edilmədi. Yaqubu maşınla vurub
qaçan ermənilərə bir söz deyən belə olmadı. Bu da bir tərəfdən onların dərdlərinin üstünə dərd gətirdi, ağrı-acılarını artırdı. Heç olmasa, qardaşının qatilləri həbs olunsaydı, bəlkə, ailə bir az təskinlik
tapardı.
Yaqubun yeddisindən sonra Məleykə göz yaşları içində işə çıxdı. Erməni yoldaşları onun dərdinə şərik olmaq üçün heç yas yerinə
belə gəlmədilər. Yalnız ona ağızucu, könülsüz-könülsüz başsağlığı
verməklə kifayətləndilər. Sanki belə də olmalıydı. Ermənilər onun

c

59

C

qardaşını cavan yaşında vurub öldürməliydilər. Tibb bacısının kədəri
ürəyinə sığmırdı. Dərdin ağırlığı sinəsini xəncər kimi deşirdi. Yanaqlarına süzülən göz yaşları gecə-gündüz qurumaq bilmirdi. Gözünü
açanda da, yumanda da dünyadan nakam getmiş qardaşlarını görürdü. Həyatın bu qədər amansız və sərt olduğunu hiss etdikcə dünya
gözlərində öz dəyərini itirirdi. Tibb bacısı belə amansız, ədalətsiz bir
həyatda yaşamaq istəmirdi. Amma ermənilərin onun qara geyinib
yasa batdığını görüb altdan-altdan sevindiyini hiss etdikcə özündə
güc tapıb əyilmiş qəddini yavaş-yavaş düzəltməyə çalışırdı. Özünü
toxdaq tutmaq istəyirdi ki, iş yoldaşları onu gözüyaşlı görüb sevinməsinlər. Onsuz da başına gələnlərlə barışmaqdan başqa çarəsi yox
idi. İçində nə qədər dərd çəksə də, üzdə bunu büruzə verməməli idi.
Məleykənin qardaşının ölümündən bir müddət sonra ermənilər
kənddə Qasım kişinin iyirmi dörd yaşlı oğlu Elbrusu da eyni üsulla – maşınla vurub öldürdülər. Səyyad və Yaqub kimi Elbrusun da
qatilləri tapılmadı. Valideynləri nə qədər ora-bura şikayət etsələr
də, nəticəsi olmadı. Yenə də qatillər azadlıqda qaldı. Sakinlər ha götür-qoy edib fikirləşsələr də, bu ölümlərin sirrini, gizli tərəflərini aça
bilmədilər.
Çətin də olsa, Məleykə iş yerində ermənilərlə dil tapıb yola gedirdi. Hər gün evlərindən çıxıb təbiətin gözəlliklərini seyr edə-edə Axtala qəsəbəsindəki xəstəxanaya tələsirdi. İşə çatan kimi də paltarını
dəyişər, ağ xalatını geyinib palatalarda yolunu gözləyən xəstələrə baş
çəkər, daim onların qayğısına qalardı. İş gününün axırında da yorğun-arğın evlərinə qayıdardı. Neçə il idi ki, ömrü eyni axarla, bir xətt
boyunca gedirdi. Kəndin yar-yaraşıqlı, “mənəm-mənəm” , – deyən
oğlanları arxasınca düşüb ona eşq elan edir, sevgi dolu məktublar
yazırdılar. Məleykə isə bu məktubları oxuyub bir kənara atırdı. Qardaşlarının ölümündən sonra küsdüyü həyatla barışmaq istəmirdi.
Bir vaxtlar ürəyində çiçək açan arzuları boynubükük qalıb yavaş-yavaş saralmağa, qurumağa başlamışdı. İndi o arzular sevincdən yox,
göz yaşlarından su içir, qəmin dumanlı-çənli havasını udurdu.
Yaqubun ili çıxandan sonra Sona xala qızları ilə məsləhətləşdi
ki, qardaşlarının ölümündən üzülən Kamandarı birtəhər yola gətirib
evləndirsin. Fikirləşdi ki, bəlkə, toydan sonra başı bir az qarışar. Son
vaxtlar çox fikir çəkir, heç qaş-qabağı açılmırdı. Bacıları, anası ailə
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qurmaq üçün Kamandarı xeyli dilə tutdular. O isə elə hey deyirdi ki,
qardaşlarımın qatilləri tapılıb cəzalandırılmayınca evlənməyəcəm.
Bir gün Sona xala oğluna yalvarıb dedi: “Ay bala, Yaqubu, Səyyadı ermənilər öldürdü. Sağ qalan yeganə oğul balam sənsən. Gəl ananı eşit,
mənə rəhmin gəlsin, evlən. Mən də yazığam axı, qoy bir oğul toyu
görüm, ürəyim açılsın. Neçə vaxtdır yas içindəyik, gözümüzün yaşı
qurumaq bilmir. Hansı yolla olursa olsun, qəm-qüssədən çıxmalıyıq.
Daha ağladığımız, sızladığımız, göz yaşları axıtdığımız bəsdir. Qoy bu
həyətdə toy da çalınsın. Sən evlənsən, qardaşlarının da ruhu şad olar,
bu evə gəlin ayağı dəyər, uşaq qığıltısı eşidilər.”
Çox yalvar-yaxardan sonra Kamandar ana və bacıları ilə razılaşdı. Amma şərt qoydu ki, yasdan təzə çıxdıqları üçün həyətdə çal-çağır olmayacaq.
Kamandar yaxın qohumları olan Münəvvər adlı qızla ailə qurdu. Hər şey onun istədiyi kimi oldu. Toy çalğısız keçdi. Bir ildən sonra evlərindən körpə səsi eşidildi. Kamandarın oğul övladı dünyaya
göz açdı. Sona xalanın ürəyindən keçənləri nəzərə alıb uşağın adını
Yaqub qoydular.
Soyuq bir fevral gününün şaxtalı səhərində xəstəxanaya xəbər
yayıldı ki, Stepanakertdə mitinq keçirən ermənilər Kremldən Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirlər. Bu xəbər şəfa
ocağında bomba kimi partladı. Ermənilər gah dəhlizdə, gah da palatalarda bir yerə yığışıb xısın-xısın pıçıldaşır, nə isə qan qoxulu gizlin
planlar cızırdılar. Gözlərinin parıltısından, sifətlərinin açılmasından
hiss olunurdu ki, baş verənlər onların ürəyincədir. Məleykə fikirləşirdi ki, yəqin, bundan sonra ermənilər azərbaycanlı xəstələrə, işçilərə daha pis gözlə baxacaqlar. Bəlkə də, heç onların xəstəxanaya
yaxın buraxmayacaqlar.
Stepanakertdəki mitinqdən sonra İrəvanda da aləm bir-birinə
dəymişdi. Ölkənin paytaxtını mitinqlər dalğası bürümüş, zavodlarda, fabriklərdə, təhsil və səhiyyə müəssisələrində işlər dayanmışdı.
Ayağı yer tutanların hamısı küçə və meydanlara çıxmış, səs-küy aləmi başına götürmüşdü. Mitinqdə çıxış edən ermənilər həyasızcasına
Moskvadan tələb edirdilər ki, Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirsinlər. Hələ bununla da kifayətlənməyən ermənilər
azərbaycanlıların əleyhinə nalayiq sözlər, pis fikirlər səsləndirir, on-
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lardan təcili olaraq Ermənistandan çıxmağı tələb edirdilər. İrəvan
qazan kimi qaynayıb daşırdı. Qaynadıqca qazandakı suyun rəngi
qırmızıya çalırdı. Ocaq getdikcə daha da gur yanıb tüstülənirdi. Bu
tüstü dumanı yavaş-yavaş ölkənin hər tərəfinə yayılırdı. Ermənilər
bu qazanda faciəli, dəhşətli hadisələr “qaynadırdılar”.
...Mart ayının əvvəlləri idi. Kənddə də vəziyyət yavaş-yavaş qarışırdı. Gələcəkdə baş verəcək qanlı hadisələr qatı dumana bürünmüşdü. Bir gün Məleykə xəstəxanaya təzəcə çatıb işə başlamışdı ki, katibə gəlib baş həkimin onu yanına çağırdığını dedi. “Xeyir ola, görəsən
nə olub?” – deyə tibb bacısı öz-özüylə danışa-danışa dəhlizdən keçib yuxarı mərtəbəyə qalxdı. Baş həkim otaqda tək idi. O, fırlanan
kürsüsünə yayxanaraq damağındakı siqaretini tüstülədə-tüsdülədə
donqar burnunu qurdalayırdı. Azaryan bu gün özünü çox qəribə aparırdı. Elə bil əvvəlki adam deyildi. Məleykəni görəndə heç qımıldanıb
yerindən də tərpənmədi. Onu başdan-ayağa diqqətlə süzüb yenə də
sakitcə siqaretinə dəm verdi. Məleykəyə elə baxırdı ki, sanki onu ilk
dəfədi görür. Çəkdiyi siqaretə sonuncu qüllabı vurub adam boğurmuş kimi kötüyü hirslə külqabının içinə basdı, sonra da üstündən
möhkəmcə sıxıb söndürdü. Araya dərin sükut çökdü. Yaranan bu ani
sakitlik Məleykənin ürəyini sıxırdı. Azaryan elə bil dilini udmuşdu.
Az keçmiş nə fikirləşdisə, ayağa qalxdı, sanki heykəl hərəkətə gəldi.
Baş həkim bir neçə dəqiqə otaqda sakit, nizami addımlarla gəzişdi.
O, geniş kabinetində lap Lenin mövzeleyindəki fəxri qaravulda dayanan əsgərlər kimi yeriyirdi. Bir az da var-gəl edəndən sonra tibb
bacısı ilə üz-üzə dayanıb onun gözlərinin içinə bic-bic baxaraq dedi:
– Maleka, dunan nazirlikdan maktub almışıq. San garak İravandakı Markazi xastaxanada ixtisasını artırıb daraca alasan. Agar kursa
getmasan işa buraxılmayassan. Sani xastaxanadan çıxarmalı olacağam.

Təhlükəli səfər, qorxulu yollar

Azaryan bu sözləri Məleykəyə dediyi vaxtlarda ermənilər İrəvanın mərkəzi küçələrində, Teatr meydanında mitinqlər keçirib azərbaycanlıların əleyhinə nalayiq sözlər, fikirlər söyləyir, ölüm qoxuyan
planlar qururdular. “Karabaq merna” (Qarabağ bizimdir), – deyib
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həyasızcasına bar-bar bağırırdılar. Onlar hansı yolla olursa olsun,
Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana qatmaq istəyirdilər.
Həmin günlərdə İrəvana getmək təkcə Məleykə üçün deyil, elə ermənilərin özü üçün də qorxulu idi. Çünki yolların hər addımından qan
qoxusu gəlirdi. Azərbaycanlıları həm iş yerlərindən, həm torpaqlarından, həm də evlərindən qovurdular. Azaryanın Məleykəni İrəvana
göndərməkdə də məqsədi elə onu mədəni surətdə işdən çıxarmaq
idi. O fikirləşirdi ki, yəqin, Məleykə qanlı hadisələrdən qorxub ölkənin paytaxtına getməyəcək, Azaryan da bunu əlində bəhanə edib tibb
bacısını asanlıqla işdən çıxaracaq. Amma daş qayaya rast gəlmişdi.
Baş həkimin gözlədiyinin əksinə olaraq Məleykə İrəvana getməkdən
imtina etmədi. Fikirləşdi ki, qoy ermənilər azərbaycanlı qızların da
kişiləri kimi qorxaq olmadığını görsünlər. Tibb bacısı bu hərəkəti ilə
sübut etməyə çalışırdı ki, ermənilərin içində yaşayıb işləsə də onlardan qorxmur, ölümün gözünün içinə dik baxmağı bacarır. Ona görə
də baş həkimə ötkəm şəkildə cavab verdi:
– Yoldaş Azaryan, ixtisasartırma kursuna nə vaxt desəniz gedərəm. Nə olacaq ki, İrəvan mənim üçün çox doğmadır. Bu şəhərin
bünövrəsini bizim dədə-babalarımız qoyublar. Gedib həm şəhərimizi bir daha görər, həm də peşəkarlığımı artıraram.
Baş həkim gözləmədiyi cavabdan bir anlıq tutuldu. Çaşdığından
nə deyəcəyini, nə edəcəyini bilmədi. Sonra kəkələyə-kəkələyə dilləndi:
– Hazırlaş, axşam qatarla yola çıxacaqsınız. San tak olmuyassan,
Amalya, Siranuş, Klara və Astika da kursa gedırlar.
Məleykə yola arxayın hazırlaşmaq üçün işdən bir az tez çıxdı.
Sona xala qızının qarışıq bir vaxtda İrəvana getdiyini eşidəndə daş
atıb başını tutaraq: “Məleykə, bala, belə pis zamanda sən İrəvana
necə gedəcəksən? Görmürsən, ermənilər azərbaycanlıları şəhərdən qovub çıxarır, qəddarcasına öldürürlər. Sən gəl firkindən daşın,
bu qorxulu yoldan dön, İrəvana getmə. Cəhənnəmə olsun onun işi
də, dərəcəsi də. Get ərizəni yaz, çıx o xaraba qalmış xəstəxanadan.
Acından ölməyəcəyik ha, uzaqbaşı gəlib fermada işləyərsən. Vallah
xəstəxanada ermənilərə qulluq edincə elə mənim kimi sən də tövlədə inəklərə baxsan, ondan yaxşıdır. İnşallah, vəziyyət düzələndən
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sonra yenə də iş yerinə qayıdarsan. Məncə, İrəvana getməyinlə özünü oda atırsan”, – dedi.
Sona xalanın dedikləri həqiqət idi. Nəinki İrəvanda, hətta onların kəndlərində də vəziyyət gündən-günə pisliyə doğru gedirdi.
Ermənilər mitinqlərə qoşulmaq üçün rayonlardan, kəndlərdən yığışıb dəstə-dəstə ölkənin paytaxtına axışırdılar. Azərbaycanlıları da
məcbur edirdilər ki, onlarla bərabər Qarabağ fonduna pul köçürsünlər. “Siz bizim torpağımızda yaşayır, çörəyimizi yeyib, suyumuzu
içirsiniz. Ona görə də mutləq bizimlə mitinqə getməli, fondumuza
pul köçürməlisiniz. Bax görərsiniz, vaxt gələcək azərbaycanlıları
həm bu yerlərdən, həm də Qarabağdan qovub “böyük Ermənistan”
dövləti yaradacağıq”, – deyirdilər. Kənd camaatı isə ermənilərin bu
yersiz tələblərinə məhəl qoymurdu, mübahisə qızışır, araya ölümlə
nəticələnən dava-dalaş düşürdü. Ermənilər ərzaq dükanının qapılarını azərbaycanlıların üzünə bağlamışdılar. İki gün əvvəl Sona xala
mağazadan ermənilərin qarasına deyinə-deyinə qayıtmışdı. Məlum
olmuşdu ki, bir neçə yaşlı erməni qadın köməkləşib onu döyə-döyə
mağazadan çölə çıxarmaq istəyirmişlər. Çox çək-çevirdən, dava-dalaşdan sonra Sona xala ölüm-zülüm harsınlara güc gələrək çörək ala
bilibmiş. Ona sonuncu dəfə xəbərdarlıq edərək demişdilər ki, əgər
bizə qoşulub mitinqə getməsəniz, Qarabağ fonduna pul köçürməsəniz, çörək üzü görməyəcəksiniz. Amma ermənilər nə qədər dəridən-qabıqdan çıxsalar da, istəklərinə çata bilmirdilər. Heç kim onların tələblərinə məhəl qoymur, istəklərini yerinə yetirmirdi.
Bir neçə gündən sonra yenə də mağazada çörək üstündə dava
düşmüşdü. Bu dəfə erməni qadınların köməyinə “kişilər” də gəlmişdi. Qaqo adlı erməni Sona xalanın üz-gözünə palçıq atmışdı. Palçıq
onun gözlərinin içinə, bəbəklərinə dolmuşdu. Yazıq qadının gözləri
qıpqırmızı qızarmışdı. O, xeyli müddət müalicə olunandan sonra bir
az yaxşılaşmışdı.
Son günlər camaat səksəkə içində yaşayırdı. Hər dəfə qapılar
döyüləndə, məhəllələrdən səs gələndə hamı hansısa bədbəxt bir hadisənin baş verəcəyindən narahat olub təşvişə düşürdü.
Belə bir vaxtda – ermənilərin azərbaycanlıların üstünə diş qıcayıb ölümlə hədələdikləri günlərdə Məleykə İrəvana ixtisasartırma
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kursuna gedirdi. Anasının nə yalvarış dolu sözləri, nə də məsləhətləri onu yolundan döndərmədi.
– Yox, ana, mütləq getməliyəm. Sonra ermənilər elə fikiləşər ki,
mən qorxağam. İnşallah, heç nə olmaz, kursu keçib sağ-salamat qayıdaram. Tək deyiləm ha, iş yoldaşlarım Amalya, Klara, Siranuş və
Astika da mənimlə gedirlər, – dedi.
Bu sözdən sonra Sona xala dillənmədi. Qızına yaxşı yol arzulayıb
tapşırdı ki, hər addımda gözüaçıq olsun, özünü qaniçən gavurlardan
qorusun. Kamandar da bacısının əleyhinə getmədi. Bildi ki, fikrindən
dönməyəcək.
Məleykə qatarın yola düşməsinə az qalmış lazımi sənədlərini
də götürüb anası, qardaş və bacıları ilə sağollaşıb iş yoldaşı Amalyagilə getdi. Rəfiqəsi kəndin lap yuxarı məhəlləsində yaşayırdı. Məleykə onunla neçə illərin dostu idi. İşə başladığı ilk günlərdən həmişə
bir-birləri ilə mehriban olmuşdular. Son vaxtlar baş verən hadisələr
hələlik aralarında olan əvvəlki isti münasibəti zədələyib soyutmamışdı. Evləri dəmir yoluna yaxın olduğundan Məleykə Amalyayla birlikdə vağzala getmək üçün onlara üz tutmuşdu. Həyətlərinə girəndə
rəfiqəsinin ərinin və oğlanlarının çöldə odun yardığını gördü. Tibb
bacısı onlarla salamlaşıb evə getdi. Məleykə əvvəllər də bu qapıya
çox gəlib-getmişdi. Fikirləşirdi ki, burada ona pis üz göstərməzlər.
Amma evin kişiləri ilə salamlaşanda hiss etdi ki, yox, fikrində yanılıb. Amaliyanın ərinin də, oğlanlarının da ona zillənən baxışları buz
kimi soyuq idi. Əvvəlki isti və mehriban münasibət sanki buxarlanıb
yoxa çıxmışdı. İndi onların gözlərindən təkcə soyuqluq deyil, nifrət
də yağırdı. Yenicə başlanan hadisələr əvvəlki münasibətləri doxsan
dərəcə dəyişmişdi. Bunları açıq-aydın hiss edəndən sonra Məleykə
fikirləşdi ki, bir daha bu qapıya ayaq basmasın.
Axşamdan xeyli keçmiş Məleykə iş yoldaşları ilə Axtala qəsəbəsinin sıldırım qayalarının üstündən çəkilmiş asılqan liftlə aşağı düşdülər. Həmin axşam stansiyada həmişəkindən çox adam vardı. Vağzal sərxoş ermənilərlə dolu idi. Onlar uca səslə Qarabağdan danışır,
azərbaycanlıların ünvanına nalayiq söyüşlər söyürdülər. Eşitdiyi acı
sözlər, söyüşlər tibb bacısını hövsələdən çıxarırdı.
Onlar beş nəfər idilər. Üçü erməni, biri yunan, biri də azərbaycanlı – Məleykə. Erməni qızlar vağzalda avara itlər kimi ora-bura
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sülənən erməniləri Məleykəyə göstərib ondan İrəvana getməməyi,
geri qayıtmağı xahiş edərək: “Həm özünə, həm də evdəkilərə yazığın
gəlsin. Allah eləməmiş, başına bir iş gəlsə, Sona xala dəli olar. Özün
də ki, maşallah, gözəl-göyçək, gözəgəlimli qızsan. Ermənilər azərbaycanlı olduğunu bilsələr, sənin üçün yaxşı olmayacaq, başına min
oyun açacaqlar. Vallah, indi İrəvan təkcə sənin üçün yox ee, elə biz
erməni qadınlar, qızlar üçün də təhlükəlidir. Bu dəqiqə orda vəziyyət çox gərgindir, aləm bir-birinə elə qarışıb ki, heç it də yiyəsini
tanımır. İrəvan sənin üçün nə Axtala, nə də Böyük Ayrımdır. İndi bu
şəhər azərbaycanlılar üçün qan çanağı, dar ağacıdır. İstənilən vaxt
türklərə nifrət edən, gözlərindən qan daman ermənilərin caynağına
keçə bilərsən. Bilirsən ki, xətrini çox istəyirik. Qorxuruq ki, başına
bir hadisə gələr, peşmançılıq olar” , – dedilər.
Məleykə onun qayğısına qaldıqlarına görə iş yoldaşlarına minnətdarlıq edərək: “Nə olursa olsun, yolumdan dönməyəcəm. Yaddaşlarda qorxaq kimi qalmaq istəmirəm. İrəvan mənim üçün çox doğmadır, ora əcdadlarımın şəhərdir” , – dedi.
Məleykənin geri dönməyəcəyini görən Amalya ona bəzi məsləhətlər verdi:
– Əgər getməkdə belə israrlısansa, onda barı İrəvanda harada,
hansı xəstəxanada olsan, hər deyilənə cavab vermə, hər addımda ehtiyatlı ol. Ətrafındakı adamlarla çox ünsiyyətə girmə. Danışıq tərzindən erməni olmadığını bilsələr, nələr olacağını təsəvvür belə etmək
istəmirəm. Əgər ilişsən, ondan sonra nə olacağını bir Allah bilir.
Bunları dedikdən sonra Amalya Məleykənin sənədlərini alıb əl
çantasına qoyaraq: “Bunlar məndə olsa, yaxşıdır. Qoy üstündən tapıb
azərbaycanlı olduğunu bilməsinlər”, – dedi. Erməni iş yoldaşlarının
onun belə qayğısına qalması, narahatlıqları Məleykəyə çox qəribə
gəlirdi.
Gecənin bağrını yaran qatar sürətlə İrəvana doğru şütüyürdü.
Relslərdən qopan səs yaxınlıqdakı dağlarda əks-səda verib gecənin
sakitliyini pozur, sanki tez açılması üçün səhərin darvazasını döyürdü. Yorulub əldən düşənə qədər Qarabağdan danışan sərxoş erməniləri bir azdan yuxu apardı. Vaqonlara, kupelərə sakitlik çökdü. Onlar sabah qatardan düşən kimi birbaş Teatr meydanına gedəcəklərini
deyirdilər. Məqsədləri sağ qalan azərbaycanlıları İrəvandan, Ermə-
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nistandan qovub çıxarmaq, öldürmək idi. Məleykənin iş yoldaşları da
yuxuya getmişdilər. Oyaq qalan yalnız o idi. Tibb bacısı pəncərədən
qaranlığa boylanaraq fikrə gedib ötən il İrəvana, Zəngəzura və Gorusa səyahətə getdiyi günləri xatırlayıb o gözəl yerləri gözləri önündə canlandırırdı. Onda da indiki kimi ermənilərlə bir yerdə olsa da,
bu qədər narahat deyildi. Ötən il ürəklərindən keçənləri çəkinə-çəkinə dillərinə gətirən, küncdə-bucaqda gizlənib xısın-xısın pıçıldaşan ermənilər indi istəklərini heç kimdən qorxmadan, tam arxayın
söyləyirdilər. İllərdən bəri üzlərində gəzdirdikləri maskaları çıxarıb
atdıqlarından artıq olduqları kimi – çirkin və iyrənc görünürdülər.
Nə qədər fikirli, qayğılı olsa da, yorğunluq Məleykənin gözlərini qapaya bildi. O, yuxuda qardaşlarını gördü. Gördü ki, axşam dəmiryol stansiyasındakı sərxoş ermənilərdən bir neçəsi ardınca düşüb onu tutmaq istəyir. O isə quldurlardan canını qurtarmaq üçün
ayaqlarına güc verib elə hey qaçır. Ermənilər ona çatmağa az qalmış
qəflətən qardaşları böyürdən çıxıb bacılarını qovan quldurların başlarının üstünü alırlar. Erməniləri döyə-döyə öldürmək istəyəndə
Məleykə yalvararaq onları dayandırmağa çalışır. İstəmir ki, qardaşlarının əlləri ermənilərin qanına bulaşsın. Kamandarla Yaqub onu
eşitməyib quldurların başını kəsməyə hazırlaşanda necə qışqırdısa,
çığırtısına özü diksinib yuxudan ayıldı. Səsə rəfiqələri də gözlərini
açdılar. Məleykədən nə baş verdiyini soruşanda köks ötürüb: “Heç,
qorxulu yuxu görürdüm”, – dedi. Bir azdan kupeyə yenə də sakitlik
çökdü. Qatarsa gecənin bağrını yararaq dayanmadan paytaxta doğru
şütüyürdü...
Sazaqlı, soyuq səhərin gözləri tam açılmamış qatar İrəvanın
mərkəzindəki dəmiryol vağzalında köks ötürüb dayandı. Ətrafı bürüyən səs-küy bir az da çoxaldı. Sanki qatar Məleykəni quldur yuvasına, azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürülüb qanlarının töküldüyü bu şəhərə gətirdiyinə görə xəcalət çəkirdi.
Şəhər onun gözünə həmişəkindən hüznlü, kədərli və qəzəbli görünürdü. Sərnişinlər key-key, yuxulu vəziyyətdə gözlərini ova-ova
vaqonlardan düşüb şəhərin mərkəzinə tərəf axışırdılar. Məleykə başını aşağı salıb yavaş-yavaş rəfiqələri ilə yanaşı addımlayırdı. Birdən
Siranuş dirsəyi ilə onun böyrünə yavaşca bir dürtmə vurub dedi:
– Ay qız, bulvarda deyilsən, bir başını qaldır, ətrafına bax!
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Məleykə tez dönüb Siranuşun göstərdiyi səmtə boylandı. Qonşu vaqonlardan düşən saqqallı ermənilərin əksəriyyəti silahlıydı.
Saqqallılar leş axtaran qarğalar kimi perronda ora-bura vurnuxurdular. Sifətlərindən qəzəb və kin yağırdı. Sılahlılar vaqonlardan
düşənlərin sənədlərini yoxlayırdılar. Gözlərinə şübhəli dəyənləri
qabaqlarına qatıb başqa bir səmtə aparırdılar. Onlar şübhələnməsin
deyə rəfiqələri Məleykəni dövrəyə alıb tez bir zamanda vağzaldan
uzaqlaşdılar. Bir az qabağa getmişdilər ki, əlli-altmış metr aralıda
dayanmış ağ rəngli “Jiquli”nin sürücüsünün onlara əl elədiklərini
gördülər. Siranuş: “Qohumumdur, axşam zəng vurub bizi qarşılamağı xahiş etmişdim. Sağ olsun, nə qədər qarışıqlıq olsa da, qabağımıza
çıxa bilib”, – dedi. Məleykə də, rəfiqələri də maşına minib Siranuşun
qohumlarıgilə getdilər. Onlar şəhərin mərkəzindən bir az kənardakı
həyət evlərində yaşayırdılar. Qonaqlar burada çörək yeyib bir neçə
saat dincəldilər. Bir azdan yaşlı qadın olan ev yiyəsi gələnlərlə tanış
olmağa başladı. Növbə Məleykəyə çatanda gözlərini onun üzünə zilləyib soruşdu:
– Qızım, sənin adın nədir? Bayaqdan fikır verirəm, o biriləri kimi
çox danışmırsan, nə yaman utancaq qızsan? Nədən çəkinirsən ki,
bəyəm İrəvana birinci dəfədir gəlirsən?
– Yox, yox, mən elə də utancaq deyiləm. Sadəcə, söhbətinizə
qulaq asırdım. İrəvanda, doğma şəhərimizdə çox olmuşam. Ötən il
Ermənistan qadınlarının konfransında da iştirak etmişəm. Özüm də
erməni deyiləm, azərbaycanlıyam.
Ev sahibəsi Məleykədən sonuncu kəlməni eşidəndə heyrətdən
gözləri bərələ qaldı. Xeyli duruxub dedi:
– Vallah, mən sənin azərbaycanlı, türk olduğuna inanmıram.
Axçi, qəribə adın var sənin. Nə deməkdir axı, bu Maleka?
Məleykə adının mənasını ev yiyəsinə yerli-yataqlı izah elədi.
Qadının bayaqdan bəri dörd tərəfində pərvanə kimi dövrə vurub
oynayan, onunla ünsiyyət qurub şirin-şirin söhbət edən nəvələri
“azərbaycanlı”, “türk” kəlməsini eşidən kimi evin bir küncünə qısılıb xısın-xısın pıçıldaşmağa başladılar. Yaxın olduğuna görə Məleykə
onların sözlərini aydınca eşidirdi. Uşaqlardan biri o birindən: “Ayastvas sdeğ turk qa?” (Aman Allah, burada turk var?) – deyə soruşurdu.
Valideynləri türklər haqqında onlara nə danışmışdılarsa, uşaqlar
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qorxub evin küncünə qısılmışdılar. Bunları görən də tibb bacısının
ovqatı korlandı.
Məleykənin rəfiqələri bir-iki saatdan çox burada qalıb dinclərini
aldılar. Günorta yeməyindən sonra işlərinin ardınca İrəvanın mərkəzində yerləşən tibb texnikumuna getdilər. Qaydalara uyğun olaraq
sənədlərini birinci mərtəbədə yerləşən tibb işçilərinin təkmilləşdirilməsi şöbəsinə verməli idilər. Tərslikdən, həmin gün kursa gələnlər çox idi.
Sənədləri qəbul edən ağsaç, taygöz, hündürboy bir kişi idi. Amalya onu görəndə başını bulaya-bulaya sakitcə Məleykənin qulağına
pıçıldadı:
– Ay qız, bu erməniyə oxşamır, deyəsən, başqa millətdəndir.
Sənin sənədlərini görəndə hay-küy salmasa yaxşıdı. Sən Allah, bir
küçəyə bax ee, gör milləti nə cür qızışdırıb mitinqə aparırlar? Ay Məleykə, birdən o azğınların əlinə düşsən, heç bilmirəm ki, bu işin axırı necə qurtarar? Biz səni onların əlindən necə alarıq? Axı dedik ki,
gəlmə bu od püskürən İrəvana! İndi bu şəhər azərbaycanlılar üçün
ölüm ocağıdır. Bu ocaqda hər gün neçə-neçə azərbaycanlı yandırılıb
öldürülür. Görürsən də, şəhərdə vəziyyət necə qarışıqdı. Vallah, əgər
bilsəydik ki, burada işlər belə xarabdır, heç biz özümüz də gəlməzdik.
Axır ki sənədlərini təqdim etmək üçün Məleykənin də növbəsi
çatdı. Tibb bacısının Bakıda aldığı diplomun surətini və şəxsiyyətini
təsdiq edən pasportunu diqqətlə nəzərdən keçirən taygöz başını qaldırıb üzünü ona tutaraq azərbaycanca dedi:
– Sənədlərinə baxıb heyrətlənirəm. Mənim anam rus, atam erməni olsa da, gecə-gündüz meydan və küçələrdə yatıb hökumət əleyhinə çıxan, Qarabağın Azərbaycandan alınıb Ermənistana birləşdirilməsini tələb edən bu başı pozulmuşlardan çəkinib ehtiyatla hərəkət
edirəm. Sən isə köklü-kökmərli azərbaycanlı ola-ola şəhərin küçələrində qorxusuz-hürküsüz sərbəst gəzirsən. Bu azmış kimi, hələ bir
Axtaladan durub basa-basa bura ixtisasartıma kursuna da gəlmisən.
Vallah, deyəsən, qurd ürəyi yemisən. Qızım, bu qarışıqlıqda nə gəzirsən İrəvanda? Nə itirib, nə axtarırsan azərbaycanlıların ölümünə yerikləmiş bu şəhərdə? Mən sənin yerinə olsaydım, elə bu dəqiqə geri
dönər, başımı götürüb qan qoxuyan bu yerdən qaçıb uzaqlaşardım.
Mitinqçilərin əlinə düşsən, vallah, səni parça-parça edərlər.
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Məleykə bir anlıq susandan sonra: “Geri qayıtmaq fikrim yoxdur.
Baş həkimin tapşırığı ilə ixtisasımı artırmağa gəlmişəm. Axıra qədər
də kursu keçmək fikrindəyəm. Əgər kursu keçmədən geri dönsəm,
baş həkim məni işdən çıxaracaq. Axı hansı günahın sahibiyəm ki, ermənilər məni parçalayıb öldürsünlər?” – dedi.
Məleykəyə qulaq asan taygözün eybəcər sifəti bir az da bozardı.
O, istehza ilə gülümsəyərək dilləndi:
– Yaman dil-dil ötürsən. Əgər belə çox ürəklisənsə, onda səni
rəfiqələrindən ayıracam. Onları Mərkəzi xəstəxanaya, səni isə başqa
bir yerə göndərəcəm. Get orda ixtisasını artır görüm, necə artıracaqsan, bunu necə bacaracaqsan.
Bu sözləri taygözdən eşidən qızlar Məleykəni onlardan ayırmamaq üçün ona xeyli dil tökdülər, yalvar-yaxar etdilər. Amma bu
yalvarışların xeyiri olmadı. Deyəsən, taygöz çox tərs adam idi, yumşalıb yola gələnə oxşamırdı. Daş qayaya rast gəlmişdi. Dediyindən
dönməyən bu tərs erməni Məleykənin sənədlərini geri qaytarmayıb
özündə saxladı. Rəfiqələr texnikumun qarşısında bir yerə yığışıb
Məleykəyə kömək etmək üçün yollar aramağa başladılar. Elə bu vaxt
nümayişə gedənlərin qışqırığını eşitdilər. Onlar hamısı bir ağızdan:
“Qarabağ bizimdir, türklərə ölüm!” – deyib var gücləri ilə çığırırdılar.
Qızların çöldə dayandıqlarını görən nümayişçilərdən saqqallı birisi
onların yanına gəlib qəzəblə dilləndi:
– Ölü qoyun kimi nə dayanıb gözünüzü döyürsünüz? Gəlin bizə
qoşulun, mitinqə gedək. Qoy səsimiz daha da gur çıxsın, türklər bizi
çox görüb qorxsunlar! Köməkləşib Qarabağı güc yolu ilə, zorla onlardan alaq!
Qızlar saqqallıya baş qoşmadılar. O, bir az çığır-bağır saldıqdan sonra yaxalarından əl çəkib getdi. İndi onlar yalnız Məleykənin
sənədlərini taygözdən almağın yolunu tapmağa çalışırdılar. Birdən
yunan qadın Astika sevincək dedi:
– Qızlar, qəm dəryasına batmayın. Deyəsən, mən vəziyyətdən
çıxış yolunu tapmışam. Yadınıza gəlirmi, ötən il xəstəxanaya yolda
qəzaya düşüb ağır yaralanmış Rubik adlı bir erməni gətirmişdilər.
Məleykə gecə növbədə olanda onu əməliyyat edib ölümün əlindən
almışdı. Gecə-gündüz çarpayısının yanında dayanıb qulluq etmişdi.
Həmin xəstə tez-tez deyirdi ki, Məleykənin xətrini çox istəyir. Hər
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ehtimala qarşı yola çıxmazdan əvvəl onun telefon nömrəsini də, ünvanını da götürmüşəm. Gəlin zəng vurub görüşək, vəziyyəti ona danışaq. Vəzifəli, imkanlı adamdır, bəlkə, bu dar məqamda xilaskarına
bir köməyi dəyər, Məleykənin sənədlərini bu taygöz köpəkoğlundan
alar.
Məleykə sakitcə dayanıb gözaltı onun taleyindən narahat olan
erməni rəfiqələrinə baxırdı. Bu anlarda hiss edirdi ki, deyəsən, doğrudan da, iş yoldaşları yaranmış vəziyyətdən çox narahatdırlar, belə
gərgin bir vaxtda onu düşdüyü çətinlikdən xilas etmək istəyirlər. O,
həyatının təhlükədə olduğunu sanki indi hiss etdi. Amma ürəyində
nəsə bir arxayınçılıq var idi. Astikanın dediyi xəstəni Məleykə də
yaxşı xatırlayırdı. Rubik ayrılarkən: “San manim hayatımı xilas etmisan, İravana na vaxt galsan, na işın duşsa zang vur. Na lazımsa, sana
komak edaram”, – demişdi. İndi çətin vəziyyətə düşən Məleykənin
xilaskarı yalnız o ola bilərdi.
Hamı Astikanın dediyi ilə razılaşdı. Siranuş vaxt itirmədən ondan Rubikin nömrəsini alıb yaxınlıqdakı telefon köşkünə qaçdı. Bir
azdan sevincək geri qayıdıb dedi ki, qızlar, zəng vurub onunla danışdım. Yarım saatdan sonra Rubik bizi Mərkəzi univermağın qarşısında gözləyəcək. O, Məleykənin də yanımızda olduğunu eşidəndə
sevindi. Bizim üçün hər dəqiqə qiymətlidir, vaxt itirmədən onun ora
gedək.
Onlar ləngimədən texnikumun binasından ayrıldılar. Mitinqə
görə yollar bağlanmış, nəqliyyatın hərəkəti iflic olmuşdu. Ona görə
də qızlar univermağa qədər piyada getdilər. Mitinqdə çıxış edənlərin
səs-küyü şəhərin küçələrini başına götürmüşdü. Uğultu, qışqır-bağır
səsləri binalarda əks-səda verib qulaqları batırırdı. Şəhər qəflətən
təlatümə gəlmiş dənizi xatırladırdı. Elə bil dünyanın sonu gəlib çatmışdı. Dəstə ilə mitinqə gedən adamların əlindən addımlamaq da
mümkün deyildi.
Rubik təyin olunan yerə bir az gec gəldi. O, əvvəlcə xilaskarı Məleykəyə əl uzatdı, sonra o biriləri ilə də salamlaşıb görüşdü, şirin dilini işə salıb onlarla hal-əhval tutdu. Qısa söhbətdən sonra Məleykəgil
onun bir az aralıda saxladığı maşınına oturdular. Yolları elə uzun olmadı. Rubikgilin evinə girəndə süfrəni açıq gördülər. Məleykə Rubikin arvadı Pinsima, qızı Susinna ilə köhnə tanışları kimi görüşdü. On-
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lar tibb bacısını xəstəxanadan tanıyırdılar. Rubikin yanına gələndə o
qədər söhbət etmişdilər ki,..
Qonaqlar çörək yeyəndən sonra Amalya ilə Məleykə Rubikgildə
qaldılar. Siranuş, Astika və Klara İrəvanda yaşayan yaxın qohumlarıgilə getdilər. Amalya texnikumda başlarına gələn xoşagəlməz
hadisəni Rubikə ətraflı danışdı. Məleykənin sənədlərinin Mərkəzi
xəstəxanaya dəyişdirilməsinin çox vacib olduğunu dedi. Rubik bir az
fikirləşib: “Bu manim uçun çatin iş deyil. Deyasan, man o taygozu
tanıyıram. Sahv elamiramsa, bir-iki dafa yanıma xahişa da galib”, –
dedi. Bunları deyəndən sonra paltarını dəyişib texnikuma yollandı.
Qapıdan çıxarkən qonaqlardan özlərini evlərindəki kimi hiss edərək
rahatlanıb dincəlmələrini xahiş etdi.
Rubik yalnız axşama yaxın geri döndü. İçəri girəndə gülə-gülə:
– Narahat olmayın, hər şey qaydasındadı. Maleka sizinla bir yerda olacaq. O taygoz yaman tərs adam imiş. Onu guc-bala ila yola gatıra bildım, – dedi.
İşlərin düzəlib qaydasına düşməsi hamını sevindirdi. Məleykənin bayaqdan bəri narahatlıqla döyünən ürəyinə sakitlik dumanı
çökdü. İş yoldaşları ilə birlikdə olanda özünü bir az arxalı hiss edirdi.
Axşam yeməyindən sonra ordan-burdan xeyli söhbət edib dərdləşdilər. Daha çox İrəvandakı mitinqlərdən söz açdılar. Azərbaycan
dilində danışmağa çətinlik çəkən Rubik fikirlərini ermənicə dedi.
Söylədi ki, belə hadisələr əsrin əvvəllərində də baş verib. O vaxtlar da nə qədər günahsız adamlar öldürülüb. İrəvandakı müsəlman
məhəlləsində igidliyi ilə ad çıxaran Qaçaq Kərəm olmasaymış, ermənilər daha çox azərbaycanlı qətlə yetirərmişlər. Deyilənə görə, o, çox
igid adam olub. Çətin vaxtlarda öz camaatının arxasında dayanıb. Ermənilər Qaçaq Kərəmdən it kimi qorxurmuşlar. Söhbətinin sonunda Rubik Məleykəyə məsləhət gördü ki, bir az ehtiyatlı olsun. “İndi
İrəvanda vəziyyət çox qarışıb, aləm bir-birinə dəyib. Ağköynəkli,
saqqallıların gözü elə qızıb ki, heç ayaqlarının altını da görmürlər”,
– dedi.
Ertəsi gün səhər yeməyindən sonra Rubik Məleykəgili maşınına mindirib xəstəxanaya apardı. Tibb bacısını buradakı həkimlərə
tapşırıb geri qayıtdı. Məleykə Amalya ilə dördüncü mərtəbədəki cərrahiyyə şöbəsində işləyirdi. Şöbədə xəstə çox olduğundan başlarını
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qaşımağa da vaxt tapmırdılar. Həkimlərin göstərişlərini yerinə yetirən Məleykə palata və reanimasiya otaqlarında olan xəstələrə qulluq edirdi.
Uşağı xəstələndiyinə görə Amalya icazə alıb iki günlüyə evlərinə
döndü. O qayıdınca Məleykə şöbədə tək qaldı. Rəfiqəsi yanında olmadığından günləri yaman cansıxıcı keçirdi. Tanımadığı ermənilərlə
ünsiyyət qurmaq istəmirdi. Siranuşla Astika və Klara aşağı mərtəbədə idi. Tibb bacısı çox darıxanda onların yanına düşürdü. Hələlik ermənilər, onun azərbaycanlı olduğundan şübhələnməmişdilər. Əgər
bunu bilsəydilər, yəqin ki, Məleykənin həyatı üçün təhlükə yaranacaqdı. Tibb bacısı erməni dilində rəfiqələrindən də yaxşı danışdığına
görə arxayın idi ki, onun azərbaycanlı olması kimsənin ağlına gəlməz.
Bir gün şöbəyə Sədərək ətrafında döyülmüş bir erməni gətirdilər.
Çoxlu zərbələr aldığından onun vəziyyəti yaxşı deyildi. Əməliyyatdan çıxan yaralını reanimasiya otağına yerləşdirdilər. Ona baxmağı
da Məleykəyə tapşırdılar. Tibb bacısı xəstənin iynəsini vurub otaqdan çıxmaq istəyəndə qapının ağzında səs-küy salıb qışqıran beş-altı
erməni ilə üz-üzə gəldi. Bir an içində rəngi qaçdı, qorxusundan donub yerində qaldı. Ağlına gəldi ki, yəqin, bunlar mitinqçilərdi, onun
azərbaycanlı olduğunu bilib arxasınca gəliblər. Sonra məlum oldu ki,
bu hay-küy salanlar yaralının qohum-əqrabalarıdır, xəstələrinə baş
çəkmək istəyirlər. Onlardan biri həyəcanla Məleykədən soruşdu:
– Kuyrik can, vonça mer hivadi, vor turkericecelen? (Bacı can,
türklərin döydükləri xəstənin halı necədir?)
Məleykə onlara təskinlik verib dedi:
– Narahat olmayın, yaralının həyatı üçün təhlükə yoxdur. Davada azərbaycanlılar onun dişlərini və çənəsini sındırıblar, sağ böyrü
möhkəm əzilib. Yəqin ki, bir-iki həftəyə sağalacaq.
Yaralının yaxınları Məleykədən bu sözləri eşidib bir az sakitləşdilər. Onun əllərindən öpüb azərbaycanlıların ünvanına dünyanın
ən pis söyüşlərini yağdıraraq tələsik reanimasiya otağına soxuldular. Onların üz-gözündən qəzəb yağır, kin tökülürdü. Bu anlarda
əllərinə bir azərbaycanlı keçsəydi, yəqin ki, “of” demədən dərisini
boğazından çıxarardılar. Məleykə onların ədəbsiz söyüşlərini eşitməmək üçün addımlarını yeyinlədib oradan uzaqlaşdı. Ermənilərin
heç ağıllarına da gəlməzdi ki, xəstələrinə baxan, elə indicə əllərindən

c

73

C

öpdükləri tibb bacısının özü də azərbaycanlıdır. Belə təhlükəli anlar
yaşadıqca Məleykə həyatını riskə atdığını daha dərindən dərk edirdi.
Həmin günlərdə İrəvanda vəziyyət çox gərginləşmişdi. Hər şeyin
nizamı pozulub gündəlik axarından çıxmışdı. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həmişə oyaq olan nifrət hisləri, millətçilik duyğuları
son həddəcən coşmuşdu. Hələlik bu coşqun selin qarşısını ala biləcək
bir qüvvə, bir bənd yox idi. Ermənilərin millətçilik hislərinin qədərini göstərən əqrəb şkalanın ən yüksək həddinə dirənmişdi. İnsanlığını itirmiş ermənilər azərbaycanlıları harada gördü, orada da işgəncə
verib öldürürdülər. Quldurlar əllərində silah şəhərin küçələrində
azərbaycanlı ovuna çıxmışdılar. Öldürülənlərin harayı, ah-naləsi heç
yerə gedib çatmırdı. Həmişə İrəvan bazarında alver edib ermənilərə
xidmət göstərənlərin bəziləri yaxınlaşan təhlükəni hiss edərək tez
tərpənib şəhərdən sağ-salamat çıxa bilmişdilər. Gecikib qalanlar isə
qorxularından evlərindən çölə ayaq qoymurdular. Qapılarını arxadan bağlayıb son istinadgah və son ümid yeri kimi dörd divar arasına
sığınmışdılar. Onların taleləri tükdən asılı idi. Küçəyə çıxan azərbaycanlıları yol birbaş dar ağacına, edam kötüyünə aparırdı. Evlərində
qalanlar böyük narahatçılıq içində ölüm və qan qoxuyan şəhərdən
sağ-salamat qurtulmaq ümidi ilə yaşayırdılar. Bunun üçün təhlükəsiz çıxış yolları axtarırdılar. Ermənilər isə bütün bənd-bərəni möhkəm-möhkəm bağlamışdılar. Ölüm qara bulud kimi köməksiz qalan
azərbaycanlıların başı üzərində dolaşmaqdaydı. Bu buludlardan hər
an onların üstünə qan yağa bilərdi. Çarəsiz qalmış adamlar həyatlarının belə çətin anlarında göylərə üz tutub ümidlərini yalnız ucalaradan uca olan Tanrıya bağlamışdılar.
Ətrafında baş verən qanlı hadisələri gördükcə Məleykənin ürəyi
od tutub yanırdı. Ağlamaqdan göz yaşları qurumaq bilmirdi. Bu anlarda o özünü unudub arxasız qalmış adamları fikirləşir, onlara hansı
yolla olursa olsun, əl tutmaq istəyirdi. Amma bu, mümkünsüz idi. Bütün ağlından keçənlər xəyal qurmaqdan başqa bir şey deyildi. Belə
çətin anlarda özünü çarəsiz, gücsüz hiss etdikcə Məleykənin əsəbləri
tarıma çəkilirdi.
Hələlik xəstəxanada onun azərbaycanlı olduğunu nə bilən, nə də
bundan şübhələnən var idi. Məleykə sakitcə başını aşağı salıb işini
görür, günü axşam edirdi. Səbirsizliklə kursun başa çatmasını göz-
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ləyirdi. İş vaxtı qurtaran kimi Amalya ilə birlikdə Rubikgilə gedirdi.
Belə çətin günlərdə hələlik İrəvanda onun üçün yeganə təhlükəsiz
yer bura idi. Neçə vaxtdan bəri şəhərdə başlanan mitinqlər ara vermirdi. Günlər bir-birinin ardınca sıralandıqca Teatr meydanına yığışanların sayı həndəsi silsilə ilə artırdı. Məleykə kəndlərindən də,
doğmalarından da nigaran qalmışdı. Bilmirdi ki, anasıgilin vəziyyəti
necədir. Bu çətin günlərdə nə edirlər, nə iş görürlər. Ermənilər onların üstünə hücum çəkmirlər ki? Ev-eşiklərini dağıtmırlar ki?! Sağ-salamatdılarmı, yoxsa başlarına faciəli hadisələr gəlib? Düzdür, Amalya
uşağına baş çəkib qayıdanda demişdi ki, İrəvana baxanda kənddə bir
az sakitlikdir. Amma buna baxmayaraq, Məleykənin ürəyi doğmaları
üçün narahat-narahat döyünürdü. Gecələr də yuxularını yaman qarışdırardı. Bu ağır zamanlarda ümid edirdi ki, yəqin, Sovet hökuməti
tezliklə iki xalq arasına qırğın salan yaramazları həbs edib cəzalandıracaq. Bundan sonra həyatları həmişəki axarına düşəcək. Onlar yenə
də doğma ocaqlarında əvvəlki kimi rahat yaşayıb işləyəcəklər.
Xəstəxanaya gələndə rəfiqələri onun adının Məleykə yox, Məryəm olduğunu demişdilər. Buna görə də şöbədə hamı onu “Maryam”
çağırırdı. Bu ad ermənilərin dilinə, ürəyinə yaman yatmışdı. Elə Məleykə özü də qısa müddətdə təzə adına alışmışdı. O, canı-dildən işləyib özünü oda-közə vururdu. Çalışırdı ki, başını işlə qatsın, çünki
bekar olanda həkimlərin, tibb bacılarının lazımsız suallarına cavab
verməli olurdu.

Ermənilər silahları tabutlarda daşıyırlar

Məleykə vaxtının çoxunu cərrahiyyə otağında keçirirdi. Bir gün
adəti üzrə yenə də əməliyyat zamanı işlənmiş alətləri təmizləyib
səliqəyə salmaqla məşğul idi. İçəridə ondan başqa iki erməni qadın
da girələnirdi. Onlar bir-birləri ilə öz aralarında xısın-xısın danışıb,
ağılları çərçivəsində şəhərdə baş verən son hadisələri təhlil edirdilər. Məleykəni görsələr də, onu özlərinə yaxın bilib söhbətlərinə
ara vermidilər. Tibb bacısı həm işini görür, həm də ermənilərin dediklərinə qulaq verirdi. Həmin gün o, eşitdiklərindən dəhşətə gəldi,
gərginləşmiş vəziyyətin yaxın vaxtlarda düzələcəyinə olan ümidi çilik-çilik olub ayaqları altına töküldü.
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Erməni qadınlar daşnakların gizlin-gizlin azərbaycanlılarla müharibəyə hazırlaşdıqlarından danışırdılar. Onları dinləyən Məleykə
belə qənaətə gəldi ki, deməli, qarşıda qanlı döyüşlər olacaq, evlər
dağıdılacaq, qanlar töküləcək, insanlar öləcək. Gələcəyin aynasında
yaxşı heç nə görünmürdü, sülhün, barışığın üstünə qara və qanlı buludlar qalın pərdə çəkmişdi...
Erməni qadınların biri o birisinə deyirdi:
– Knarik, bilirsən də, mamam aeroportda işləyir. O danışır ki,
hər gün haradansa təyyarələrlə tabutlarda meyit gətirirlər. Mama
maraq xatirinə orada bir nəfərdən soruşub ki, bilmirsən, bu meyitləri haradan gətirirlər? Həmin adam onun üstünə acıqlanaraq deyib ki,
burnunu hər yerə soxma. Başını aşağı sal, öz işini gör! Məgər xəbərin
yoxdur ki, bunlar azərbaycanlıların Qarabağda öldürdükləri ermənilərin meyitləridir?
Onu dinləyən Raya adlı qadın da eşitdiklərinə dodağını büzüb
dedi:
– Mənim atam da aeroportda yükdaşıyandır. Bu əhvalatı o da
bizə evdə danışıb. Atam deyir ki, bu tabutlar nə isə yaman ağırdır.
Heç elə bil içindəkilər meyit deyil. Bir neçə dəfə həmin tabutların
qəbiristanlığa tərəf yox, tamam başqa bir səmtə aparıldığını öz gözləri ilə görüb. Əgər içindəkilər meyitdisə, niyə onları qəbiristanlıqda dəfn etməyib paytaxtdan bölgələrə daşıyırlar? Ay qız, görəsən,
bu nə sirdir? Tabutları açmadan nümayişçilərə göstərib deyirlər ki,
bunları azərbaycanlılar Qarabağda öldürüblər. Meydana toplaşanlar
da əsib-coşur, azərbaycanlıları söyüb hədələyirlər. Tabutları cama
ata göstərəndən sonra millət lap qızışır. Elə bil ocağın üstünə benzin atırlar. Şəhərdə ləngiyib qalmış azərbaycanlıları ağır işgəncələrlə
öldürür, onlardan Qarabağda qətlə yetirilən ermənilərin intiqamını
alırlar. Yəqin ki, heç Teatr meydanındakılar da bilmirlər ki, o tabutdakılar meyit yox, silahdır. Onları Ermənistana xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni terror təşkilatları göndərir.
Knarik bir az o yan-bu yana boylanandan sonra bir az da astadan
dedi:
– Raya, sus, bir az yavaş danış. Birdən eşidib bilərlər, valideynlərimizi işdən çıxararlar.
Məleykə qadınların söhbətlərdən məyus oldu. Fikirləşdi ki,
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heç vaxt belə iş ola bilməz. Ermənilər xaricdən silahı necə alıb gətirə bilərlər, axı sərhədlər bağlıdır, sovet əsgərləri tərəfindən möhkəm-möhkəm qorunur. Xeyli götür-qoydan sonra fikrini dəyişdi.
Düşündü ki, ermənilər çox bic, uzaqgörən millətdir, onlardan hansı
çirkin əməl desən, gözləmək olar. Yəqin ki, pulla, rüşvətlə hərbçiləri
ələ alıb meyit adı altında sərhəddən silah keçirirlər.
Məleykə axşam evə gələndə xəstəxanada erməni qadınlardan
eşitdiklərini Rubikə danışdı. Bunun həqiqət olub-olmadığını ondan
soruşdu. Rubik bığaltı bic-bic gülümsünüb dedi:
– Maleka, san na qadar avam qız imişsan. Deyasan, siz azarbaycanlılar hamınız hayata ela hamişa bağlı gozlə baxırsınız. Neça illardır
ermanilarla bir yerdasız hala da onnarı yaxşı tanımamısınız. Magar
indiya qadar bilmirdin ki, o tabutların içindakilar nadir? Bilmırsansa
bil, bizimkılar tabutlarda xarici olkalardan silax gatirırlar, silax! Ermanilar Qarabağı muhariba yoluynan almaqa hazırraşıllar. Bas silax
olmasa, na ila doyuşar, neca vuruşarlar? Ermanilar neça illardır bu
iş uçun fond açıp pul toplayırlar. Dunyanın har yerında yaşayan ermanilar da bu fonda pul koçururlar. Bakıda yaşayan ermanilar da bu
işda yaman faallıq gostarirlar. İndi fonda xeyli vasait toplanıb. Artıq
o pulları xarclamağın vaxtı çatıp. Daha ermani millatinin bundan da
vacib, ağır gunu va işi olmayacaq ki?
Məleykə eşitdiklərindən dəhşətə gəldi. Yadına düşdü ki, iş yoldaşları da hər ay maaşlarını alan kimi tələm-tələsik banka gedib
hansısa fonda pul köçürürdülər. Bir dəfə Siranuşdan bu pulu hara
köçürdüklərini soruşanda o: “Kimsəsizlərə əl tutan bir xeyriyyə fonduna”, – demişdi. Ürəyi yumşaq olan Məleykə bunu eşidəndə bir az
kövrəlmişdi. Növbəti ay əməkhaqqını alanda rəfiqəsinə həmin fonda
pul köçürmək istədiyini demişdi. Nədənsə Siranuş bir bəhanə ilə onu
fikrindən daşındırmışdı. Məleykə indi bildi ki, yəqin, Rubikin dediyi də elə həmin fond imiş. Deməli, ermənilər uzun illərdən bəri altdan-altdan bu hadisələrə hazırlaşırmışlar. Amma biz bunu bilmirmişik. Yəqin ki, indiyəcən Rubik də həmin fonda xeyli vəsait köçürüb.
Çünki varlı-hallı adamdır, pulu başından aşır. Məleykə şeytan yuvasında, qan çanağında köməksiz və yalqız olduğunu indi-indi anlayırdı. Günlər ötüb arxada qaldıqca Rubikin evində ürəyi sıxılır, özünü
narahat və təhlükə içində hiss edirdi. Ətrafda gördükləri, eşitdikləri
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ürəyini yandırırdı. Tezliklə bu şeytan yuvasını tərk edib doğmalarına
qovuşmaq istəyirdi.
Bir gün Məleykə işdən qayıdanda Rubiki çox qaşqabaqlı, ovqatı
təlx olmuş gördü. Sanki doğmalarından kimsə ölmüş, yasa batmışdı.
Axşam çörəyini də həmişəkindən gec yedilər. Süfrə arxasından durandan sonra Rubik Məleykəni qonşu otağa çağırıb dedi:
– Maleka, indan sonra sanin bizda qalmaqın tahlukalıdır. Bu
tahluka ham sanin, ham da manim uçundur. Deyasan, sanin burda
qalmaqından qonşular duyuq duşublar. Xoşagalmaz hadisaların olmasından çox qorxuram. Ermanilar bu daqiqa azerbeycanlıları yerda yox ee, goyda axtarırlar ki, oldursunlar. Vallax, san risk edib hayatınla oynayırsan. Nayina lazımdır bela bir vaxta ixtisasartırma kursu
keçmak? Gal bu daşı atayından tok, aparım birtahar sani yola salım,
sağ-salamat çıx get evinıza. Ara sakitlaşandan sonra galib yarımçıq
qalmış kursunu davam etdirarsan. Dedıklarimi sani evimdan qovmaq kimi başa duşma. Man sana omrum boyu borcluyam. Ozun da
gorursan ki, İravanda vaziyyat yaman qarışıb. Tarslik etmayinla ham
ozunu, ham da mani çatin vaziyyata qoyursan. Gorursan ki, kuçalarda, meydanlarda hay-kuy salıb bağıran ermanilarin gozlari qızıb, heç
oz atalarını da tanımıllar. Onlar evimda azerbeycanlı gizlatdığımı bilsalar, sani da, oldurarlar mani da.
Məleykə özünü qorxaq göstərib tutduğu yoldan geri dönmək
istəmirdi. Amma görürdü ki, vəziyyət nəinki günbəgün, hətta saatbasaat, anbaan pisliyə doğru yuvarlanır. Ötüb keçən dəqiqələr onun
ziyanına işləyir. O, istənilən an erməni vəhşiliyinin qurbanı ola bilərdi. Rubik düz deyirdi, həyatı təhlükənin düz mərkəzində idi. Nəinki
qonşular, hətta təzə iş yoldaşları da ondan şübhələnmişdilər. Ona
görə də Rubikə: “Çalışaram sizi təhlükədə qoymayım”, – dedi. Hiss
elədi ki, Rubik onun cavabından razı qaldı.
Səhər-səhər işə yenicə başlamışdılar. Həmin gün iki ağır əməliyyatın olacağı gözlənilirdi. Məleykə cərrahiyyə otağındakı alətləri
qaydasına saldığı vaxt Siranuş qaça-qaça onun yanına gəldi. Qız yaman narahat və həyəcanlı görünürdü. Siranuş rəfiqəsini bir az kənara çəkib təşviş içində qulağına pıçıldadı:
– Maleykə, evimiz yıxıldı.
– Ay qız, nə olub? – Məleykə həyəcanla soruşdu.

c

78

C

– Baş həkim ezamiyyət vərəqlərimizi, pasportlarımızı tələb edir,
neyniyək? Verək, yoxsa yalan söyləyib itirdiyimizi deyək?
– Aldatmaq nəyə lazım, daha neyniyəcəyik, sənədlərimizi gizlətmiyəciyik ki? Apar ver, qaradan artıq rəng yoxdur. Pənah Allaha, nə
olar, olar!
Siranuş bir söz demədən dönüb iti addımlarla cərrahiyyə otağından çıxdı. Beş-üç dəqiqədən sonra qayıdıb gəldi və narahatlıqla:
“Maleykə, sənədləri verdim, amma köpəkoğlu heç yaxşı adama oxşamır. Gözləyək görək, nə baş verəcək”, – dedi.
Nə olacağını çox gözləmək lazım olmadı. Siranuş baş həkimin
yanından qayıtdıqdan on dəqiqə sonra Məleykəni onun otağına çağırdılar. Hər ehtimala qarşı Siranuş da rəfiqəsi ilə getdi. Tibb bacısı
dəhliz boyu addımladıqca öz-özünə götür-qoy edirdi ki, yəqin, baş
həkim azərbaycanlı olduğunu bilib. İndi də onu öldürmək üçün nümayişçilərin əlinə verəcək. Cadar-cadar olmuş torpaq su istədiyi
kimi, bu dəqiqə ermənilər də azərbaycanlıların qanına o cür susamışdılar. Deməli, bu gün həyatı sona çatacaq, cavan yaşında bu gözəl
dünyayla vidalaşacaq.
İldırım sürəti ilə ağlından keçən acı düşüncələr həyəcanla döyünən ürəyinə qorxu salırdı. Tibb bacısı bu qarışıq, alaşıq-dolaşıq
fikirlər içində bir parça aydınlıq və ümid axtara-axtara pilləkənlərlə
yuxarı qalxırdı.
Baş həkim dolubədənli, ucaboy yaşlı bir erməni idi. Məleykə
onun gözlərinin içinə baxanda orada kin ocağının alovlandığını gördü. Sanki bu alov hər an onu yandırıb kül etməyə hazır idi. Baş həkim
Məleykəni başdan-ayağa süzüb onunla Azərbaycan dilində danışdı.
Tibb bacısı həkimin belə sakit, təmkinli danışığına təəccübləndi.
Məleykə gözləyirdi ki, otağına girən kimi o, əsib-coşacaq, nalayiq söyüşlərlə onu təhqir edəcək. Amma bunun tam əksinə şahidlik etdi.
Baş həkim sanki gözünün içindəki kini, qəzəbi ustalıqla gizlətməyə
çalışırdı:
– Mən Bakıda doğulmuşam, orada böyümüşəm. On yeddi il –
uşaqlığımın, gəncliyimin yerlə-göylə əlləşən ilk çağlarını o gözəl
şəhərdə yaşadıqdan sonra İrəvana köçmüşük. Ona görə də Azərbaycan dilində sərbəst danışıram. Sənin hünərinə, qeyrətinə heyran
qalmışam, yaman cəsarətli qızsan. Sənədlərinizi nəzərdən keçirən-
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də, sənin azərbaycanlı olduğunu görsəm də gözlərimə inanmadım.
Dedim, bəlkə, nə isə mən səhv edirəm. Sonra diqqətlə baxanda
gördüm ki, yox, sənədlər qaydasındadır. Bu gün İrəvan qəzəbli dəniz kimi çalxalanır. Ermənilər azərbaycanlıların qanını tökür, döyüb
öldürürlər. Sən isə burada arxayınca gəzib dolaşır, heç nə olmamış
kimi xəstəxanada kurs keçib ixtisasını artırırsan. Deyəsən, heyrətdən ağlımı itirəcəm. Həyatın romanlarda baş verən hadisələrə oxşayır. Amma indi vəziyyət çox pisdir, roman-filan zamanı deyil. Bu reallıqdır, həyatınla risk etmə. Halal olsun səni dünyaya gətirib tərbiyə
edən anaya. Bu cür qorxulu şəhərdə, gözləri qızmış ermənilərin içində necə yaşayıb işləyirsən? Bəs gecələr harada qalırsan? Görmürsənmi indi İrəvanda millətçilik tufanı qalxıb? Yəqin ki, bu tufan hər
gün neçə-neçə azərbaycanlını sürükləyib o dünyaya aparır. Neçələri
də sənin kimi hələ öz növbəsini gözləyir. Nə qədər ki gec deyil, sənə
qənim kəsilmiş bu şəhərdən çıx get. Qaç, amansız, insafsız ermənilərin əlindən canını qurtar. Yoxsa gec-tez onlar səni tapıb öldürəcək,
həyatını məhv edəcəklər. Cavan qızsan, gələcəyin qabaqdadır. Nə
qədər ki ölüm təhlükəsi səni haqlamayıb, İrəvanı tərk etməyə tələs.
Canına yazığın gəlsin, burada çox ləngimə, çünki ölüm kölgə kimi addım-addım arxanca sürünür. Unutma ki, vaxt sənin əleyhinə işləyir.
Məleykə baş həkimə bir söz deməyib ağır addımlarla otaqdan
çıxdı. Hiss edirdi ki, ölüm yavaş-yavaş başının üstünü alır. İrəvanın
küçə və məhəllələri qan qoxuyurdu. Məleykə günün günorta çağı
xəstəxanadan təkbaşına çıxıb Rubikgilə gedə bilməzdi. Mitinqçilərə
meydan olmuş şəhərin küçələrində addımbaşı ölüm təhlükəsı var
idi. Bu anlarda o hara baxırdısa, üzünə ölüm boylanırdı. Evə getmək
üçün o mütləq günün sonuna qədər rəfiqələrini gözləməliydi. Axşama isə hələ xeyli var idi. Saatın əqrəbləri də tərpənib surətini artırmaq bilmirdi, sanki bir yerdə ilişib qalmışdı.
Günorta həmişəki kimi Amalya ilə birlikdə aşağı mərtəbədəki
yeməkxanaya düşdü. Çörək yeyə-yeyə ətrafına baxanda hiss etdi ki,
burada təcrübə keçən tələbələr onu barmağı ilə göstərib nə isə xısın-xısın pıçıldaşırlar. Ətrafında baş verənləri görməməzliyə vuraraq
özünü təmkinli aparmağa çalışırdı. Çalışırdı ki, çaşqın, ürkək baxış
və hərəkətləri ilə ermənilərdə şübhə oyatmasın. Heç nə olmamış
kimi Amalya ilə deyib-gülürdü. Həyatının bu çətin anlarında Mə-
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leykə müəllifini unutduğu bir romandan oxuduğu sözləri xatırladı:
“Dizin-dizin sürünməkdənsə, ayaqüstə ölmək yaxşıdır”. Məleykə hiss
edirdi ki, xəstəxanada qalmaq çox qorxuludur, həyatı ilə risk edir.
Axır ki saatın əqrəbləri tənbəl-tənbəl də olsa fırlanıb günü axşama çatdırdı. İşin sonunda rəfiqələri ilə birgə şəfa ocağından çıxdılar. Arın-arxayın, gəzə-gəzə gedirdilər ki, kimsə onlardan şübhələnib sənədlərini yoxlamasın. Bir qrup ağköynəkli, saqqallı şəhərin
küçələrində peyda olub camaatın pasportlarını yoxlayır, öldürmək
üçün hər yerdə, hər künc-bucaqda azərbaycanlı axtarırdılar. Üstündə sənədi olmayanları da döyüb incidirdilər. Nümayişçilər yenə
də İrəvanın küçələrində qışqır-bağır salıb Kremldən indiyə qədər
üzünü belə görmədikləri Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirdilər. Nisbətən sakit hesab elədikləri
küçələrdən biri ilə gedərkən Amalya qəflətən həyəcanla dilləndi:
– Qızlar, arxamızca gələn saqqallı oğlanı görürsünüz? Mən bayaqdan fikir verirəm, bizi güdür, kölgə kimi arxamızca sürünür.
Bəlkə, Məleykənin azərbaycanlı olduğundan şübhələnib izimizə düşüb? Ya da elə baş həkim üzdə xoş danışıb daldada onun azərbaycanlı olduğunu kimlərəsə xəbər verib? Harada yaşamasını öyrənmək
üçün arxasınca güdükçü saldırıb?
Eşitdiyindən möhkəm həyəcanlanan Məleykə tez çönüb arxaya
baxdı. Doğrudan da, hündürboy, saqqallı bir erməni onlara göz qoyaraq oğrun-oğrun arxalarınca addımlayırdı. Rəfiqələri cəld tərpənib
onu aralarında gizlədib geri baxmadan tələsik oradan uzaqlaşdılar.
Onlar bir neçə gün əvvəl nümayişçilər tərəfindən yandırılmış beşmərtəbəli binanın yanından keçəndə Siranuş dedi:
– Ay qızlar, siz Allah bir ora baxın! Yanmış binanın üçüncü mərtəbəsindəki əlisilahlını görürsünüz? Deyəsən, tüfəngini bizlərdən
kiməsə tuşlayıb. Yəqin ki, hədəfdə Məleykədir, onu öldürmək istəyir.
İş yoldaşları tez başlarını qaldırıb Siranuş göstərən tərəfə boylandılar. Həqiqətən də, orada bir nəfər əlisilahlı dayanmışdı. Məleykəgilin ona baxdığını görən kimi tələsik geri çəkilərək gözdən itdi.
Tibb bacısı bunu görəndən sonra dərindən ah çəkərək astadan pıçıldadı: “Şükür, deyəsən, ölüm təhlükəsi sovuşdu”.
Məleykə Rubikgilə gəlib çatanda həyəcanı bir az keçdi. O nə
işdə, nə də yolda baş verən hadisələri Rubikə demədi. Fikirləşdi ki,
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qorxusundan onu bu gecə evində saxlamaz. Tibb bacısı ətrafında baş
verən hadisələrin gərginliyinə görə qərara almışdı ki, necə olursa olsun, sabah mütləq geriyə – kəndlərinə qayıtsın. Həm xəstəxana, həm
gedib-gəldiyi yollar, həm də Rubikin evi artıq onun üçün ölüm təhlükəsi ilə dolu idi. Hər an quduzlaşmış ermənilərin əlinə düşə bilərdi. Baş həkim onun azərbaycanlı olduğunu bilirdi. Yəqin ki, bu xəbər
ondan sızıb yavaş-yavaş xəstəxanaya yayılacaqdı. Hadisələrin bu cür
faciəli məcraya yuvarlanmasından sonra boşuna qürur göstərib geri
dönməmək öz ayağınla özünü uçuruma sürükləməkdən başqa bir
şey deyildi. Məleykə artıq hislərlə deyil, ağılla hərəkət etməyin vaxtı çatdığını anlayırdı. Necə olursa olsun, başının üstünü kəsdirmiş
qaniçən ermənilərin əhatəsindən çıxmaq üçün təhlükəsiz çıxış yolu
tapmalı idi. Yoxsa tələyə düşüb saqqallı, ağköynəkli quldurlara yem
olacaqdı.
Varlı, imkanlı olduğundan Rubik evini hündür bir yerdə tikdirmişdi. Buradan ətrafı seyr etmək Məleykəyə zövq verirdi. Pəncərədən baxanda, demək olar ki, şəhər onun ayaqları altında qalırdı.
Hətta Ermənstanın sərhədlərindən xeyli uzaqları da görmək olurdu.
Türkiyənin ərazisindəki Ağrı dağı yerə-göyə yaraşıq verirdi. Rubik
xam xəyallara qapılaraq özündən uydurub deyirdi ki, guya əvəllər o
yerlər ermənilərin olub, sonra türklər qəflətən hücum edərək oranı
zorla alıblar. Bu torpaqlar uğrunda qanlı döyüşlər gedib. Həmin gərgin savaşlarda türklər çoxlu erməni qırıblar.
Məleykə işdən qanıqara və həyəcanlı qayıdan gün Rubik yenə də
onu qonşu otaqdakı pəncərənin yanına çağırıb dedi:
– Maleka, san mana çoxlu yaxşılıqlar elamisan. Sana dedıklarımı oz adına çıxma. Vallax, eşıtmışam ki, turklar bu yerlarda yaman
vahşılıqlar toradıblar. Masisda çoxlu ermani qırıblar. Danışırlar ki,
hamin hadisalardan çakılmış şakillar da var. O şakillara hansi ermanı
baxsa, qalbinda turklara nifrat oyanar. İndi həmin yerdə onların xatırasına abida qoyuplar. İstasan bir gun sani ora apararam.
Bu sözləri söylədikcə Rubikin tez-tez dəyisən, səyriyib rəngdən-rəngə düşən sifətinə diqqətlə baxan Məleykə dedi:
– Əgər sən mənim həmin abidəyə baxmağımı istəyirsənsə, gedərəm. Amma vallah, tarixi qurdalamaq yox, ondan ibrət dərsi almaq lazımdır. Deyirsən ki, türklər Masisdə çoxlu erməni öldürüblər.
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Mən az-çox tarixi mövzuda əsərlər oxumuşam, bilirəm ki, türklər siz
fikirləşdiyiniz qədər də qəddar millət deyil, onların heç kimlə işi yoxdur. Özünün də kifayət qədər həyat təcrübən var. Bilirsən ki, heç kimi
durduğu yerdə vurub o dünyaya göndərmirlər. Görünür, ermənilərin
də nə isə bir günahı, bir qələti olub ki, türklər onları öldürüblər də.
Mən kəndimizdəki yaşlı adamlardan eşitmişəm ki, ermənilər 19051918-ci illlərdə Zəngəzurda, Bakıda, Şamaxıda, Qubada və başqa
bölgələrdə Andronikin, Nijdenin, Dronun rəhbərliyi altında minlərlə
azərbaycanlını qəddarcasına qətlə yetiriblər. Kəndləri yandırıb viran
qoyub, yer üzündən siliblər. Həmin hadisələrdə ermənilər nə qocalara, nə uşaqlara, nə də hamilə qadınlara aman veriblər. Qarşılarına
çıxan hər kəsi vəhşicəsinə qanlarına qəltan ediblər. İndi o yerlərdəki
torpaqların altında neçə-neçə kütləvi məzarlıqlar yatır. Vaxt gələcək
onlar bir-bir üzə çıxacaq. Bax onda ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri
bütün dünya görəcək.
Məleykəni sonacan sakitcə dinləyən Rubik bir anlıq qaş-qabağını sallayıb dayandı, susub ağzını açmadı. Elə bil deməyə sözü yox idi.
Amma yox, xeyli keçəndən sonra o, Ağrı dağına baxıb köks ötürərək
dedi:
– O daqlarin turklara asir duşmasi neça illardır ermani xalqını
içın-içın yandırır. Hala da gozlarimiz o yerlara dikılı qalıb. O gozal
daqlar bizı hey ozuna çakir. Gecalar yuxumuzdan, gunduzlar yaddaşımızdan çıxmır. Muqannılarımız da buna mahnılar qoşub oxuyurlar.
Gor bir neca qaşang sozlar deyırlar:
Qars, Qars
Bizım gozal galınımız,
İndı soyla san,
Haçan qayıdacaqsan...
Rubik baxışlarını həsrətlə Türkiyə səmtə dikib onun üçün çox
sevimli olan bu mahnını asta-asta zümzümə edirdi. Məleykə də sakitcə dayanıb diqqətini ona yönəltmişdi. Oxuduqca onun çöhrəsinin
cizgiləri tez-tez dəyişib rəngdən-rəngə düşürdü. Elə bil bayaqkı xoşsifət Rubikdən əsər-əlamət qalmamışdı. Sanki zümzümə etdiyi mahnının sözlərindən ağarıb-bozaran üzünə qəzəb və kin süzülürdü.
Sanki Rubik indi başqa bir dünyada idi. Ağrı dağına baxdıqca özünü
özgə aləmdə hiss edirdi. O qədər hislərinin əsirinə çevrilmişdi ki,
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harada olduğunu belə unutmuşdu. Bu anlarda Rubik Məleykə üçün
İrəvanın mərkəzində: “Qarabağ bizimdir!”– deyib qışqıran, azərbaycanlıların qanına susamış ağköynəkli saqqallılardan qorxulu idi. O
vaxtlar avtomobil qəzasında yaralanarkən ağrılara dözüb ağlamayan
Rubikin indi gözlərindən yanaqlarına süzülən yaş dayanmaq bilmirdi. Məleykə xəyallardan ayırmaq üçün onun qolundan tutub yavaşca
tərpədərək dilləndi:
– Rubik, Rubik, ağlama, köhnə dərdin təzələnməsin. Çox kövrəlib
özünü üzmə, keçmişdə baş vermiş qanlı hadisələri unutsan lap yaxşı
olar. Hər şeyi ürəyinə salma, yoxsa tez qocalarsan.
Rubik bir anlıq mahnısına ara verib dərindən köks ötürdü. Sonra
baxışlarını bir nöqtəyə zilləyib ağır-ağır nəfəs alaraq dedi:
– Yox, Maleka, yox! Bu dard, bu aqrı heç vaxt unudulan deyil.
Kohna da olsa, taza da olsa, manim millatımın dardıdır. Ermanilar
bu dardi neça illardır uraklarında gazdırırlar. Har dafa Qars yadıma
duşanda ozumu pis hiss edıram. Manim atam: “Qars, Qars” , – deya-deya keçindı. Yaqin ki, man da ela olacam, oğlum da o cür olacax...

Qan qoxuyan İrəvandan dönüş

Rubik hamama keçib əl-üzünü yuyandan sonra oturub qızlarla
çay içdi. Xeyli ordan-burdan danışandan sonra üzünü tibb bacısına
tutub dedi:
– Maleka, artıq İrəvanda vaziyyat lap qarışıp. İndı Bakıda da
mitınqlar keçırıb ermaniların alexina danışıb soyuşlar soyurlar. İravandakı mitınqlarda da azerbeycanlıların alexina pis sozlar deyırlar.
San daxa İravanda qala bilmazsan. Agar bir az da langisan ermanilar
mutlaq harda olsan sani tapıb olduracaxlar. Daxa getmalisan, başqa
yol yoxdur. Yena da deyıram ki, evımda qalmaqın manim uçun da,
sanin uçun da tahlukadır. İndı ozun bax, ya getmağı seç, ya da olmaği.
Getmax istasan, sabax səni avtobusla yola salaram. İndı qatarla getmax tahlukalıdır. Yol-yolaqa saqqallı və silaxlı gada-gudalarla doludir. Har addımda qan var, olum var.
Ətrafında dolaşan ölüm təhlükəsinin anbaan ona yaxınlaşdığını
hiss edən Məleykə, onsuz da, getməyi qərara almışdı. Ona görə də
Rubikin dedikləri ilə razılaşmaqdan başqa yolu qalmadı.
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Axşam narahatçılıq içində yerinə girən Məleykənin gözünə yuxu
gec gəldi. Uzun müddət beynini yoran alaşıq-dolaşıq fikirlərin əlindən yata bilmədi. Tibb bacısı düşünürdü ki, bəlkə də, bu onun sevdiyi, vurğunu olduğu, əcdadlarının ruhu dolaşan İrəvanda qalacağı sonuncu gecədir. Ermənilər belə sürətlə qızışıblarsa, xarici ölkələrdən
tabutlarda silah daşıyıb azərbaycanlılarla müharibəyə hazırlaşıb
Qarabağı almaq istəyirlərsə, hələ çox qanlar töküləcək, hələ çox dəhşətli hadisələr baş verəcək, bulanıq sular bir az da bulanıb lillənəcək.
Yəqin ki, Məleykənin ayaqları bir daha bu yerlərə dəyməyəcək. Bu
gözəl şəhər həmişəlik ermənilərin əlinə keçəcək.
Başını asta-asta bulayaraq qara və qəmli düşüncələri sanki fikrindən qovub çıxarmağa çalışan tibb bacısı öz-özü ilə danışırmış
kimi güclə eşidiləcək səslə pıçıldadı:
– Yox, yox, bu ola bilməz! Biz mütləq bu yerlərə – doğma dədə-baba ocaqlarımıza dönüb doğma torpaqlarımızda yaşayacağıq.
Şəhərlərimizə, kəndlərimizə, el-obamıza sahib çıxacağıq.
Məleykə qərara almışdı ki, əgər evlərinə sağ-salamat qayıda bilsə, mütləq oradan Bakıya gedib İrəvanda gördüklərini mitinq iştirakçılarına danışacaq. Ermənilərin fond yaradıb pul yığdıqlarını, xarici ölkələrdən silah alıb müharibəyə hazırlaşdıqlarını söyləyib xalqı
qarşıda gözləyən təhlükələrdən xəbərdar edəcək. Bəlkə, qarşılaşdığı
bu çətin işlərdə camaata kömək edən tapılar.
...Səhər çörəyini yeyər-yeməz Məleykə yola çıxmağa hazırlaşdı.
Əşyalarını könülsüz-könülsüz qablaşdırıb çantasına yığdı. O, hər addımında, hər qayasında, hər daşında babalarının ayaq izləri qalmış
bu şəhərdən heç yerə getmək istəmirdi. Amma başqa yol da yox idi,
mütləq getməliydi. Getməsəydi, əliqanlı ermənilər başqa azərbaycanlılar kimi onu da işgəncə məngənələrində əzib öldürəcəkdilər.
İş yoldaşları da onu yola salmağa hazırlaşırdılar. Məleykə Rubikin arvadı və qızı ilə sağollaşdı. Onlar işlərin belə faciəli axara düşməsindən, Məleykənin kursu yarımçıq qoyub getməsindən məyus
olmuşdular. Rubik gözləri nəmlənmiş, yanağı islanmış qızının başını
astaca sığallayıb dedi:
– Yaxşı, yaxşı, çox ağlama, inşallax ara sakitlaşandan sonra Maleka yena biza galar, goruşub şaharda gazar, soxbat edarsınız. İndı otur
maşına gedax onu avtovaqzaldan kandlarına yola salaq. Bu gun xatta
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çıxan surucu tanışımdır. Malekanı ona tapşıraram gozunu ustundan
çakmaz, azerbeycanlı olduqunu kimsaya demaz.
Dünən ermənilərin uydurduğu saxta tarixi danışdıqca qəzəblənən, coşmuş hislərinin təsirindən göz yaşlarını saxlaya bilməyən
Rubik indi əvvəlki kimi mülayim olmuşdu. Sanki dünən onun ürəyinə, qəlbinə düşən yırtıcı virus bədənini tərk etmişdi. İndi yenə də
Məleykəyə nəvaziş göstərib halına yanır, qayğısına qalırdı. Evdən
çıxmazdan əvvəl Rubik zəng vurub tibb bacısı üçün kassada bilet də
saxlatdırdı. Amalya da onu yola salmağa getdi. Təhlükəli olduğundan xəstəxanaya dəyə bilmədilər. Məleykənin sənədləri orada qaldı.
Amalya dedi ki, narahat olmasın, qayıdanda sənədləri özü ilə gətirəcək. Məleykə başının işarəsi ilə ona minnətdarlıq etdi. Yolboyu Rubik ona tapşırırdı ki, özünü şübhəli aparmasın: “Çox sarbast ol. Heç
kimla danışma. Sanadlarının qalmaqının fikrını da elama. Agar baş
hakim tarslik edib sanadlarını qızlara vermasa, ozum gedib alaram.
Ermani saqqallıları yolda qarşınızı kassalar, azerbeycanlı olduqunu
dila gatirma. Onnara millatinin yunan olduqunu soyla. Onda balka
sani oldurmazlar”.
Məleykəgil İrəvanın mərkəzi küçələrindən keçərkən nümayişçilərin böyük bir dəstəsi ilə üz-üzə gəldilər. Onlar hamısı bir ağızdan: “Qarabağ bizimdir, rədd olsun turklar!” – deyib qışqırırdılar.
Yaxınlıqdan keçənlər onların maşınına da bir-iki yumruq, təpik işlişdirdilər. Az qaldılar ki, avtomobilin şüşəsini sındırsınlar. Bundan
narahat olan Rubik tez maşını yolun kənarına çəkdi. Qorxdu ki, üstünə hücum edib onu döyər avtomobilini də əzərlər. Özünə gəldikdən sonra: “Bunlar “Myatsum” camiyyatının avaralarıdır. Alçaqlar
qatı millatçıdırlar, çox tahlukali quldurlardir. Onnar taşkilatın uzvlari olmayannarı doyub incidır, majburi qaydada ozlarina qoşmağa
çalışırlar. Heç kimdan qorxmadan mağazaları qarat edıp dağıdırlar.
Bunların qarşısını heç milis da ala bilmır”– dedi.
“Myatsum”çular onlara toxunmadan yanlarından qışqıra-qışqıra keçib Leninin Teatr meydandakı heykəlini uçuranların köməyinə
atıldılar. Məleykə əyilib maşının pəncərəsindən çölə baxanda gördü
ki, yanı üstə əyilmiş heykəl xəstə adamlar kimi güclə ayaq üstə dayanır, sağa-sola yellənib yerində laxlayır. Yəqin ki, bir azdan ermənilər onu yerə – ayaqlarının altına aşırıb salacaqdılar. Mitinqçilər bir
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az uzaqlaşandan sonra Rubik mühərriki işə salıb maşını yerindən
tərpətdi. Böyük çətinliklə, dayanıb dura-dura, axır ki birtəhər avtovağzala gəlib çatdılar. Əgər bir az da gec gəlsəydilər, avtobusa çatmayacaqdılar. İş yoldaşı kassadan Məleykənin biletini götürdü. Rubik
xəttə çıxan sürücü dostunu bir tərəfə çəkib qulağına nəsə pıçıldayıb
cibinə pul basdı. Sonra Məleykənin yanına gəlib dedi:
– Maleka, narahat olma, sani surucuya tapşırmışam. Gozi ustunda olacax. Dediyım kimı, ozunu şubhali aparma, yunan olduqunu da
unutma.
Tibb bacısı göstərdikləri qayğıya görə Rubikə və iş yoldaşlarına təşəkkür edərək sağollaşıb ayrıldı, asta-asta qalxıb arxa tərəfdə
olan yerində oturdu. Avtobus tərpənəndə pəncərədən onu ölümün
pəncəsindən xilas etməyə çalışanlara əl elədi. Beləcə, Məleykə həm
İrəvandan, həm də iş yoldaşlarından ayrıldı, gözyaşı içində azərbaycanlıların bu qədim şəhəri ilə sağollaşdı. İrəvanı belə təlatümlü qoyub getdiyinə görə içində narahatçılıq keçirir, vicdan əzabı çəkirdi.
Yolboyu qanlı səhnələri gördükcə ürəyi ağrıyır, qəlbi sıxılır, gözləri
nəmlənirdi. Mənzil uzaq, yollar isə olduqca qorxulu idi. Hər addımdan onun üzünə ölüm boylanırdı. İndi tibb bacısının yanında nə
doğmaları, nə iş yoldaşları, nə də tanışı Rubik var idi. Həyatında ilk
dəfəydi ki, özünü bu qədər köməksiz hiss edirdi. Sanki bu böyüklükdə olan yer üzündə yalqız qalmışdı. Bir anlıq özünü təlatümə gəlib
coşub dalğalanan okeanda üzən tənha qayığa bənzətdi. İşdi-şayət
başına bir hadisə gəlsəydi, fərasətli tərpənib özü-özünü qorumalıydı. İndi avtobusda olan 30-40 nəfərin içində yeganə azərbaycanlı o
idi. Bu anlarda Məleykənin taleyi tükdən asılı qalmışdı. Tük isə çox
nazilmişdi, yavaş-yavaş üzülərək qırılmaq üçün bir himə bənd idi...
İrəvandan çıxıb əlli, altmış kilometr yol getmişdilər ki, təpədən-dırnağadək silahlanmış saqqallı ermənilər avtobusun qabağını
kəsdilər. Quldurların hamısı ağ köynək geyinmişdilər. Üz-gözündən
vəhşilik, qəddarlıq yağan saqqallılar salona soxulan kimi sərnişinlərin arasında azərbaycanlı olub-olmadığını soruşdular. Kimsədən səs
çıxmadı. Elə bil bu sualı salondakı sərnişinlərə deyil, daşa, qayaya
verirdilər. Məleykə fikirləşirdi ki, özünü şübhəli aparsa, bir dəqiqənin içində quldurların əlinə keçər. Yollarını kəsən silahlılar kimsənin
hərəkətə gəlib qımıldanmadığını görəndən sonra gözlərinə şübhəli

c

87

C

dəyən adamların sənədlərini yoxlamağa başladılar. Vaxt keçir, sərnişinlərin səbri tükənir, avtobus ləngiyirdi. Uzun çəkən yoxlamalar,
araşdırmalar hamının əsəbilərini tarıma çəkib özündən çıxarırdı.
Salondakı yaşlılardan bir-ikisinin buna səbri çatmayıb saqqallılardan xahiş etdilər ki, camaatı ləngitməsinlər, yolları uzaqdır. Bayaqdan sakitcə dayanan sürücü də yüngülcə etiraz edib dedi ki, üzü
qaranlığa gedir, ləngisələr mənzil başına gec çatacaqlar. Saqqallılar
camaatın xahişini eşidib yumşalmaq əvəzinə, etiraz edən sərnişinləri silahlarının qundağı ilə döyməyə başladılar. Aləm bir-birinə qarışdı, səs-küy salonu başına götürdü. Quldurlar vurub sürücünün də
ağız-burnunu qanatdılar. Başqa qadınlar kimi Məleykə də yerindən
tərpənmədi. Xeyli dava-dalaşdan sonra saqqallılar da, salondakılar
da sakitləşdilər. Sonra avtobus yavaş-yavaş yola düzəldi.
Hər əlli-altmış kilometrdən bir azərbaycanlı axtarışına çıxmış
saqqallılar avtobusun qabağını kəsirdilər. Hər şey eyni ssenari ilə
təkrarlanırdı. Şükürlər olsun ki, hər dəfə də təhlükə Məleykənin ba
şının üstündən sovuşurdu. O, sağ-salamat idi, həyəcanlı anlar yaşayayaşaya yoluna davam edirdi. Kəndlərinə çatacağı, evlərinin qapısını
açıb içəri girəcəyi, doğmaları ilə görüşəcəyi anın həsrətini çəkirdi.
Hələlik özünü təmkinli, arxayın apardığına görə saqqallılar ondan
şübhələnmirdilər. Narahat baxışlarla yollara boylanan tibb bacısının
ürəyi tez bir zamanda əzizlərinə qovuşmağın həsrətiylə çırpınırdı.
Kəndləri üçün burnunun ucu göynəyirdi. Yollar isə elə bil qəsdən
uzandıqca uzanırdı.
Artıq Kirovakan arxada qalmışdı. İndi avtobus sürətlə Məleykənin yaşadığı rayona – Tumanyana doğru şütüyürdü. Əgər yenə
də yolkəsmə hadisəsi baş verməsəydi, Məleykə iki saatdan sonra
sağ-salamat evlərinə çatacaqdı. Yollarının üstündə bir neçə tunel var
idi. Tibb bacısısı da ən çox o yerlərdən qorxurdu. Nə isə ürəyinə dammışdı ki, buradan keçəndə saqqallılar avtobusun qabağını kəsəcəklər. Əgər bu tunellərdən də sağ-salamat keçsəydi, daha ona ölüm yox
idi. Şükür, birinci və ikinci tuneldə sakitlik oldu, heç bir hadisə baş
vermədi. Kəndlərinə yaxınlaşdıqca, doğma küləklər üzünü yaladıqca
Məleykə ürəklənir, quş kimi qanadalanıb evlərinə uçmaq istəyirdi.
Yollarda seyrəklik idi. Maşınlar gözə az dəyirdi. Avtobus sürətlə
üçüncü tunelə yaxınlaşırdı. Məleykə daxilindəki həyəcanını büruzə
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vermədən altdan-altdan irəli boylanır, yol-yolağaya göz qoyurdu.
Hələlik saqqallı quldurlar gözə dəymirdi, ətrafda sakitlik idi. Tibb
bacısı fikirləşirdi ki, deyəsən, bəxti üzünə güləcək, evlərinə sağ-salamat dönəcək. Amma üçüncü tunelə çatmağa az qalmış meşədə
gizlənmiş bir dəstə silahlı qaça-qaça gəlib avtobusun qarşısını kəsdi.
Üstündə qızıl, gümüşü olan qadınlar qorxularından sarılarını uddular. Tez qulaqlarından sırqalarını, barmaqlarından üzüklərini çıxarıb
gizlətdilər. Quldurlardan ikisi yerdə dayandı, o biriləri isə tələsik avtobusa qalxdılar. Onlardan biri üzünü sərnişinlərə tutub Azərbaycan
dilində sözlərin qol-qabırğasını sındıra-sındıra bağırdı:
– Ey salondakılar, bizim araşdırma aparmağa vaxtımız yoxdur.
Deyin gorak içarinizda azerbeycanlılar varmı? Agar varsa, oz ayaqı
ila yera duşsun. Biz onu parça-parça edib qanını içak. Azerbeycanlılar ermanilarin tarixi düşmanidır, ona gora da onları son nafarına
qadar qırıb qurtarmalıyıq. Onlar har gun Qarabağda ermanilari qanlarına qaltan edarak o yerlara sahib çıxmaq istayirlar. Biz bu qisası
mutlaq almalıyıq.
Məleykə eşitdiklərindən həyəcanlansa da, üzdə özünü toxdaq
və sakit göstərməyə çalışırdı. Quldurun sözlərindən sonra kimsədən
səs çıxmadı. Hamı qorxusundan səsini içinə çəkib susmuşdu. Tibb
bacısı ona arxayın idi ki, həm bu gavurların dilini yaxşı bilir, həm də
sənədləri üstündə deyil. Üst-başını axtarsalar da, onun azərbaycanlı
olduğunu təsdiq edən heç bir dəlil-sübut tapmayacaqdılar. Susduqlarını görən quldurlar sərnişinlərin sənədlərini yoxlamağa başladılar.
Yenə də salonda səs-küy qopdu, qışqır-bağır başladı, pis-pis söyüşlər
eşidildi. Məleykə fikirləşdi ki, təkcə onun sənədi üstündə olmasa ermənilər ondan şübhələnərlər. Xoşbəxtlikdən tibb bacısından başqa
da üç-dörd qadın sənədsiz oldu. Bu, tibb bacısının xilası demək idi.
Bundan qəzəblənən quldurlar qışqırıb, hədə-qorxu gələrək: “Agar
bir da sanadlariniz ustunuzda olmasa, sizi da azerbeycanlılara qatıb
gullaliyacağık”, – deyirdilər. Bu sözlərdən tibb bacısının yanında oturan yaşlı qadın gileylənməyə başladı:
– Mənim də sənədim üstümdə yoxdur. Özüm də yunanam, neçə
illərdir Ermənistanda yaşayıram. Siz günün günorta vaxtı yolun ortasında azərbaycanlı axtarırsınız. İndiyə qədər hansı azərbaycanlı
qorxusundan İrəvanda qalar ki? Hansı türk canından bezib ki, belə
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qanlı-qadalı bir gündə ermənilərlə dolu olan avtobusa oturub arxayınca İrəvandan bura gəlsin? Xahiş edirəm, bizi ləngitməyin, buraxın,
çıxıb gedək. Yolboyu belə bezdirici yoxlanışlardan təngə gəlmişik,
daha dözməyə səbrimiz də qalmayıb. Axtarmağınıza, vaxt itirməyinizə dəyməz, onsuz da, aramızda azərbaycanlı yoxdur.
Saqqallılar deyilənləri heç veclərinə də almadan yoxlamalarına
davam etdilər. Dombagöz, yekəburun quldurlardan biri Məleykəyə
yaxınlaşıb kobudcasına sənədlərini tələb etdi:
– Ay qız, sənədlərini ver!
– Sənədlərim üstümdə yoxdur.
– Bəs hardadır, niyə götürməmisən?
– İki həftədir xəstəxanada yatırdım, bu gün çıxmışam.
– Hayes-tukes?
– Yunanam.
– Bəlkə, türksən, yalan danışırsan?
– Dedim ki, yunanam.
– Yalan deyirsən, gözlərindən türka oxşayırsan.
– Sənə elə gəlir, yanılırsan, dedim ki, yunanam.
– Haradansan?
– Tumanyandan.
Dombagözün Məleykə ilə söhbətinin bu qədər uzanması hamının, onsuz da, gərgin olan əsəblərini bir az da tarıma çəkdi. Sərnişinlər qorxa-qorxa da olsa, ləngitdiklərinə görə onlara etiraz elədilər.
Axtarışları bir nəticə vermədikdən sonra quldurlar bir neçə qadını
döyüb qızıl-gümüşünü əllərindən alaraq qəzəbli-qəzəbli avtobusu
tərk etdilər. Saqqallılar yerə düşən kimi meşəlikdə gözdən itdilər.
Yəqin ki, onlar tülkü tək dalda bir yerdə gizlənib növbəti maşının
gəlişini gözləyəcəkdilər. Quldurların əlindən zara gəlmiş sürücü vaxt
itirmədən mühərriki işə saldı. Uzanan yollar yenə də Məleykəni doğmalarının yanına aparan avtobusu qoynuna aldı. Deyəsən, təhlükə
sovuşmuşdu. Bir az gedəndən sonra Məleykənin yanında oturan yunan qadın əyilib onun qulağına astaca pıçıldadı:
– O gözəl çöhrən mənə yaman tanış gəlir. Səhv etmirəmsə, sən
Axtala qəsəbəsindəki xəstəxanada tibb bacısı işləyirsən. Əgər yanılmıramsa, azərbaycanlısan, adın da Məleykədir. İki il əvvəl həmin
xəstəxanada kor bağırsağımdan əməliyyat olunmuşam. Onda sən bir
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neçə dəfə yaramın sarğısını dəyişmisən. Bir dəfə də şəklini “Sovetekan Hayastan” qəzetində görmüşəm. Nə yaxşı ki, bu saqqallı quldurlar sənin azərbaycanlı olduğunu bilmədilər. Yoxsa Allah eləməmiş,
nələr baş verərdi...
Məleykə başqalarının eşidəcəyindən qorxub səsini çıxarmayaraq başının işarəsi ilə onun dediklərini təsdiqlədi. Sonra bir-birləri
ilə ordan-burdan xeyli söhbət edib dərdləşdilər. Həyəcanlı danışığından, dilinin topuq vurmasından, səsinin titrəməsindən hiss olunurdu ki, yunan qadın da ermənilərdən qorxur.
Söhbət yollarını qısaltdı, axır ki Tumanyanın mərkəzinə çatdılar.
Avtobus avtovağzalda dayananda gün batmışdı, yavaş-yavaş axşam
düşür, yer üzünə qaranlıq çökürdü. Buradan Məleykəgilin kəndlərinə hələ altmış kilometr yol qalmışdı. O ilk baxışdan ətrafda gördüklərindən hiss elədi ki, rayonda da vəziyyət yaxşı deyil. Mərkəzi
univermağın, eləcə də başqa mağazaların şüşələri çilik-çilik olmuşdu. Bazarın həmişə bu vaxtlar bağlı olan qapıları indi açıq qalmışdı.
Bəzi yerlərdə torpağın üstündə qan izləri vardı. Hiss olunurdu ki,
burada güclü dava-dalaş, toqquşma olub, qan su yerinə axıb. Əli rezin dəyənəkli milislər tənbəlcəsinə ətrafa boylana-boylana səkilərdə
gəzişirdilər.
Qadın ətrafı belə hüznlü, qan içində görəndə üzünü Məleykəyə
tutub dedi:
– Ay qız, deyəsən, burada vəziyyət İrəvandan da pisdir?! Yerdə
qan izləri var, havadan ölüm qoxusu gəlir. Belə vəziyyətdə səni tək
buraxa bilmərəm. Nə qədər çətin olsa da, gərək səni evinizə qədər
ötürəm. Qorxuram ki, köməksiz qalıb ermənilərin əlinə keçərsən. Bir
az burada gözlə, öyrənim görüm indi kəndə gedən avtobus var, yoxsa
yox?
Məleykə avtovağzalın sakit bir guşəsinə çəkilib ona köməklik etmək istəyən xeyirxah insanı gözlədi. Az sonra geri qayıdan qadın çox
təlaşlı səslə dedi:
– Ay Məleykə, dünən burada dəhşətli hadisələr baş verib. Ermənilər kəndinizə gedən avtobusa hücum çəkərək azərbaycanlı sərnişinləri döyüb maşını da yararsız hala salıblar. İndi marşrut avtobusu
işləmir, gediş-gəliş yoxdu, rayonla kəndlərin əlaqəsi kəsilib. Səhər
tezdən bazarda da dava olub. Qəflətən saqqallı ermənilər azərbay-
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canlıların üstünə hücum çəkib, onları möhkəm döyərək mallarını əllərindən alıblar. Bir neçə azərbaycanlı ağır yaralanıb. İki nəfər yerindəcə keçinib. Bununla ürəyi soyumayan ermənilər Tbilisi qatarının
qarşısını kəsib vaqonlardakı azərbaycanlıları döyüblər. Aralarında
möhkəm dava-dalaş düşüb. Heç bilmirəm, bu işlərin axırı necə olacaq? Allah baiskarların evini yıxsın.
Məleykə eşitdiklərindən dəhşətə gəldi. Sanki təpəgözlərin, qulyabanilərin də iştirak etdiyi qorxulu nağıla qulaq asırdı. Deməli, İrəvandan başlanan qırğınlar, təhlükəli hadisələr qarşısıalınmaz güclü
dalğa kimi yavaş-yavaş rayonlara, kəndlərə yayılmaqdadır. Elə bil ermənilər sağalmaz xəstəliyə tutulub, millətçilik virusuna yoluxublar.
Hər yerdə eyni ssenari, eyni səhnə, eyni tükürpədici mənzərələr. Bütün bunlar qanlı hadisələrin bir mərkəzdən – İrəvandan idarə olunduğunu sübut edirdi.
Vəziyyət nə qədər təhlükəli və qorxulu olsa da, yunan qadın
tibb bacısını tək buraxmadı, sürücüsü erməni olan bir maşın tapıb
Məleykə ilə yola çıxdı.
Kəndə bir saatdan sonra çatdılar. Tibb bacısı onu evə dəvət eləsə
də, qadın tələsdiyini, mütləq getməli olduğunu deyib gecəni onlarda
qalmadı. Məleykə darvazadan həyətlərinə girəndə Sona xala gözlərinə inanmadı. Heyrətdən, həyəcandan donub yerində qaldı. Sonra
irəli qaçaraq qızını qucaqlayıb bağrına basdı, övladını duz kimi yalaya-yalaya dedi:
– Ay Allah, sənə min şükür, balam sağ-salamat qayıdıb gəldi.
Qızım, sən gedəndən gecə-gündüz fikirdən, narahatçılıqdan yuxum
ərşə çəkilib. Neçə müddətdir əllərim qoynumda qalıb. Yaxşı ki gəlib
çıxdın, nigarançılığımıza son qoydun. Bəzi ağzıyanmışlar da o gün
deyirdilər ki, ermənilər səni İrəvanda öldürüblər. Guya ki meyitini öz
gözləri ilə görənlər də olub. Nə qədər danışsalar da, vallah, ürəyimə
dammışdı ki, balam ölməyib, sağ-salamatdır, gec-tez anasının yanına
qayıdacaq. Elə bilirəm, səni ikinci dəfə tapmışam. İlahi, sənə min şükür ki, çətin vaxtlarda balamı qanadının altında qoruyub saxlamısan.
Qızım, axı sənə dedim ki, getmə o xaraba qalmış İrəvana. Sözümə
qulaq asmayıb yola çıxdın, hamımızı nigaran qoydun. Səndən sonra
burada da vəziyyət qarışdı. Dünənə qədər süfrəmizin qırıntıları ilə
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dolanan, mal-heyvanımızı otaran ermənilər indi bizə hədə-qorxu gəlir, torpaqlarımıza, var-dövlətimizə sahib çıxmaq istəyirlər.
Anasının səsinə bacıları da, qardaşı və gəlinləri də çölə çıxdılar.
Məleykəni sağ-salamat görəndə sanki dünyanı onlara verdilər. Pəri,
Gülüstan, Münəvvər və Kamandar onunla böyük sevinc içində görüşdülər. Elə bil ki, onlar bir-birilərindən min il əvvəl ayrılmışdılar.
Həyətdə çox dayanmayıb içəri keçdilər. Məleykə evləri üçün o qədər qəribsəmiş, o qədər darıxmışdı ki, az qalırdı divarları da öpsün.
Onun İrəvandan döndüyünü eşidən qohum-əqraba da onlara axışıb gəldilər. Tibb bacısının ölüm püskürən, qan qoxuyan şəhərdən
sağ-salamat qayıtmasına hamı möcüzə kimi baxırdı. Məleykə həm
İrəvanda, həm də yollarda görüb şahidi olduğu faciəli hadisələrdən
ürək ağrısı ilə danışdı. Son günlərin qanlı olayları hamının üz-gözünə kədər ələmişdi. Camaat çıxış yolu çətin tapılan ağır bir dərdə
düçar olmuş, erməni vəhşiliyinin, daşnak qəddarlığının qarşısında
aciz və çarəsiz qalmışdı. Dərin-dərin fikirlərə dalsalar da, düşdükləri
təhlükəli burulğandan çıxmağa yol tapa bilmirdilər.
Qara fikirli, qara yapıncılı, qara saqqallı təpədən-dırnağadək
silahlanmış ermənilər fırfıra kimi gecə-gündüz Böyük Ayrım kəndinin ətrafında dolanırdılar. Azərbaycanlıları öldürmək üçün münasib
vaxtın çatmasını gözləyirdilər. Qəribə idi, əvvəllər çaqqallar gecələr
hərdənbir ulaşardılar. Qanlı hadisələr başlanan gündən isə ulartıdan
yatmaq olmurdu. Elə bil onlar da yaxın vaxtlarda erməni vəhşiliyinin
vulkan kimi qan püskürəcəyindən duyuq düşmüşdülər. Yaşlı adamlar bunun gələcəkdə baş verəcək bədbəxtliklərə işarə olduğunu
deyirdilər. Son günlərin qanlı hadisələrindən qorxan camaat rayon
mərkəzinə gedə bilmirdi. Hətta iş yerlərinə ayaq basmaqdan belə
çəkinməyə başlamışdılar. Sabah-birisigün üzləşəcəkləri faciələrdən
xəbərsiz halda oturub möcüzə olacağını gözləyirdilər. Möcüzə isə
hər zaman baş vermir. İnsanlığa sığmayan bəşəri cinayətlər törədərək cəzasız qalan ermənilər getdikcə azğınlaşmaqda idilər. Daha
gecələr deyil, günün-günorta çağı belə evlərə soxulub camaatı döyüb-incidirdilər.
Bir axşam kəndin baş bilənləri düşdükləri vəziyyətdən çıxış yolları axtarmaq üçün Məleykəgilə yığışmışdılar. Nəyin bahasına olursa
olsun, Böyük Ayrım ermənilərdən qorunmalı idi. Amma necə, hansı
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silahla? Neçə vaxt idi camaat əli boş qalmışdı. Nə tüfəngləri var idi, nə
də patronları. Altı ay əvvəl milislər “yoxlama” adı ilə nələri var idisə
yığışdırıb aparmışdılar. Hələ də “yoxlama” başa çatmamış, silahlar
qaytarılmamışdı. Ov tüfənglərindən məhrum olmuş sakinlər çomaqla, zəncirlə, linglə “silahlanmağı” planlaşdırırdılar. Bunlarla kəndi ermənilərdən qoruyacaqlarına ümid edirdilər. Onlar xarici ölkələrdən
tabutlarda İrəvana daşınan ən müasir silahlardan isə xəbərsiz idilər.
Kursdan yarımçıq qayıtdıqdan bir neçə gün sonra, qorxulu olsa
da, Məleykə iş yerinə – xəstəxanaya getdi. Amma küçələrdə ermənilərlə üz-üzə gəlməmək üçün həmişəki yolla deyil, həm kəsə, həm
də təhlükəsiz hesab elədiyi istirahət evinin alt tərəfindəki Lori-Pəmbək dərəsinə enən dar cığırla gedib-qayıdırdı.
Əvvəlcə baş həkimlə görüşüb İrəvanda vəziyyətin gərginləşdiyinə görə kursu axıra qədər keçə bilməyib geri döndüyünü dedi.
Azaryan qaşqabağını sallasa da, tibb bacısının işə çıxmağına etiraz
eləmədi. Son günlər baş verən hadisələr ermənilərin iç üzünü açıb
ortalığa qoymuşdu. Onlar bu görkəmdə çox eybəcər görünürdülər.
İş yoldaşlarından heç biri əvvəlki kimi onunla bir süfrə arxasında
çörək yemirdi. Belə soyuq münasibət Məleykənin ürəyini dağlayırdı.
Bir axşam tibb bacısı işdən qayıdanda uzaqdan həmişə xəlvət
keçib getdiyi yolun üstündə beş-altı saqqallı erməninin dayandığını gördü. Tez ayaq saxlayıb diqqət çəkmədən bir neçə addım arxaya atıb gizləndi. Quldurların başı söhbətə qarışdığından Məleykəni
görmədilər. O, tələm-tələsik geri dönüb meşənin içi ilə xeyli fırlanıb,
başqa istiqamətdən evlərinə gəlib çıxdı. Artıq iş yerinə gedən gizli
yolu da ermənilər tibb bacısının üzünə bağlamışdılar. Buna görə də
bu, Axtala xəstəxanasında onun sonuncu iş günü oldu.
Hər yerdən, hər addımdan qan qoxusu gəlirdi. Ölüm kölgə kimi
tibb bacısının arxasınca sürünüb onu cənginə almaq istəyirdi.
Məleykə kənddə bir neçə gün işsiz-gücsüz qalandan sonra Bakıdakı mitinqlərdə iştirak etmək üçün yola çıxdı. Səhər tezdən qatardan
düşən kimi Hökumət evinin qarşısındakı meydana gəldi. İrəvanda
olduğu tək burada da şəhərin mərkəzini mitinq dalğası bürümüşdü.
Amma oradan fərqli olaraq Bakıda heykəllər uçurulmur, qan tökülmür, ermənilər öldürülmürdü. Tibb bacısı tələbəlik illərində paytaxtın gözəl küçə və prospektlərini çox gəzib dolaşmışdı. Şəhər onun
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yaddaşında mülayim, sakit, gəlin kimi bəzək-düzəkli, nazlı-qəmzəli
qalmışdı. İndi xeyli dəyişilən küçə və prospektlər elə bil gözəlliyini
itirmiş, hüznlü və kədərli görkəmə düşmüşdü. İlk dəfəydi ki, Məleykə şəhəri belə qəzəbli və təlatümlü görürdü.
Hökumət evinin qarşısında ayaq basmağa yer yox idi. Mitinqdə
çıxış edənlər sözlərini bitirdikdən sonra meydana yığışanların hamısı bir ağızdan “Qarabağ bizimdir!” – deyib qışqırırdı. Xalq erməniləri himayə edib cəzalandırmadığına görə İttifaq rəhbərliyinə etiraz
edirdi. Moskva isə xalqın narazılığına məhəl qoymayıb açıq-açığına
ermənilərin tərəfini saxlayırdı. İncidilən, öldürülən, evindən, torpağından qovulan azərbaycanlılara isə çox biganə yanaşılırdı. Sanki bu,
elə belə də olmalıydı. Meydana toplaşanların səs-küyü şəhəri başına
götürmüşdü.
...Artıq gün batmış, yavaş-yavaş qaş qaralırdı. Qaranlıq düşsə
də mitinq iştirakçıları meydandan heç yerə dağılışmırdılar. Nümayişçilər Kreml qarşısında qaldırdıqları problemlər həll edilməyənə
qədər buranı tərk etməyəcəklərini bildirirdilər. Hakimiyyət mitinq
iştirakçılarına nə qədər təzyiq göstərib aldatmağa çalışsa da, kimsə yerindən tərpənmirdi. Xalq meydanda yumruq kimi birləşmişdi.
Sanki meydan xalqı qoynuna alıb əzizləyirdi. Neçə gün idi, camaat
rahatlıq bilmədən soyuqda – açıq səma altında gecələyirdi. Qaranlıq
düşən kimi meydanda bir-birinin ardınca tonqallar alovlanır, hamı
çatılan ocağın ətrafına toplaşırdı. Həm özləri isinir, həm də bir-birlərinə isinişib bir az da mehribanlaşırdılar. Günlər narahatlıq içində
ötüb keçirdi. Yavaş-yavaş Meydan bayatıları da yaranıb dillərə düşürdü:
Ay camaat getməyin,
Meydanı tərk etməyin.
		
***
Domsovetdə yatdılar,
Qarabağı satdılar.
		
***
Ay camaat qışqırın,
Meydanı qızışdırın.
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İki gün idi ki, Məleykə Azadlıq meydanında gecələyir, getməyə
yeri olmadığından camaata qoşulub burada qalırdı. Qalmağa yeri olsaydı belə, o, yenə də meydanı tərk etməyəcəkdi.
Qaranlıq düşər-düşməz hamı kimi tibb bacısı da ocağın ətrafında olanların yanına gəlirdi. Alovun rəngi adamların gözündə bərq
vurur, yanaqlarını qızardırdı. Məleykə buraya toplaşanlarla yaxından tanış olur, özünə yeni dostlar tapır, onlara Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların düşdüyü ağır vəziyyətdən, başlarına gətirilən
dəhşətli faciələrdən danışırdı. Dinləyənlər isə ona yalnız sözlərlə
təsəlli verib hər şeyin yaxşılıqla bitəcəyini deyirdilər. Amma günlər
keçdikcə yaxşılığa doğru heç nə dəyişmirdi. Hər şey hələ ki ancaq pis
tərəfə gedirdi. Ermənistanda ev-eşiyindən qovulan azərbaycanlıların sayı gündən-günə artırdı.
Meydanda qaldığı gecələrin birində Məleykə təsadüfən Fikrətgilin tonqalının ətrafına gəlmişdi. Onlar elə həmin axşam tanış olub,
xeyli söhbət etdilər. Fikrət tibb bacısının danışdıqlarına qulaq asdıqca ermənilərə nifrəti artırdı. Bu anlarda düşünürdü ki, görəsən, əsgərlik yoldaşı Benik də azərbaycanlıları öldürürmü? Bəlkə, heç aralarındakı dostluğa görə onlara toxunmur.
Fikrət çox kövrək, ürəyiyumşaq adam olduğundan zalımlıq, qəddarlıq onun təbiətinə yad idi. Düşünürdü ki, əsgərlik yoldaşı Benikin
xətrinə ermənilərə nə əl qaldırar, nə də güllə atar.
Növbəti axşam Məleykə yenə də onlarla bir tonqal ətrafında qaldı. Söz-söhbətləri bitib-tükənmək bilmirdi. Fikrət də ona mədəndəki
vəziyyətdən danışır, neftçilərin etirazından söz açırdı. Gecəyarısı xəbər yayıldı ki, hökumət mitinqi dağıtmaq üçün meydana hərbi qüvvə yeridəcək.
Doğrudan da, səhərə yaxın böyük səs-küy qalxdı, aləm bir-birinə
qarışdı. Milislər və əsgərlər nümayişçilərin üzərinə hücum çəkdilər.
. Meydandakılar onların qarşısından geri çəkilməyib, yumruq kimi
birləşərək müqavimət göstərdi. Həmin axşam el gücünün sel gücü
olduğu bir daha təsdiqləndi. Fikrət də, Məleykə də bu gərgin mübarizədə ön sıradaydı. Nümayişə çıxan ağsaqqal bir kişini qoruyarkən
tibb bacısına iki-üç rezin dəyənək dəysə də, o yerindən tərpənmədi.
Ciddi müqavimətlə qarşılaşan hökumət qüvvələri geri çəkilməli oldular.
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3-cü fəsil
“Sahiblik etməsək, Qarabağ əldən gedəcək”
Neçə gün idi, Fikrət xəbər tuta bilmədiyindən mədəndəki vəziyyətdən nigaran qalmışdı. Günəş üfüqdən boylanıb qaranlığı qova-qova şəhəri yuxudan oyadıb gözlərini açandan bir az sonra o, mədənə
gəldiyi ilk günlərdən yaxşı münasibətdə olduğu Mikayıl, Ziya və İnqilabla iş yerinə döndü. Yollar bağlı olduğundan “Azneft” meydanına
qədər piyada gəldilər. Mərkəzi Komitənin qarşısında da mitinq keçirilirdi. Həmişə inqilablar şəhəri olmuş Bakı tarixinin gərgin günlərini yaşayırdı. Deyəsən, yenə də inqilaba, dəyişikliyə hamilə idi.
Şəhər təlatümə gəlmiş dəniz kimi narahat-narahat dalğalanıb coşurdu. Ölkənin paytaxtı Fikrətin gözünə həmişəkindən çox hiddətli və
qəzəbli görünürdü.
Mədən də əvvəlki görkəmində deyildi, ətraf suyu sovulmuş
dəyirmana bənzəyirdi. Həmişəki canlanmadan, səs-küydən əsər-
əlamət yox idi. Quyuların bəziləri dayanmış, mancanaqlar şaxta vurmuş kimi yerində donub qalmışdı. O böyüklükdə mədəndən bir-iki
traktorun səsi gəlirdi. Fikrətgil kontora çatan kimi iş yoldaşları onların ətrafına yığışdılar. Son günlər baş verənlərdən narahat olan
camaat mitinqlərdən, şəhərdəki gərgin hadisələrdən xəbər tutmaq
istəyirdi.
Fikrət meydandan gətirdiyi vərəqələri işçilərə payladı. Mitinq
zamanı deyilən sözləri, fikirləri neftçi yoldaşlarına çatdırdı. Nə qədər
ağır olsa da, Məleykədən eşitdiklərini də onlara yerli-yataqlı danışdı.
Sonra dedi ki, biz zəif tərpənib torpaqlarımıza sahiblik etməsək, Sovet hökuməti Qarabağın əlimizdən alınıb Ermənistana verilməsinə
şərait yaradacaq. Ona görə də bu gün hamı bir nəfər kimi meydana
getməli, gücümüzü, birliyimizi bütün dünyaya göstərməliyik, Kremlə
etirazımızı çatdırmalıyıq. Yoxsa sonra gec olacaq, hadisələr çıxılmaz
hal alıb dalana dirənəcək. Sabahkı işlərimizə indidən düyün düşəcək...
İş yoldaşlarından Cəbi adlı yaşlı kişi səbrini basıb Fikrəti sona
qədər dinləmədən soruşdu:
– Bala, Fikrət, görürsən ki, neçə vaxtdır quyularımız dayanıb.
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İndi sən nə məsləhət görürsən, biz işləyib onları təmir edək, yoxsa
oturub boş-bekar gözləyək?
– Cəbi əmi, gör neçə illərdir mədəndə çalışırsınız. Əgər üç gün,
beş gün işləməsəniz, dünya dağılmayacaq ki? Bu gün qocalı-cavanlı
hamımız Azadlıq meydanına gedib xalqın səsinə səs verməliyik. İndi
ölkəmizin taleyi orada həll olunur. Xalqın ürəyi Azadlıq meydanında
döyünür. Bu gün həm ermənilərə, həm də Kremlə sübut etməliyik ki,
bir yerdəyik, güclüyük, məğlubedilməzik. Yaxşı bilirsiniz ki, güclünü
məğlub etmək asan olmur. Bütün dünyaya göstərməliyik ki, Qarabağın əsl sahibi bizik və ermənilər onu məcburi yolla murdar caynaqlarına keçirməyə çalışır. Əgər bu gün Qarabağa sahib çıxmasaq, sabah
daşnaklar o yerləri əlimizdən alacaqlar.
– Ay bala, bəs bu dayanan quyuların aqibəti necə olsun? Onları
kim təmir edib işə salacaq?
– Cəbi əmi, o dayanan quyular, onsuz da, bizimdir. Bu dəqiqə onu
əlimizdən alan yoxdur. Neft də ki, bildiyiniz kimi iki-üç günə laylardan heç yerə axıb gedəsi deyil. Quyuların nasoslarını indi də dəyişə
bilərik, sabah da, beş gündən sonra da. Buna görə narahat olmağa
dəyməz. Amma söhbət Qarabağdan, Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların taleyindən gedirsə, hamımız narahat olmalıyıq. Bu gün
onların ölüm-dirim məsələləri həll olunur. İndi Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti çox ağır və dözülməzdir. Ermənilər
onların bəzilərini öldürür, bəzilərinə isə işgəncə verə-verə doğma
ocaqlarından qovur. Hansı yolla olursa olsun, soydaşlarımıza kömək
etməyin, arxa durmağın yollarını fikirləşib tapmalıyıq. Ermənilər
İrəvanda mitinq keçirib şəhərdə yaşayan azərbaycanlıları qovur, evlərini yandırır, sonra da Moskvadan tələb edirlər ki, Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirsin. Siz də deyirsiniz ki, meydana getməyək, səsimizi çıxarmayaq, Moskvadan heç nə istəməyək.
Elə sakitcə heç nə olmamış kimi gedib dayanan quyularımızın nasoslarını dəyişək, şəxsi işlərimizlə məşğul olaq. Bəs bu çətin günlərdə
xalqa kim arxa durmalıdır, onun ağır dərdinə kim əlac tapmalıdır,
qan sızan yarasına kim məlhəm qoymalıdır? Gəlin, hamımız yumruq
kimi birləşək, xalqımızın taleyinə biganə yanaşmayaq.
– Hə, oğul, düz deyirsən, gərək hamımız bir yerdə mitinqə gedək.

c

98

C

Bayaqdan sakitcə dayanıb söhbətə qulaq asan sahə rəisi Kamil
kişi sifəti bozarmış vəziyyətdə hirslə dilləndi:
– Fikrət, bala, biz səni ağıllı bir oğlan bilib sıralarımıza qəbul
etdik ki, gənc kommunist kimi qabağa düşüb işlərimizə əl atasan,
partiyanın yürütdüyü yenidənqurma siyasətinin fəal təbliğatçısı, təşviqatçısı olasan. Sənsə burada təxribatla məşğulsan, camaatın əl-qolunu soyudub işləməyə qoymursan. Heç bunu səndən gözləməzdik.
Görünür, partiyanın sıralarına qəbul edəndə səni yaxşı tanımamışıq,
yanılmışıq. Qoysana işçilər gedib quyuları təmir eləsinlər?! Niyə o
ziyanlı fikirlərinlə onların beyinlərini zəhərləyib yoldan çıxarırsan?
Bilirsənmi ki, bu hərəkətinlə gənc bir kommunist kimi Lenin partiyasının yeritdiyi siyasi xəttin əleyhinə gedir, onun ideyalarına xəyanət
edirsən? Onu da bil ki, buna görə partiya səni ciddi cəzalandıracaq.
Biz bu gün dayanan quyuları təmir edib aylıq planı doldurmalıyıq.
Bəs plan, öhdəlik yerinə yetirilməsə, kəsirimiz qalsa, rəhbərliyə nə
cavab verəcəyik? Sən elədiyin hərəkətlərə, söylədiyin sözlərə fikir
ver, camaatı qızışdırıb ermənilərlə aramıza millətçilik toxumu səpmə! Biz ermənilərlə neçə illər bir yerdə mehriban yaşamışıq. Yəqin
ki, bu dostluq indən sonra da, yüz illər boyu davam edəcək. Sən dediyin o Qarabağ məsələsini isə Lenin partiyası tezliklə öz yoluna qoyacaq. Camaatı başdan çıxarıb mitinqə çağırma, qoy gedib təmir işləri
ilə məşğul olsunlar. Sən də, Ziya da, İnqilab da, Mikayıl da o biriləri
də paltarınızı dəyişib işə çıxın, daha bəsdir bu küçə və meydanlarda
boş-boşuna vaxt itirib avaralandığınız!
– Kamil dayı, mən təxribatla məşğul olmuram. Meydana getmək,
xalqın yanında olmaq hər kəsin vicdan məsələsidir. Deyirsiniz ki,
plan dolmasa rəhbərliyə nə cavab verəcəyik? Rəhbərlik kor deyil ha,
ölkədə baş verən hadisələri görmür?! Görmürmü ki, dünya dəyişir,
yer-göy təlatümə gəlib dağılır, ermənilər Qarabağı əlimizdən alır?!
Xalq meydana yığılıb “Qarabağ, Qarabağ” – deyib hayqırır. Məgər
rəhbərlik kardır, xalqın haqq səsini, hayqırtısını eşitmir? Deyirsiniz
ki, iki millətin arasına millətçilik toxumu səpib ədavət salmayım. Xəbəriniz yoxdur ki, ermənilər bu toxumu lap çoxdan, haradasa yüz il
bundan əvvəl səpib. Və bu toxum artıq bitib, indi də boy atıb “bol
məhsul” verir. Bu gün İrəvanın mərkəzində keçirilən mitinqlərdə
ermənilər azərbaycanlıların ünvanına lənətlər yağdırır, hamımızı
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ölümlə hədələyir. Xarici ölkələrdən meyit adı altında tabutlarda silah daşıyıb gətirir, bizimlə müharibəyə hazırlaşır. Sizin yüz illər boyu
dostluq etmək istədiyiniz ermənilər hər gün İrəvanın mərkəzindəcə
günahsız, dinc azərbaycanlıların başını kəsir, qanını tökür. Meyitlərini də hara gəldi atıb qurda-quşa yem edir. Şəhərin küçə və meydanları soydaşlarımızın qanı ilə suvarılır. “Myatsum” təşkilatının üzvləri
daha qəddar və amansızdır. Onlar azərbaycanlılara qan uddurur, ağır
işgəncələr verə-verə vəhşicəsinə öldürür. Siz isə burada köhnə havaların üstünə köklənib mehribançılıqdan, ermənilərlə bir yerdə dinc
yaşamaqdan dəm vurur, şirin xəyallar qurursunuz. Bilin ki, daha bu
mövzuda söylənilən nağıllar bitdi, onlara inanıb etibar etməyin vaxtı
ötüb keçdi, hər şey tarixə qovuşdu. Deyirsiniz ki, hərəkətlərimə görə
Lenin partiyası məni cəzalandıracaq. Kamil dayı, xətrinizi çox istəyirəm. Amma bu sözləri deməyə məcburam. Sizin dünyada gedən
proseslərdən zərrə qədər də olsun xəbəriniz yoxdur? Deyəsən, fil qulağında yatmısınız, yeriniz çox rahatdır. Bilmirəm, nə vaxt ayılacaqsınız, nə vaxt ətrafınıza diqqətlə baxıb hadisələrin mahiyyətini dərk
edəcəksiniz? Sovet hökuməti yavaş-yavaş çat verir. Yəqin ki, çatlar
bu gün-sabah bir az da genişlənəcək. Baş verən hadisələrin ahəngindən, ritmindən bu hakimiyyətin yaxın vaxtlarda süqut edəcəyi çox
aydın görünür. Sadəcə olaraq, onu görməyi bacarmaq lazımdır. Bunun üçün gözümüz çox iti olmalıdır. Bax, görərsiniz, yaxın vaxtlarda
SSRİ adlanan bu dövlət çökəcək. Tarixdə o qədər belə imperiyalar
məhv olub ki... Çox keçməz, bunun da adı onların sırasına yazılar.
Meydanda Ermənistandan qovulmuş Məleykə adlı bir qız danışırdı
ki, İrəvanda mitinqə çıxan ermənilər Leninin şəhərin mərkəzində
ucaldılmış əzəmətli heykəlini uçurub. Sizsə partiyanın cəzasından,
töhmətindən dəm vurub məni uşaq kimi qorxutmaq istəyirsiniz.
Bilin ki, mənə hansı cəzanı versələr də, tutduğum yoldan dönməyəcəm. İndi cəza yox, qeyrət, hünər və cəsarət göstərmək vaxtıdır. İnsanların yatmış vicdanlarını silkələyib oyatmaq lazımdır. Qarabağ əldən gedir, torpaqlarımızın başı üstündə ermənilərin əliqanlı kölgəsi
dolaşır. İndi Krılovun məşhur təmsilindəki kimi hərəmiz bir tərəfə
çəkməli deyilik, hamımız həmrəy olmalıyıq. Düyünlənmiş yumruqlarımızı bir nöqtəyə vurmalıyıq ki, zərbəmiz güclü alınsın. Bu gün
xalqımız tarixin sınağına çəkilib. Bu sınaqdan alnıaçıq çıxmalıyıq. Elə

c

100

C

etməliyik ki, gələcək nəsillər bu günümüzə boylananda bizi cəsarətsizlikdə, fəaliyyətsizlikdə ittiham edib lənətləməsin.
– İnanmıram ki, ermənilər yoldaş Leninin heykəlini uçurmağa
cürət etsinlər. Yəni deyirsən onlar bu qədər qudurub cızıqlarından
çıxıblar ki, dahi rəhbərin heykəlinə əl uzadıblar?! Ermənilər partiyanın qorxusundan heykələ əllərini, hətta barmaqlarını belə toxundura
bilməzlər. Dahi rəhbərimizin heykəli dünya durduqca meydanlarda
ucalacaq. Biz də ömrümüz boyu onun ideyalarına sadiq qalıb abidəsi
önündə dərin ehtiramla baş əyəcəyik.
– Kamil dayı, mənə elə gəlir ki, bu dəqiqə mədəndə sizdən başqa
partiyadan qorxub çəkinən yoxdur. Bir qəlbinizin dərinliyinə üz tutun, hərtərəfli düşünün, hərdən bir vicdanınıza səslənin. Bəs bunu
nə vaxt edəcəksiniz, bunun zamanı yetişməyibmi? Bir az ürəkli olun,
qorxaqlığın daşını atın, bu sizə yaraşmaz. Çalışın zamandan geri qalmayın. Bilirsinizmi ki, mən yalan danışan deyiləm. Məleykə İrəvanda
Leninin heykəlinin uçurulduğunu, yerlə bir olduğunu öz gözləri ilə
görüb. Mən də bu xəbəri ondan eşitmişəm. Siz yaxanızı geri çəkin,
mən yaxamı geri çəkim, o yaxasını geri çəksin, bəs belə bir vəziyyətdə bu meydanda millətin dərdinə, ağrı-acısına kim əlac etsin? Onun
qanayan yaralarına kim məlhəm qoysun? Ermənilər Teatr meydanına yığılıb dünyaya car çəkib həyasızcasına bəyan edirlər ki, Qarabağ
Ermənistanın tarixi ərazisidir. Daşnaklar bu yol ilə torpaqlarımıza
sahib çıxmaq istəyirlər. Siz isə burada camaatı işə çağırırsınız ki, nədi-nədi beş-üç quyunuz təmirə dayanıb, aylıq planınız dolmayacaq.
Guya ki, bir ay plan kəsirdə qalsa nə olacaq ki? Görürsünüz ki, mən
heç kimin əl-ayağını tutmamışam. Kimi ki millətimizin dərdi-səri
narahat etmir, Qarabağın taleyi düşündürmür, buyurub gedib işləyə
bilər. O quyular, o mədən, o da siz! Yol açıqdır, mən də işləyən heç
kimə demirəm ki, geri qayıt. Dostlarım da, mən də, mitinqlər başa
çatana qədər meydanda – xalqın yanında olacağıq! Bizi mədəndən
qovsanız da, belə hədə-qorxulardan çəkinib, amal və məqsədlərimizdən geri dönməyəcəyik!
Bu sözləri deyəndən sonra Fikrət Ziya, İnqilab, Mikayıl, Səid
və Vüsalla birlikdə yeməkxanaya getdi. Kamil kişi isə dodaqlarının
altında gileylənə-gileylənə Fikrətgilin yanından uzaqlaşdı. Beş-on
dəqiqədən sonra yaxınlıqdakı işçilər də gəlib onların ətrafına yığış-
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dı. Briqadir Salam kişi də onun yanında oturub söhbətlərinə bir az
qulaq verəndən sonra dedi:
– Bala, Fikrət, bayaq da, indi də dediklərini diqqətnən dinlədim.
Görürəm ki, çox düz danışırsan, həqiqəti deyirsən. Atalar yaxşı deyib
ki, ağıl yaşda deyil, başdadı. Biz elə köhnə havalara köklənib ikiəlli yapışmışıq bu mədəndən, quyulardan... Dünyada nələrin, hansı
hadisələrin baş verdiyindən xəbərimiz yoxdur. Səni sağ ol ki, belə
maraqlı və dəyərli söz-söhbətinlə illərdən bəri yumulu qalmış gözlərimizi açırsan. Kamil kimi adamlar öz kreslosundan qorxub o cür
danışır. Elələrindən çəkinib narahat olma, biz onun yox, sənin arxanda dayanacağıq!
Sonra dostlar oturub neftçilərin mitinq iştirakçıları ilə həmrəy
olduqlarını ifadə edən müraciət hazırlamağa başladılar. İstəyirdilər
ki, sabah meydana gedəndə Fikrət tribunaya qalxıb neftçilər adından bu müraciəti oxusun. Qoy hamı eşidib bilsin ki, bu çətin günlərdə
neftçilər də xalqla həmrəydir, onun dərdinə şərikdir. Hərə bir fikir
söyləyib təklif verdikcə, müraciətin mətni yavaş-yavaş yazılıb hazırlanırdı. Elə bu vaxt xəbər yayıldı ki, radiodan mədənə jurnalist gəlib,
neftçilərdən veriliş hazırlamaq istəyir. Fikrət bunu eşidəndə sevindi.
Düşündü ki, elə müraciəti oxuyar, müxbir də səsini yazıb radioda səsləndirər.
Bir azdan jurnalist kontorun həyətində göründü. O, ortayaşlı,
arıq bir adam idi. İşçilərin arasından keçib yavaş-yavaş Fikrətə tərəf
gəldi. Əl verib görüşəndən sonra yanında oturdu. Onun iti baxışları, qalın qaşları və enli sifətinə yaraşan lopa bığı hamının diqqətini
özünə çəkdi. Onun görkəminə baxanda Fikrətə elə gəldi ki, deyəsən,
müxbir ziyalı adama oxşayır, yəqin, ondan dəyərli sözlər eşidəcəklər. Hələ bəlkə müraciətin mətninin hazırlanmasına da kömək etdi.
Jurnalist tələsmədən əl çantasını açıb aparat və mikrafonunu tənbəl-tənbəl stolun üstünə qoyub üzünü camaata tutub soruşdu:
– Hə, yoldaş neftçilər, necəsiniz? Nə vaxt tətili dayandırıb işə
çıxacaqsınız? İşləmək lazımdır, neçə gündür boş-boşuna oturmusunuz. Bekarçılıqdan nə çıxar ki! “Qara qızıl”ımız yavaş-yavaş axıb
gedir yerin dərin qatlarına. Milli sərvətimizə qarşı bu qədər biganə
olmayın. Çıxın işə, quyuları təmir edin ki, neftiniz bol olsun, planda
kəsiriniz qalmasın...
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Müxbirin danışığı, sözləri Fikrəti hövsələdən çıxartdı. Ona görə
də əsəbi və ötkəm şəkildə onun sözünü kəsib dedi:
– Biz yalnız tələblərimiz yerinə yetiriləndən sonra işləyəcəyik!
– Hansı tələblər?
– Siz necə jurnalistsiniz, necə ziyalısınız? Məgər xəbəriniz yoxdu
ki, ermənilər Topxana meşəsini qırıb yerində zavod tikirlər? Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıları dədə-baba torpaqlarından qovurlar! Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq üçün dəridən-qabıqdan
çıxır, yüz bəhanə gətirib min yalan uyduraraq tarixi öz xeyirlərinə
dəyişib saxtalaşdırmağa çalışırlar.
– Əşşi, bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir. Elə mənasız danışıqlara çox da fikir verməyin. Erməni də yalandan bir az qışqır-bağır
salandan sonra sakitləşib oturacaq yerində. Axı onlar bizə neyliyə
bilərlər ki? Mən də deyirəm, görəsən, nə olub, nə hadisə baş verib,
niyə işləmirsiniz? Bunlar hamısı bekara şeylərdir. Bax, görərsiniz,
gec-tez, partiya onların dərsini verəcək.
Bu sözləri eşidəndə Fikrət hiss etdi ki, müxbir də sahə rəisi kimi
danışır. Ona görə də onunla söhbətə çox vaxt itirmədən soruşdu:
– Yoldaş müxbir, gəlişinizin məqsədini bilmək olar?
– Əlbəttə, olar. Gəlmişəm ki, siz ölkənin neftçilərinə müraciət
edib tətili dayandırıb işə çıxmalarını istəyəsiniz. Mən də səsinizi
lentə yazıb gün ərzində tez-tez radioda səsləndirim. Neftçilər də bu
müraciəti eşidib işə çıxsınlar. Mədənlərdə canlanma yaransın, işlər
əvvəlki axarına düşsün. Quyular təmir olunsun, plan dolsun.
– Vallah, müxbir, sizin yerinizə mən utanıram. Ermənistanda
nəinki zavod və fabrikləri, hətta xəstəxanaları bağlayıb həkimləri,
tibb bacılarını məcburi mitinqə aparırlar. Siz də gəlmisiniz ki, tətil
edib Sovet hökumətinin ədalətsiz, haqsız münasibətinə etiraz səsini
qaldıranları işə qaytarasınız. Özünüz bilirsiniz ki, neçə gündür mitinqdəyik, danışıb qışqırmaqdan səsimiz batıb. Meydanda elə jurnalistlər var ki, həqiqəti xalqa çatdırmaq üçün gecə-gündüz canını qoyur, dəridən-qabıqdan çıxıb tarixi faktları araşdırır, tərcümələr edir,
əziyyətə qatlaşıb müraciətlər yazıb həqiqəti ortalığa qoyaraq camaatın gözünü açmağa çalışır. Sizsə oyanmaq istəyən xalqa lay-lay çalıb
başının altına yastıq qoymaq, camaatı təzədən yuxuya vermək istəyirsiniz. İllərdən bəri yatıb şirin yuxular gördüyümüz bəs etməzmi?

c

103

C

Vallah, başımıza nə pis işlər gəlibsə, hamısı yatmaqdan, tənbəlliyimizdən və taleyimizə qarşı biganəliyimizdən olub. Siz ziyalısınız, ali
təhsil almısınız, bizə baxanda xeyli dəftər-kitab oxumusunuz. Savadlı
adam kimi xalqın taleyi üçün çətin olan günlərdə onun qabağına düşüb yol göstərməli, başqalarına nümunə olmalı, camaata bilmədiyini
izah etməlisiniz. Görürəm ki, siz əksinə, xalqın önündə getmək əvəzinə, kölgə kimi arxasınca sürünürsünüz. Bir baxın ermənilərin yazıçılarına, jurnalistlərinə, görün xalqlarının gözünü açmaq üçün nələr
edirlər, nələr yazırlar, nələr danışırlar! Onların şairinin, jurnalistinin,
iqtisadçısının, yazıçısının, fəhləsinin də sözü birdir. Daha bizim kimi
fikirləri, sözləri müxtəlif hissə və hissəciklərə parşalanıb haçalanmır...
Bu yerdə Fikrət dərindən nəfəs alıb sözünə davam etdi:
– O gün mitinqdə eşitmişəm, siz də gedin tapıb oxuyun, görün
Zori Balayan, Silva Kaputikyan, Aqanbekyan xalqımızın, ölkəmizin
əleyhinə nələr deyir, nələr yazır? Onların qəsbə, işğala yönəlmiş
qan qoxulu düşüncələri qara bulud kimi Qarabağın üstündə dolaşır. Məqsədləri də birdir: hansı yolla olursa olsun, Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək! Bəs bu keşməkeşli
zamanda, tarixin dönüş nöqtəsində, həlledici günlərdə bir ziyalı
kimi sizin yazdıqlarınız, xalqa göstərdiyiniz yol hansıdır, yoldaş jurnalist? Xalqa əsl tarixi həqiqəti siz ziyalılar araşdırıb deməlisiniz.
Tariximizin belə əhəmiyyətli, dəyərli mərhələsində yaradıcı insanlar xalqa mayak olmalı, Danko kimi onu öz ardınca daim irəli aparmalıdır. Sizsə boş-boş işlərlə, zərərli və dəyərsiz təbliğatla məşğul
olur, özünüz də hiss etmədən mübarizəyə qalxmış xalqı yuxarılardan
haqqını tələb etməkdən çəkindirirsiniz. Bundandırsa, xalqın xeyrinə
olan işlərə maraq göstərsəniz daha yaxşı olmazmı? Əgər neftçilərə
siz istədiyiniz mövzuda müraciət edən lazımdırsa, sahə rəisi Kamil
kişinin yanına gedin. Belə şeylər onun əlindən yaxşı gəlir. Deyəsən,
elə onunla fikirləriniz də üs-üstə düşür. Qoy o desin, siz də bala-bala
yazın diktafonunuza. Ondan başqa mədəndə heç kim sizə müsahibə
verməyəcək. Bax, budur, iş yoldaşlarımızla neftçilərin adından mitinq iştirakçılarına həmrəylik müraciəti hazırlamışıq. Əgər onu efirə
verə bilərsinizsə, oxuyum, səsimi yazın.
– Yox, yox, indi efirdə elə şeyləri səsləndirmək yolverilməzdir.
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Belə gərgin vəziyyətdə bu cür müraciətlər coşmuş hissləri alovlandırmaq üçün qığılcıma çevrilər. Ölkə daxilində sabitliyə xələl gələr,
şəhər sakinlərinin rahatçılığı, istirahəti pozular. Yox, yox, siz nə danışırsınız?! Buna qətiyyən yol verə bilmərik!
Bunları deyəndən sonra müxbir suyu süzülə-süzülə yeməkxanadan çıxıb sahə rəisinin yanına getdi. Fikrət dostları ilə xeyli söhbətləşib sabah, birisigün atacaqları addımları götür-qoy etdi. Onun
ətrafına yığışanların sayı getdikcə artırdı. İşlərini yekunlaşdırandan
sonra gecəni meydanda qalmaq üçün yola çıxdılar. Fikrət müraciəti
də götürdü ki, sabah tribunaya çıxıb oxusun. Xalq görsün ki, neftçilər
də onun tələbləri ilə həmrəydir.
...Soyuq noyabr küləyi əsirdi. Göyün üzündə qara buludlar narahat-narahat dolaşır, şəhər qazan kimi qaynayırdı. Onlar yenə də “Azneft”də avtobusdan düşüb Azadlıq meydanına qədər piyada getdilər.
Yavaş-yavaş qaranlıq düşür, şər qarışırdı. Yollarını Xəzərin sahilindən saldılar. Həmişə şən görünən dəniz də indi qaşqabaqlı və qəzəbli
idi. Elə bil xalqın dərdi şıltaq ləpələrin üstünə çöküb onu ağır-ağır
çalxalayırdı.
Mitinqdə çıxışlar dayandırıldığından tribuna boş qalmışdı. Gündüzlər səs-küylü olan meydana indi dərin sükut çökmüşdü. Nümayişçilər tonqalların başına yığışıb söhbət edir, Qarabağdan danışıb
aranı dağa, dağı da arana daşıyırdılar. Fikrətlə dostları iri bir tonqal
çatıb qırağında oturdular. Bu gün onunla mitinqə gələnlər dünənkindən çox idi. İş yoldaşları yavaş-yavaş da olsa, qorxu hissinə güc
gəlib meydana üz tuturdular. Fikrət nə qədər ətrafa göz gəzdirsə də,
iki gün əvvəl tanış olduğu Məleykəni tapıb görüşə bilmədi. O, ümidsiz-ümidsiz fikirləşirdi ki, meydan böyük, adamlar çox, çətin bir də o
qızla burada rastlaşsın.
Qaranlıq düşdükcə alovlanan ocaqların sayı artırdı. Meydan yavaş-yavaş tonqalların gur işığına bələnirdi. Gecələr göydəki ulduzlar da alov kimi parlaq görünürdü. Elə bil yer göyə güzgü tutmuşdu.
Bəlkə də, tərsinə idi. Ay göy üzünə çıxmadığından, ulduzların da üzü
gülmür, sanki göyün ənginliyində fikirli-fikirli dolaşırdılar.
Tonqallar səhərə qədər sönmədi. Güclü alov dilimlərinin şöləsi
qaranlıqları işıqlandırsa da, istisi insanların narahat ürəyinə gedib
çatmırdı. Camaatı Qarabağ dərdi, gələcəkdə başlarına gələ biləcək
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hadisələrin soyuğu üşüdürdü. Hökumət qarşısını almağa çalışsa
da, mitinq dalğası getdikcə böyüyüb əhatə dairəsini genişləndirirdi.
Rayon və kəndlərdən də insanlar maşın-maşın mitinqə axışırdılar.
İmkanlı adamlar meydandakılara həm hazır yemək, həmçinin də ərzaq göndərirdilər. Meydan bura gələn insanlara qucağını çox geniş
açmışdı...
Hava işıqlanandan sonra bir-bir tonqallar sönür, meydanın üstünə çökmüş tüstü yavaş-yavaş səmanın dərinliyinə çəkilirdi. Külək
əsmədiyindən elə bil tüstü havadan asılı qalmışdı. Fikrət dostları
ilə çadırlardan birində çay içib qızındı. Saat ondan sonra tribunada
canlanma yarandı. Meydan yuxudan oyanmış adam kimi yavaş-yavaş gərnəşib hərəkətə gəlirdi. Axşamkına baxanda indi mitinqçilər
çoxalmışdı. O, yavaş-yavaş tribunaya tərəf gedirdi ki, növbə tutub
çıxış etsin. Adamlar sıx dayandıqlarından güclə irəliləyirdi. Axır ki
tribunanın yaxınlığına çatıb dayandı. Fikrət çıxış edənlərin üzünü
görməsə də, dediklərini aydınca eşidirdi. Tribunadan car çəkirdilər
ki, nə Kremlin, nə də yerli hökumətin mitinqçilərin tələblərini yerinə yetirmək fikri yoxdur. Bu sözləri eşidən iştirakçılar daha ucadan qışqırıb hökumətdən tələblərinə əməl olunmasını istəyirdilər.
Meydana bir-birinin ardınca ağır xəbərlər gəlirdi. Ermənilər Ermənistanda azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə hücum edir, evləri yandırır, camaatı amansızcasına öldürürdülər. Bu bəd, xoş olmayan məlumatlar hamının əsəblərini tarıma çəkirdi. İnsanların qəzəbi artdıqca
meydan da kükrəyib daşırdı.

Mitinq vəhşicəsinə dağıdıldı

Bir neçə saatdan sonra çıxış etmək üçün Fikrətə də növbə çatdı.
O, adamları yara-yara tribunaya qalxdı. Əvvəlcə aşağıda böyük insan
selinin dayandığını görüb, duruxdu, bir anlıq çaş-baş qaldı, sonra
özünü ələ alıb neftçilərin adından hazırladıqları müraciəti oxudu.
Nümayişçilər onun da çıxışını alqışlarla qarşıladılar.
...Noyabr ayı arxada qalmışdı. İndi meydanda soyuq dekabr
küləkləri əsirdi. Küləyə, sazağa baxmayan insanlar müqəddəs amallar naminə meydanı tərk etmirdilər. Necə olursa olsun, Qarabağın
ermənilərin əlinə keçməsinin qarşısını almaq istəyirdilər. Onla-
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rın üz-gözündən qətiyyət və məğrurluq yağırdı. Bu insanlar hər an
qəhrəmanlıq və igidlik göstərməyə hazır idilər. Zavod və fabriklər
dayanmış, dəzgahlar susmuş, həmişə səsli-küylü olan sexlərə sakitlik çökmüşdü. Uzun illərdən bəri susan, susdurulan insanların dili
açılmışdı. Bu gün onlar lap hündürdən danışır, neçə vaxtdan bəri
üst-üstə yığılan dərdlərindən söz açırdılar ki, bəlkə, səslərini eşidən
tapıla. Hökumətin mitinqi zor gücünə dağıdacağı barədə arada dolaşan söz-söhbətlər kəsilmək bilmirdi. Amma bütün bunlar heç kimi
qorxutmur, camaat qəti şəkildə bəyan edirdi ki, tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər meydandan çıxmayacaq. Tarix boyu mitinqlər, nümayişlər etirazın ən sərt forması olmuşdu. İndi ölkəsinin taleyindən,
torpağının bir hissəsinin əldən getməsindən narahat olan xalq haqq
səsini qaldıraraq hökumətə etirazını yenə də bu şəkildə bildirirdi.
Soyuq dekabr küləyi meydanda çatılmış tonqalları alovlandırdıqca şöləsi hər yeri nura boyayırdı. Ocağın ətrafına yığışan adamların gözlərindən yorğunluq yağsa da, ürəkləri təpərli idi, meydanda
inamla, cəsarətlə dayanmışdılar. Tonqal başındakı isti, ilıq söhbətlər
də bitib tükənmirdi. Söz-sözü çəkib gah ötüb arxada qalmış keçmişə,
gah da yaşanacaq gələcəyə aparırdı. Binalar, evlər min illərin daş
yuxusunda mürgüləyirdi. Hava əvvəlki günlərdən soyuq olduğundan
o axşam tonqallar meydanda daha gur qalanmışdı. Qalın qara tüstü
qaranlığın içi ilə ilan kimi qıvrılaraq yuxarı qalxır, sonra da görünməz olurdu. Külək bir göz qırpımındaca tüstü dumanın Xəzərin üstünə yayır, oradan da qovub lap uzaqlara aparırdı. Havadan his iyi,
tüstü qoxusu gəlirdi.
Gecə yarıdan keçmiş nərilti, gurultu səsi ətrafı silkələdi. Mürgülü
şəhər uğultuya, səs-küyə diksinib gözlərini həmişəki vaxtdan çox tez
açdı. Neçə gündən bəri ayaq tutub gəzən söhbətlər bu axşam doğru
çıxmışdı. Hökumət irəli sürdüyü tələblərini yerinə yetirə bilmədiyi
xalqı əzib susdurmaq üçün üstünə zirehli texnikalı, rezin dəyənəkli
əsgər və milis göndərmişdi. Camaatın səs-küyü, qışqır-bağırı bir-birinə qarışmışdı. Adamların həyəcan və narahatlıq dolu çığırtıları
qulaq batırırdı. Beş dəqiqənin içində aləm bir-birinə dəydi. Elə bil
buludlar toqquşdu, göy guruldadı, şimşək çaxıb yerin-göyün bağrını
yardı. Xüsusi geyimdə olan milislər, Sovet əsgərləri nümayişi amansızcasına dağıdırdılar. Meydandakılar müqavimət göstərməyə çalış-

c

107

C

salar da, bacarmırdılar, böyük gücün qarşısında azlığın çox duruş
gətirməsi tarix boyu mümkünsüz olub. Əsgərlər rus dilində söyüş
söyə-söyə qarşısına çıxanı fərq qoymadan, aman vermədən rezin
dəyənəklə vururdular. Elə bil onlar camaata müharibə elan etmişdilər. Haqqı tapdalanan, tələbləri yerinə yetirilməyən nümayişçilər
əl-ələ tutub irəli həmlə edərək əsgərləri geri sıxışdırmağa çalışırdılar. Hərbçilərsə yerlərində möhkəm dayanıb xüsusi təyinatlı qalxanlarla özlərini müdafiə edir, rezin dəyənəklə mitinqçiləri vurub addım-addım arxaya sıxışdırırdılar. Sanki dənizin güclü dalğası sürətlə
gəlib sahilə çırpılıb geri qayıdırdı. Şəhərin dinc sakinlərinə divan
tutan əsgərlərə, milislərə müqavimət göstərmək mümkün deyildi.
Rezin dəyənəklər ət baltası kimi camaatı yara-yara irəliləyirdi. Meydan qana boyanmışdı... Meydan hönkürürdü... Meydan ağlayırdı...
Meydan sızıldayırdı... Meydan inildəyirdi... Bu sızıltı, bu inilti, bu ahnalə neçə ildən bəri sıxışdırılan, əzilən, haqqı tapdanan xalqın qəmli
nəğməsi idi. Təəssüf ki, gecənin bu vaxtında onun səsini eşidən, dərdinə əlac edən, yarasına məlhəm qoyan yox idi. Əvəzində, haqqını
istədiyinə görə onu amansızcasına döyüb ölümlə hədələyirdilər. Çox
dəhşətli, tükürpədici mənzərə idi. Sanki dünyanın sonu gəlib çatmış,
Qiyamət günü başlamışdı. İsrafil də güc verərək ovurdunu şişirdib
öz ahəngi ilə Sur düdüyünü çalırdı. Bu vəhşiliyi görən dəli külək də
heyrətdənmi, yoxsa qorxudanmı donub qalmışdı. Göyün üzünə yenicə çıxmış ayın çöhrəsindəki qara ləkə də elə bil bir az böyümüşdü.
Ulduzlar da səmadan narahat-narahat boylanırdı. Nümayişçilər də,
əsgərlər də çox qəzəbli idilər. Camaatı döyüb əzən hərbçilərin hirsini
soyuq dekabr küləyi də soyuda bilmirdi.
Əsgərlər bu qaranlıq gecədə təkcə nümayişçilərin başını, gözünü
deyil, ürəyindəki arzu və istəyini də, keçmişini, gələcəyini də baltalayıb qana boyayırdılar. Tarıma çəkilmiş əsəblər dağarcığına sığmayan
yağ kimi ətrafa sıçrayırdı. Əsgərlər camaatı qovub geri sıxışdırdıqca,
tonqalları da söndürüb dağıdırdılar. Axıra qədər yanmamış kösövlər
işıq saçan boyunbağılar kimi ətrafa səpələnmişdi. Sanki meydanda
yüzlərlə, minlərlə çılçıraq yanıb ətrafa yaraşıq verirdi. Neçə gündən
bəri nümayişçiləri bir-birinə isidən, birləşdirən tonqallar söndürülüb dağıdılırdı. İnsanların sabaha olan inamı, ümid də söndürülmüş
tonqallar kimi yavaş-yavaş öləziyir, hərarəti azalırdı.
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Qəfil hücumdan qorxmayan Fikrət bir az da qabağa sıçradı ki,
əsgərlərin qarşısında dayanan qadınları qorusun. İrəli keçən kimi
çiyninə və qollarına dalbadal bir neçə dəyənək dəydi. Ağır zərbələrə
birtəhər dözüb qadınları geri çəkdi. Növbəti dəyənəklər daha ağrılı
oldu. Bu dəfə bir neçə zərbə dalbadal belini və qollarını odladı. Barmaqlarını bir-birinə keçirib əlini qalxan kimi başının üstündə tutub
aşağı oturdu ki, özünü qorusun. Elə bu vaxt gördü ki, Mikayıl yerdə döşəli qalıb. Tez onu ayağa qaldırdı. Addım ata bilməyən dostu
ağır-ağır nəfəs alırdı. Fikrət onun əllərindən yapışıb beş-on addım
arxaya sürüdü. Əsgərlərdən bir az uzaqlaşdıqdan sonra Mikayıl
qəzəblə dilləndi:
– Qardaş, köpək uşağı həm başımdan, həm belimdən, həm də
ayağımın arasından vurdular, hər yerim ağrıyır, bədənim sızım-sızım sızlayır. Fikrət, bu hərbçilərdə heç insaf-zad yoxuymuş. Elə bil
biz düşmən-zadıq, bir ölkənin vətəndaşı deyilik. Özümü yorğun, halsız hiss edirəm, addım da ata bilmirəm. Məni meydandan çıxar, tez
xəstəxanaya çatdır, yoxsa öləcəm.
Gözlərini qan örtmüş milis və əsgərlər nümayişçiləri geri sıxışdırmaqda davam edirdilər. Fikrət dayanmağın həm onun özü, həm
də Mikayıl üçün təhlükəli olacağını düşünərək vaxt itirmədən dostunu aldığı zərbələrdən hələ də sızlayan çiyinlərinə götürüb geri çəkildi. Sonra var gücü ilə qışqırıb qaranlıqda Ziyanı, İnqilabı və o biri iş
yoldaşlarını harayladı. Onlar meydanın hansı tərəfindəydilərsə Fikrətin səsinə hay vermirdilər. Bu səs-küydə kimsəni eşitmək də mümkün deyildi. Hamının başı özünə qarışmışdı. Əsgərlərlə milislər irəlilədikcə nümayişçilərin müqaviməti zəifləyirdi. Neçə vaxtdan bəri
meydanda gur yanan tonqalların sayı getdikcə azalırdı. Yavaş-yavaş
həm meydana, həm də insanların işıqlı ürəyinə, titrək qəlbinə qaranlıq çökürdü. Bütün bunları gördükcə Fikrətin qanı qaralır, qəzəbi artır, hirsi dağ çayı kimi kükrəyib daşırdı. Əsəbdən bədəni əsir,
dil-dodağı səyriyirdi.
Mikayılı meydanın kənarınacan gətirən Fikrət bir anlıq ayaq
saxladı ki, dincini alıb özünə gəlsin. Güclə nəfəs alan dostunun vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Meydanda hələ də qarışıqlıq idi. Səs-küydən, qışqır-bağırdan qulaq tutulurdu. Bir az keçmiş Mikayıl güclə
səslənib:
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– Fikrət, ağrıdan ölürəm, məni həkimə tez çatdır, – dedi.
Dostundan bu sözləri eşidən kimi elə bil Fikrətin qollarına güc
gəldi. Öz ağrı-acısını unudub Mikayılı çiyninə götürərək iti addımlarla avtomobillərin hərəkət etdiyi küçəyə çıxdı. Yaxınlaşan ilk maşına
əl qaldırdı. “Moskviç” bir az asta-asta qabağa gedib dayandı. Sürücü
yaşlı kişi idi. Fikrət salamlaşıb ondan xahiş etdi ki, meydanda yaralanmış dostunu Neftçilər xəstəxanasına çatdırsın. Sürücü də: “Baş
üstə”, – deyib qapını açdı. Fikrət Mikayılı arxa oturacağa uzadıb özü
qabaqda oturdu. Maşın astaca yerindən tərpəndi. Fikrət salonun işığında ağrıyan, sızıltısı kəsməyən qolunun qana bulaşdığını gördü.
Mikayılın vəziyyəti getdikcə pisləşdiyindən öz ağrısını yaddan çıxarıb sürücünü tələsdirdi. O da vəziyyəti görüb qəza işıqlarını yandıraraq sürəti artırdı.
Xəstəxanaya çatmağa az qalmış Mikayıl huşunu itirdi. Artıq o,
dünyanın, həyatın varlığını hiss etmirdi. Qəbul otağına çatan kimi
həkimlər onun başının üstünü aldılar. Dostunun ürəyi döyünürdü,
ölməmişdi. Mikayılı həkimlərin yanına qədər gətirməkdə sürücü də
ona kömək eləmişdi. Həkimlər vaxt itirmədən yaralını əməliyyata
götürdülər. Fikrət sürücüyə yolhaqqı vermək istəyəndə o pulu götürməyib: “Bala, sənin dostun mənim də dostumdur”, – deyib onunla
sağollaşdı.
Vaxt yavaş-yavaş öz axarı ilə axıb gedirdi. Əməliyyat otağının
qapısı isə açılmaq bilmirdi. Fikrət narahat-narahat dəhlizdə var-gəl
edir, başlarına gələn son hadisələr haqqında düşünürdü. O həm Mikayıldan, həm də meydanda döyülüb əzilən camaatdan nigaran qalmışdı. Dostunu əməliyyat otağında qoyub meydana qayıda bilmirdi,
düşünürdü ki, birdən ona nə isə bir şey lazım olar. Gözlədiyi müddət
ərzində xəstəxanaya bir-birinin ardınca yaralılar gətirilirdi. Yaxınılaşıb soruşanda onların da meydanda döyüldüyünü deyirdilər. Bir saat
ərzində xəstəxanaya ən azı on-on beş yaralı qəbul olundu. Həkimlərin işləri başlarından aşırdı.
Xeyli keçmiş əməliyyat otağından çıxan həkimlər Fikrətə xəbər
verdilər ki, dostu özünə gəlib, gedib görüşə bilər. O, iti addımlarla palataya tələsdi. İçəri girəndə Mikayılı halsız vəziyyətdə çarpayıda uzanan görüb kövrəldi. Yanında oturub ondan hal-əhval tutdu, ağrılarını soruşdu. Bayaqkına baxanda, deyəsən, indi vəziyyəti şükürlü idi.
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Fikrət dostundan arxayın olub palatadan çıxmaq istəyəndə həkimlərdən biri onun qolunun qanlı olduğunu görüb arxasınca səsləndi.
Fikrət ayaq saxlayıb geri döndü. Həkim ondan harada yaralandığını
soruşanda Fikrət tələsik:
– Sovet əsgərləri mitinqi dağıdanda məni də vurdular, – dedi.
– Yaranı mütləq sarımaq lazımdır, yoxsa infeksiya keçə bilər, –
deyə həkim onu sarğı otağına apardı.
Qolu sarınandan sonra Fikrətin ağrıları bir az sakitləşdi. O, xəstə
xanadan çıxan kimi ləngimədən meydana qayıtdı. Hələ də küçələr
adamla dolu idi. Onların üz-gözündən narahatlıq yağırdı. Əsgərlər
nümayişçiləri meydandan qovub çıxarandan sonra tonqalların hamısını söndürmüşdülər. Neçə gündən bəri xalqın yandırdığı ocaqların işığına, nuruna bürünən meydan indi qaranlıq içində üzürdü. O
genişlikdə ərazidə yalnız bir neçə sönməmiş taxta parçası közərirdi.
Bu mənzərini seyr edən Fikrətin də ümidlərinin işığı sönürdü.
Meydanı boşaldan əsgərlər indi də camaatı küçələrlə şəhərin
içərilərinə doğru qovurdular. O nə qədər ora-bura qaçsa da iş yoldaşlarının heç birindən xəbər tuta bilmədi. Kor-peşman və yorğun
addımlarla geri qayıtdı...
Yataqxanaya çatanda dan yeri yavaş-yavaş sökülürdü. Otaq yoldaşları şəhərdə baş verən hadisələrdən xəbərsiz şirin-şirin yatırdılar.
Hava işıqlaşdıqca ulduzlar bir-bir göyün ənginliyində əriyib gözdən
itir, görünməz olurdu. Dünəndən bəri kəsmədən əsən soyuq külək
eyni not üstündə eyni qəmli nəğməni dayanmadan təkrarlayırdı.
Külək elə sızıldayırdı ki, sanki Sovet əsgərləri onu da dəyənəklə vurub ağır yaralamışdılar. İndi həmin yaraların yeri göyüm-göyüm göynəyirdi. Fikrət bütün sutkanı ayaq üstə qalıb ora-bura qaçdığından
yorulub əldən düşmüş, gücü, qüvvəti tükənmişdi. Yatıb bir az dincəlmək, oyanandan sonra isə Mikayıla baş çəkmək, oradan da mədənə
getmək istəyirdi. Yorğun olduğundan yerinə girən kimi yuxuya getdi.
Oyananda günəşi günorta yerində gördü. Ağzına bir tikə çörək
qoyar-qoymaz Mikayıldan hal-əhval tutmaq üçün xəstəxanaya yollandı. Yollar açıldığından küçələrdə seyrək də olsa, avtobuslar
hərəkət edirdi. Əsgərlər meydanı mühasirəyə alıb qarovul çəkir, nə
piyadaları, nə də avtomobilləri ora buraxırdılar. Boş qalmış meydan
adamlarsız çox yaraşıqsız görünürdü. Hərbçilər ortalıqda çox məğ-
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rur-məğrur gəzişirdilər. Özlərini elə aparırdılar ki, sanki ağır döyüşdən qalib çıxmışdılar. Guya hansısa bir qəsri, ya da bir şəhəri işğaldan azad etmişdilər. Elə bil dinc əhalini döyüb əzən, qanına qəltan
edən bunlar deyildi. Onlara qalib əsgər gözü ilə baxmaq olmurdu.
Hakimiyyət nümayişçiləri qovub meydandan çıxarsa da, xalqı narahat edən problemlər həll olunmamış qalırdı.
...Axşamkına baxanda Mikayılın vəziyyəti yaxşı idi. Demək olar
ki, özünə gəlmişdi. Dediyinə görə, ağrıları azalmış, yavaş-yavaş olsa
da, addım atmağa başlamışdı. Elə bil balaca uşaq idi, təzə-təzə ayaq
açırdı. Dostunun yaxşılaşdığını görəndə Fikrət sevindi, axşamdan
ürəyini sıxan narahatçılığının üstünə su çiləndi. Mikayıl xəstəxanadan çıxmaq istəsə də, həkimlər etiraz edib bunun mümkün olmadığını dedilər. Bildirdilər ki, bir neçə gün burada qalmalıdır ki, yaraları
tam sağalsın. Fikrət dostuyla, həkimlərlə sağollaşıb iş yerinə yollandı.
Artıq mədəndə vəziyyət dəyişmişdi, az da olsa, canlanma hiss
edilirdi. Bir neçə briqada təmir işlərinə başlamışdı. Traktorlar guruldayıb mədənə səs saldıqca sahə rəisinin üzü gülürdü. Fikrəti görən
kimi Kamil kişi səsini bir az da qaldırıb gülə-gülə dedi:
– Əə, nooldu, Fikrət bala? Bəs niyə axşam meydanda axıracan
qalmayıbsız, deyəsən, hərbçilərdən qorxub qaçmısız? Əsgərlər yaxşıca dərsinizi veriblər ha sizin?! Ay gözlərinə dönüm, əllərinə qurban olum onların. Barı heç olmasa sənə də beş-altı dəyənək dəydimi,
bir az ağıllandınmı? Deyirdim axı, bala, mitinqə getməyin, partiya
hər şeyi özü bizim əvəzimizdən düşünüb həll edəcək, bütün işləri
yoluna qoyacaq. Gördün, bir gecənin içində partiya neynədi, gücünü
necə qəfil göstərdi? Fikrət, gəl, tərsliyin başını burax, çıx işə. Yoxsa
səni proqulla qovarlar. Kürəyinə elə bir maddə yükləyərlər ki, gedib
başqa yerdə də işləyə bilməzsən.
– Kamil dayı, axşam baş verənlər adi bir hadisə deyil. Bu, gələcəkdə xalqımızın başına gətiriləcək dəhşətli facilərin başlanğıcıdır. Bax
görərsiniz, biz zaman-zaman bunun ağrısını çəkəcəyik. Sizsə bütün
bunlara görə kədərlənməkdənsə, gülür, sevinə-sevinə danışırsınız.
Əgər ürəyinizcədirsə, deyim ki, bəli, bizi döydülər, əzib şil-küt elədilər, qanımızı meydana tökdülər. Beş-altı ağır zərbə də mənə dəydi,
Mikayılı da, tanımadığım neçə-neçə başqa adamları da ağır yaraladılar. İndi iş yoldaşımız Neftçilər xəstəxanasında yatır, bayaq yanında
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oldum, şükür, bir az babatdır. Axşam Mikayılın vəziyyəti lap ağır idi.
Deyirdim bəs indi ölər, bir azdan ölər. Siz tez-tez təkrar edirdiniz ki,
narahat olmayın, partiya hər şeyi yoluna qoyacaq. Gördüyünüz kimi,
partiya ikiüzlülük edir, bizə üz bozardıb ermənilərə gülümsəyir.
Odur ey, ermənilər azərbaycanlıları döyə-döyə, öldürə-öldürə Ermənistandan qovub çıxarırlar. Hər gün neçə-neçə soydaşımız bu qanlı
hadisələrin qurbanı olur. Bəs hara baxır sizin bu partiyanız? Gözləri
kor olub, niyə bu faciəni görmür? Deyirsiniz bəs görmür, bilmir... Yox,
görür də, bilir də, amma özünü görməməzliyə, bilməməzliyə vurur.
Biz meydana böyük məqsədlər və müqəddəs amallar naminə çıxmışdıq. Neyləyək ki, istəklərimiz baş tutmadı. Sizin min cür tərif vurub
öyündüyünüz partiya nümayişi vəhşicəsinə dağıtdı, amallarımızı
qan içində boğdu. Problemlərimiz isə həll olunmamış qaldı. Mədəndən çıxarılmağım şəxsən məni o qədər də qorxutmur. Nə çox zavod,
fabrik var, gedib orada işləyərəm.
– Bala, gəl əyri oturaq, düz danışaq. Axı gedib meydana yığışmasaydınız, döyülməzdiniz də. Elə yaxşı eliyib sizi əzişdiriblər. Cızığınızdan təmiz çıxmısınız, nə böyük-kiçik, nə də ağsaqqal-qarasaqqal
tanıyırsınız. Vaxtında məni eşitsəydiniz, heç belə olmazdı. Ermənistandakı azərbaycanlılara görə sən narahat olma, bir gün partiya onu
da öz yoluna qoyacaq. Daha boş yerə gəzib vaxt itirdiyiniz yetər, gəlin
işə çıxın, quyularımızın çoxu dayanıb. Qısa vaxt ərzində onları təmir
etmək lazımdır. Neftimiz azalıb, çənlərimiz boşalıb, planımız kəsirdə
qalıb. İndi partiya bizdən iş tələb edir, neft tələb edir, mitinq, nümayiş yox!
– Kamil dayı, işə çıxmağıma görə narahat olmayın, sabah gələcəm. İndi qolum sarıqlıdır, ağrıyıram. Axşam əsgərlər məni də
dəyənəklə vurub yaralayıblar. Yəqin ki, sabaha qədər ağrılarım azalar. Amma deyim ki, sizin ürəkdən inandığınız partiya bizə heç vaxt
kömək etməyəcək. Çünki can üstədir, bu dəqiqə onun özünün yardıma ehtiyacı var. Bu vəziyyətdə olan partiyadan kömək gözləmək
ağılsızlıqdan başqa bir şey deyil.
– Yox, Fikrət bala, yaxşısı budur, sən partiyaya şər atma. Kommunist Partiyası dünya var olduqca yaşayacaq. Biz də Lenin ideyalarına sonadək sadiq qalaraq yer üzündə kommunizm quracaq, gec-tez
bəşəriyyəti vəhşi kapitalizmin caynağından azad edəcəyik.
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Sahə rəisi ilə çox mübahisə etməyin mənsız olduğunu hiss edən
Fikrət iş yoldaşlarının yanına tələsdi. Onlar Mikayılın ağır yaralandığını eşidəndə kədərləndilər. Fikrət öyrəndi ki, axşam iş yoldaşlarının
hamısı əsgərlərin, milislərin dəyənəklərinə tuş gəlib. İnqilabı da, Ziyanı da, Vüsalı da, Səidi də əsgərlər vurublar. Amma buna baxmayaraq, heç kim meydanda olduğuna peşiman deyildi.
Həyətdə Beniklə rastlaşan Fikrət əl verib onunla əvvəlki kimi
mehribancasına görüşüb hal-əhval tutdu. Usta həmişəki kimi iş başındaydı.
Ertəsi gün Fikrət mədənə vaxtında gəldi. Yenə də qabaqkı xoş
günlərdəki kimi zamanı boşa vermədən quyuların təmirinə başladılar. Amma ovqatları həmişəki tək yaxşı deyildi. Meydanda baş verən
hadisələrə görə hamının qanı qaralmışdı. Fikrətə kömək edən Benik də hər kəlməbaşı Ermənistandakı erməniləri bu qanlı hadisələri
törətdiklərinə görə söyüb lənətləyirdi.
İşdən çıxandan sonra dostlar birlikdə xəstəxanaya – Mikayılın
yanına getdilər. Artıq onun vəziyyəti yaxşılaşmışdı. İndi əvvəlki təki
deyib-gülür, zarafatlaşırdı. Həkimlər sabah Mikayılın evə buraxılacağını dedilər.
Axşam yataqxanaya qayıdanda növbədə olan Valya adlı rus qadın ona teleqram gəldiyini dedi. Fikrət tələm-tələsik alıb oxudu.
Kənddən vurmuşdular, bacısı Qızbəsin vəziyyəti yaxşı deyildi. Onsuz
da, neçə vaxt idi Fikrətin üzü gülmürdü. Özü ilə bəd xəbər gətirmiş
teleqram da bir tərəfdən onun olub-qalan ovqatını korlayıb ürəyinin
kədər yükünü artırdı. Bacısı xeyli vaxt idi xəstə yatsa da, həkimlər
dərdinə çarə tapmırdılar. Görünür, indi vəziyyəti lap pisləşmişdi,
yoxsa teleqram vurmazdılar. Son zamanlar baş verən hadisələri düşünə-düşünə yerinə girən Fikrət çox pis yuxu gördü. Gördü ki, bir
dəstə silahlı erməni Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıları işgəncə
verə-verə öldürür. Əsgər yoldaşı Benik də bu qatillərin arasındadır. O
da əlində bıçaq azərbaycanlıların başını kəsir. Benik balaca bir uşağı öldürmək istəyəndə Fikrət qışqırıb ondan dayanmağı xahiş edir.
Əsgər yoldaşı onu eşitmir. Bundan qəzəblənən Fikrət onun üstünə
hündürdən çığıranda səsindən özü diksinib gözlərini açdı. Otaq yoldaşları da onun çığırtısına oyandılar. Yanındakı çarpayıda yatan İlyas
həyəcan dolu səslə ondan soruşdu:
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– Nə olub, Fikrət, niyə qışqırırdın?
Fikrət yorğun-yorğun dilləndi:
– Heç, yuxumu bir az qarışdırmışdım. İlyas, sən narahat olub rahatlığını pozma, arın-arxayın yat.
Fikrət bu sözləri deyəndən sonra çarpayısından qalxıb sakitcə
yataqxananın mətbəxinə getdi. Yadına düşdü ki, balaca vaxtlarında
qorxub yuxudan ayılanda anası həmişə əlini başına qoyub ona su
içirdərdi. Mətbəxdə bir-iki qurtum su içəndən sonra geri qayıdıb
yerinə uzandı. Bundan sonra Fikrət narahatçılıqdan, fikirdən uzun
müddət yata bilmədi. Düşündü ki, bəlkə, gördükləri yuxu deyil,
həqiqətdir. Benikin elədiyi yaramaz hərəkətlər yuxu vasitəsilə ona
əyan olub. Yəqin, elə əsgər yoldaşı da azərbaycanlılara qənim kəsilən saqqallılara qoşulub. Nədənsə, Fikrət buna inanmaq istəmirdi.
Heç ağlına gətirməzdi ki, əsgər dostu başqa ermənilər kimi olsun,
əlinə silah götürüb azərbaycanlıların qanını töksün, başını kəssin. O
ümid edirdi ki, Benik onun xətrinə belə yaramaz iş tutmaz. Necə ki
o, dostuna görə ermənilərlə mehriban davranır. Yəqin ki, o da belə
edir. Birdən ağlına gəldi ki, bəlkə, sabah Benikə məktub yazıb ondan
imkan daxilində, heç olmasa, qonşularında yaşayan azərbaycanlıları
qorumağı xahiş etsin. Fikrətdə onun ev ünvanı var idi. Güman edirdi
ki, əgər məktubu dostuna yetişsə, Benik mütləq onun xahişinə əməl
edəcək. Belə qayğılı və üzüntülü düşüncələr içində onu yuxu apardı...
Səhər çörəyini yeyən kimi Fikrət işə tələsdi. Ünvanına gələn teleqramı da özü ilə götürdü ki, sahə rəisinə göstərib bir neçə günlüyə
icazə alsın. İşə çatan kimi paltarını dəyişmədən Kamil müəllimin yanına gedib vəziyyəti ona danışdı. Sahə rəisi könülsüz-könülsüz: “Fikrət, sən ancaq məzuniyyət götürə bilərsən. Gör bir nə qədər iş günü
buraxmısan. Mən sənə icazə verə bilmərəm”, – dedi. Fikrət əvvəldən
bilirdi ki, ondan xoşu gəlmədiyinə görə rəis bu işə razı olmayacaq.
Ona görə də çox söz güləşdirmədən sabahkı tarixdən məzuniyyət
üçün ərizə yazdı. Arada vaxt tapıb sahə rəisinin otağından qardaşı
İkrama da zəng vurdu. Öyrəndi ki, ona da kənddən teleqram göndəriblər. Danışdılar ki, axşam qatarla yola çıxsınlar.
Həmin gün Fikrət birinci növbəni işlədi. Rayonlarına gedən qatar
gecə yarısı yola düşəcəkdi. Gün ərzində boş-bekar qalıb nə edəcəkdi
ki? Günortaya yaxın xəstəxanadan çıxan Mikayıl birbaş iş yerinə gəl-
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mişdi. Deyirdi ki, yaraları tam sağalıb, özünü gümrah hiss edir. Bir
neçə gündən sonra da işə çıxacaq.
İş növbəsini başa vurandan sonra Fikrət birbaşa dəmiryol vağzalına getdi. Həm özünə, həm də qardaşına bilet alandan sonra yolunu
Azadlıq meydanı tərəfdən saldı. Meydan nümayişçilərdən boşaldılsa
da, şəhər hələ də gərginlik içində çırpınırdı. İnsanların üzündən narazılıq və narahatlıq yağırdı. Sovet əsgərləri iki-bir, üç-bir küçələrdə
dolaşıb patrul xidməti aparırdılar.
Fikrət yataqxanaya qayıdıb lazımi əşyalarını büküb yola hazırlaşdı. Hələ Benikə məktub yazmağa da vaxt tapdı. Əsgərlik dostuna
məktubunu bu sözlərlə başladı:
“Benik, salam, necəsən? Hərbi hissədə bir yerdə keçirdiyimiz günləri tez-tez xatırlayıram. Bəs sən necə, o günləri unutmamısan ki? Yadındadırmı, söz vermişdik ki, bir-birimizin toyunda iştirak edək. Mən
səni toyuma mütləq çağıracağam. İndi neft mədənlərində işləyirəm.
Ustamız da ermənidir. Özü də səninlə adaşdır. Bir suyu da elə sənə
oxşayır. Buna görə də onun xətrini çox istəyirəm. Ay Benik, indi ara
elə qarışıb ki, vallah, evlənmək heç adamın yadına da düşmür. Həm
sizdə, həm də bizdə mitinqlər keçirilir, işlər çox qarışıb, axar sular bulanıb, aləm bir-birinə dəyib. Bakıda yaşayan ermənilərə heç kim dəyib
toxunmur. Onlar arxayınca evlərini satıb istədikləri yerə çıxıb gedirlər.
Ermənistandan isə ağrı-acılı, tükürpədən xəbərlər alırıq. Ermənilər
orada azərbaycanlıları döyüb öldürür, evlərini yandırırlar. Axı sizinkilər niyə onlara əzab verirlər? Sizə neyləyib ki, azərbaycanlıları ağır
işgəncələrlə qətlə yetirirsiniz? Bu məktubu sənə yazıb xahiş edirəm ki,
aramızda olan dostluğumuzun xətrinə heç olmasa yaxından tanıdığın
azərbaycanlıları qoru. Qoyma ermənilər onlara işgəncə verib öldürsünlər. Onsuz da, azərbaycanlılar təzyiq və silah altında Ermənistanı
– öz dədə-baba torpaqlarını tərk edirlər. O yerlər sizə qalır. Daha azərbaycanlıları döyüb öldürmək nəyə lazımdır? Benik, bir daha səndən
xahiş edirəm ki, dostluğumuzun, yoldaşlığımızın xətrinə, heç olmasa,
yaxından tanıdığın azərbaycanlıları qoru, qoyma onları öldürsünlər.
Ümid edirəm ki, xahişimi yerə salmayacaqsan. İnşallah, səni toyuma
çağıracağam. Sən də evlənəndə məni dəvət eləməyi unutma. Sağ ol,
Benik.
Hörmətlə, əsgək dostun Fikrət.”
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Məktubu yazıb tamamladıqdan sonra vərəqi büküb cibinə qoydu. Əsgərlikdən xatirə kimi saxladığı dəftərçəsini açıb Benikin ünvanını da yazıb götürdü. Yolüstü poçta dönüb məktubu göndərdi. Ümid
etdi ki, məktubunu alan kimi əsgər dostu, heç olmasa, qonşuluğunda yaşayan azərbaycanlıları təhlükədən qoruyacaq. Qardaşıgilə gəlib çatanda özünü çox yorğun hiss edirdi. Axşam çörəyini yeyəndən
sonra qatarın vaxtına xeyli qalsa da, gecikməmək üçün yola çıxdılar.
Ölkədə nə qədər gərginlik olsa da, qatarlar cədvəl üzrə hərəkət
edirdi. Dəmiryol vağzalında sıxlıq var idi. Ermənistandan qaçqın
düşmüş bir neçə ailə məskunlaşmağa yer tapmadığından hələlik
vağzaldakı oturacaqların üstündə gecələyirdi. Camaat onların başına yığışıb söhbət edir, dərdlərinə şərik olmağa çalışırdı. Qaçqınlar
ermənilərin vəhşiliyindən nələr danışmırdılar, ilahi! İnsanlıq adına
yaraşmayan bu hadisələr eşidənləri dəhşətə gətirirdi. Fikrət daşnakların qaçqınlara necə zülm etdiklərini onların öz dilindən eşidirdi.
Deməli, meydanda tanış olduğu Məleykənin dedikləri həqiqət imiş.
Qatarda da hamı Qarabağdan, meydan hadisələrindən danışırdı. Fikrət kupe yoldaşları ilə söhbət edəndə öyrəndi ki, onların da yaxın
qohumları meydan hərəkatında hərbçilərin rezin dəyənəklərinə tuş
gələrək xəstəxanalıq olub. Həmin gecə əsgərlərin döydüklərinin hamısı xəsarət alıb yaralanmışdı. Meydan hadisələri Sovet hökumətinin əsl simasını, vətəndaşına olan münasibətini aydın göstərmişdi.
Qatar Fikrətgilin düşəcəyi stansiyaya həmişəki vaxtında – səhər
lap ertədən, günəş üfüqdən boylanmağa hazırlaşdığı anlarda çatdı. Ağaclar soyuğun təsirindən yazdakı yaşıllığını qoruya bilməmiş,
yarpaqlar qızılı rəngə boyanmışdı. Günəşin yenicə gözünü açmış ilıq
şəfəqləri yarpaqların üstündə bərq vururdu. Səhərin sazağı sanki
həzin payız nəğməsi oxuyurdu. Bu nəğmədən qar qoxusu, qış yuxusu
gəlirdi. Fikrət İkramla payızın gözəl mənzərəsini seyr edə-edə bacılarından nigaran halda kəndlərinə gedirdi.
Onları darvazanın ağzında mal-qaranı naxıra qoşub qayıdan ataları Səməd kişi qarşıladı. Sifəti üzgün və kədərli görünürdü. Sanki
gözlərindən qəm buludu asılmışdı. Qucaqlaşıb görüşəndən sonra
Fikrət ondan bacısını soruşdu:
– Ata, Qızbəs necədir?
– Bala, bacından çox nigaranıq. Həkimlər ha baxsalar da, müa-
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licə etsələr də, yazıq uşağın dərdinə çarə tapa bilmirlər, yazdıqları
dərmanların da bir xeyri olmur. Qız gündən-günə geriləyir, şam kimi
əriyir. Ay başına dönüm, heç belə də dərd olar, gözümüz görə-görə
balamız əlimizdən gedir, amma köməklik edə bilmirik.
Onlar darvazanın ağzında çox dayanmayıb həyətə keçdilər. Anaları Pəri arvad övladlarının səsini eşidib tələsik çölə çıxdı. İkramı da,
Fikrəti də öpüb bağrına basdı. Oğullarını görəndə ürəyi dağa döndü.
Balaca qardaşları Xürrəm də səsə yuxudan oyanıb gözlərini ova-ova gəldi, onlarla görüşüb hal-əhval tutdu. Ağızlarına bir loxma çörək
qoyandan sonra bacılarına baş çəkmək üçün evdən çıxdılar. Xürrəm
məktəbə tələsdiyindən qardaşları ilə getmədi.
Qızbəsgilin evi kəndin aşağı məhəlləsindəydi. Bacıları elə də çox
ömür sürməmişdi. Üç uşaq anası olan qadınını otuz beş yaşı təzəcə
tamam olmuşdu. Pambıq sahəsindəki enli bir arxın üstündən tullanmaq istəyərkən ayağı sürüşmüş, zərblə arxası üstə yerə çırpılmış, huşunu itirmişdi. Gözlərini bir neçə saatdan sonra xəstəxanada açmışdı. Ondan sonra sanki həyatının çarxı çönmüşdü. Dəfələrlə
xəstəxanada yatıb müalicə alsa da, sağalmamışdı. Yolboyu Səməd
kişi qızının səhhətinin günü-gündən pisliyə doğru getməsindən danışdı. Dedi ki, iki gün əvvəl qəfildən qızın vəziyyəti necə qarışdısa
həyat yoldaşı Zülfüqar elə bildi ki, artıq keçinir. Təcili yardıma zəng
edib həkim çağırtdırdı. Arada vaxt tapıb poçta da gedərək sizə teleqram göndərdi. Həkim bir-iki iynə vurandan sonra Qızbəs handan
-hana özünə gəlib gözünü açdı. Qız elə bil ölümdən döndü. İndi də
vəziyyəti heç yaxşı deyil, nə oyanlıqdır, nə də buyanalıq. Elə bu gün
ölər, sabah ölərdir.
Qardaşları qapıdan girəndə Qızbəs onları görüb kövrəldi. İkram
və Fikrət bacılarını bu vəziyyətdə görəndə göz yaşlarını saxlaya bilmədilər. Qızbəs min ilin xəstəsinə oxşayırdı. Arıqlayıb çöpə dönmüş,
sifəti tanınmaz hala düşmüşdü. Yalnız səsindən bilinirdi ki, bu Qızbəsdir. Onlar bacıları ilə öpüşüb görüşdülər. İkramla Fikrət gözlərini
qızın payız yarpağı kimi saralıb-solmuş çöhrəsindən, şam kimi əriyib
çöpə dönmüş bədənindən çəkə bilmirdi. Qızbəs sanki doğma adamlarına o dünyadan baxırdı. Bacılarının bu halı, sağlamlığının belə ağır
duruma düşməsi qardaşların ürəyini didib parçalayırdı.
İkramın yaxşı münasibətdə olduğu iş yoldaşı Aqilin böyük qar-
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daşı Nəcəf həkim qonşu rayondakı mərkəzi xəstəxanada işləyirdi. O,
Aqilin yanına gələndə İkram dəfələrlə onunla bir yerdə oturub çay
içib, çörək yemişdi. Sözündən, söhbətindən hiss etmişdi ki, çox savadlı həkimdir. Aqil həmişə deyirdi ki, rayonda harda ağır bir xəstə
olsa, onun üstünə qardaşını aparırlar. İndi bacısını belə halsız vəziyyətdə görəndə İkramın yadına ilk olaraq Nəcəf həkim düşdü. Ağlına
gəldi ki, bacısının dərdinə yalnız o əlac edə bilər.

Həkim arxasınca qonşu rayona

Onların kəndlərindən qonşu rayona elə də uzaq deyildi, iki saata gedib çata bilərdilər. Vaxt itirmək olmazdı, bacısının sağ qalması üçün hər dəqiqə qiymətli idi. Necə olursa olsun, Qızbəsin həyatını xilas etməliydilər. İkramla, Fikrət Zülfüqarın maşınına oturub
tələm-tələsik yola çıxdılar.
Səhər hava günəşli olsa da, bir neçə saatdan sonra sanki dağların
qarlı zirvəsindən göyün üzünə qara buludlar axışdı. Qısa vaxt ərzində açıq səma buludların arxasında görünməz oldu. Yavaş-yavaş hava
dəyişdi, göyün üzü sel suları kimi bulandı, susuzluqdan cadar-cadar
olmuş torpağın üstünə yağış damcıları iz saldı. Payızın yağışı başlayanda günlərlə dayanmaz, göylərdən yer üzünə aram-aram nur
ələnərdi. Yağışın xırda damcıları görməni çətinlişdirsə də, Zülfüqar
təcrübəli sürücü olduğundan heç nəyə məhəl qoymur, maşını yüksək
sürətlə irəli qovurdu. Rayon mərkəzinə çatan kimi Fikrət yaxınlıqdan keçənlərdən xəstəxananın yerini soruşdu. Göstərilən istiqaməti
tutub soraqlaya-soraqlaya axtardıqları ünvanı tapdılar.
Məsləhət oldu ki, Zülfüqar maşında gözləsin. İkram və Fikrət
tələsik xəstəxanaya girdilər. Qarşılarına çıxan qadından Nəcəf həkimi soruşub üçüncü mərtəbəyə qalxdılar. Həkimin işdə olması qardaşları sevindirdi. Həmin mərtəbənin dəhlizinə ayaq qoyan kimi
İkram Nəcəf həkimlə üz-üzə gəldi. O, gözlənilməz bu görüşdən bir
anlıq çaşıb qaldı. Bir az duruxan həkim, sonra əl uzadıb İkramla, Fikrətlə görüşüb onları otağına apardı. Oturan kimi də, təəccüb dolu
baxışla İkramı süzüb soruşdu:
– İkram, nə var, nə yox? Heç ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa
xəstəxanada görüşərik. Ona görə də səni görəndə gözlərimə inanmadım. Xoş gördük sizi, xeyir ola, nə yaxşı biz tərəflərdən yolunuz
düşüb? Aqilin işi-gücü necədir? Xeyli vaxtdır şəhərə getmirəm. Sö-
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zün düzü, oralarda bir az qarışıqlıqdır. Ona görə heç getmək üçün
ürəyim də atmır... Uzaq yol gəlib yorulmusunuz, durun gedəyin evə.
Nahara da az qalıb, oturub çörək yeyək, bir az dincəlib rahatlanın.
Dəvətə görə həkimə minnətdarlıq edən İkram bacısının ağır
xəstə olduğunu dedi. Nəcəf həkimin bu xəbərdən qanı qaraldı: “Əgər
xəstəniz elə ağırdırsa, onda vaxt itirməyək. Qoy baş həkimdən icazə
alım, yola çıxaq. Tələsmək lazımdır, bizim üçün hər dəqiqə qiymətlidir”, – dedi.
Nəcəf həkimin icazə alması çox çəkmədi. O, içi dava-dərmanla
dolu tibb çantasını götürüb iş otağıdan çıxdı. Zülfüqar kəndə tez çatmaq üçün ayağını qazdan çəkmirdi. Yolda-rizdə də ləngimədilər. Həkim dayanıb çörək yeməyə də razı olmadı. “Çörəyi bir az gec yesək,
acından ölmərik. Əsas odur özümüzü xəstəyə tez çatdıraq”, – dedi.
Yağış dayanmadan aram-aram yağırdı. Buludlar göy üzündə
bir-birinə sıxılaraq sanki əl-ələ tutub yellənirdilər. Təkərlər yaş asfaltın üstü ilə fırlandıqca ətrafa qəribə xırçıltı səsi yayılırdı. Elə bil
təzə kələmin yarpaqlarını soyurdular.
Qardaşları həkim dalınca gedəndən Qızbəsin gözləri qapıda,
qulağı səsdə qalmışdı. Yaşamağa ümidi artmış, saralmış üzündə həyat işartıları cücərmişdi. Qardaşlarının gətirəcəyi həkimin gəlişini
intizarla gözləyirdi. Ona elə gəlirdi ki, vaxt getmir, zaman dayanıb,
əqrəblər biri-birinə dolaşıqlı qalıb. Neçə gün idi ki, boğazından heç
su da keçmirdi. Sanki ölüm yaxınlığında dayanıb sevinə-sevinə ona
baxırdı. Xəstəliyi gücləndikcə yavaş-yavaş əlini həyatdan üzür, yaşamağa olan inam telləri qırılır, sağalıb həyata qayıtmaq ümidi tükənirdi. Amma səhər ertədən qardaşlarını görəndən iştahası da açılmış,
ağzına bir tikə çörək qoymuş, bir neçə qurtum çay da içmişdi.
İkramı, Fikrəti və tibb çantası əlində olan həkimi qapının ağzında
görəndə Qızbəsin gözlərinə işıq gəldi, tükənmək üzrə olan mürgülü
ümidi ürəyindən güclə üzünə boylandı. Düzdür, son vaxtlar evlərinə
belə çantalı gəlib-gedən həkimləri görməkdən gözləri yorulmuşdu.
Amma ilk baxışdan bu həkim ürəyində xoş hisslər yaratdı. Sanki gizli
bir səs qulağına pıçıldadı ki, xilaskarı odur.
Nəcəf həkim vaxt itirmədən onu müayinə etdi, indiyə qədər
müalicəsi üçün yazılmış reseptlərlə, qəbul etdiyi dərmanlarla maraqlandı, ağrı-acılarını soruşdu. Analizlərin cavablarını dönə-dönə
nəzərdən keçirdi. Xeyli götür-qoydan sonra dedi:

c

120

C

– İkram, indiyə qədər xəstənin müalicəsi düzgün aparılmadığından vəziyyəti bu cür ağırlaşıb. Həkimlərin təyinatı, diaqnozu düz
deyil. Təəssüf ki, vaxt çox keçib, bacınızın sağlamlıq durumu xeyli
ağırlaşıb. Kaş ki məni bir az tez gətirəydiniz. Amma narahat olmayın,
vəziyyət elə də qorxulu deyil. Onun sağalacağına, az da olsa, ümid
işartısı var. Bu gündən əvvəlki müalicələr dayandırılmalıdır. İndi
daha təsirli dərmanlar yazacağam. Bacınız yeməyinə də fikir verməlidir ki, həm qidalanmanın, həm də dava-dərmanların köməkliyi ilə
yavaş-yavaş sağalıb ayağa qalxsın. İki həftədən sonra təkrar müayinə
üçün xəstəni yanıma gətirərsiniz.
Nəcəf həkim sözünü qurtaran kimi Pəri xala ona dil-ağız edib əllərindən öpdü. Həkimin sözlərindən sonra Qızbəs də xeyli ürəkləndi.
Zəif səslə də olsa həkimə: “Çox sağ olun”, – deyə bildi.
Həkim yazdığı resepti İkrama verərək: “Bu dərmanları mütləq
alın, müalicəsi də yazıldığı qaydada aparılsın. Dərmanlar həm elə
bahalı deyil, həm də tez tapılandır. İnşallah, bacınız yaxın günlərdə
sağalıb yataqdan qalxacaq“, – dedi.
– Nəcəf həkim, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Həm bizə,
həm də xəstəyə xeyli ümid verdiniz. Əlimizi bacımızdan üzüb, çarəsiz bir xəstəliyə tutulduğunu zənn edirdik. Demə, yanılmışıq, sadəcə
olaraq, onun sizin kimi həkimə ehtiyacı var imiş. İnşallah bacım sağalıb ayağa qalxandan sonra yəqin ki, kəndin bütün ağır xəstələri sizin
yanınıza gələcəklər. Görünür, bizim həkimlər savadsızdırlar. Onlara
xəstə etibar etmək olmaz, – deyə Fikrət də ona minnətdarlıq etdi.
Həkim müayinə işləri aparana qədər Fikrətlə Zülfüqar xörək bişirtdirib qonşu otaqda süfrə açdırmışdı. Nəcəf həkim oturub onlarla
çörək kəsib, söhbət etdi.
Süfrə arxasından qalxandan sonra həkim yola çıxmağa hazırlaşdı. Zülfüqar avtomobili işə saldı. Həkim xəstəyə son məsləhətlərini
verib hamı ilə sağollaşıb otaqdan çıxdı. İkram nə qədər təklif etsə də,
Nəcəf həkim pul götürmədi. “Ayıbdır, biz bir yerdə çörək kəsmişik.
Qardaşım eşitsə, heç üzümə də baxmaz”, – dedi.
Nəcəf həkimi evlərinə çatdıranda axşam saat doqquzu yenicə
keçmişdi. Geri dönəndə şəhərin mərkəzindəki apteki açıq görən İkram maşını saxlatdırdı. Xoşbəxtlikdən dərmanların hamısı burada
tapıldı. Onlar evə gecədən xeyli keçmiş qayıtdılar. Narın yağış hələ
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kəsməmişdi, xırda damcılar aramla, heç yana tələsib qaçmadan yer
üzünə səpələnirdi.
İkram ertəsi gün şəhərə qayıtdı. Fikrətsə məzuniyyət vaxtı bitmədiyindən kənddə qaldı. Bu müddətdə o, Xürrəmin dərsləri ilə də
yaxından maraqlanır, bilmədiklərini ona ətraflı başa salır, ev işlərində atasına kömək edirdi. Tay-tuşları tez-tez onun başına yığışırdılar.
Fikrət onlara meydan hərakatından, ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdiyi vəhşiliklərdən, iş yerindən, quyuların qazılıb təmir
olunmasından və başqa maraqlı hadisələrdən danışırdı.
Ölkənin paytaxtından uzaq olan bu kənddə həyat köhnə axarı ilə
davam edirdi. Bu nizamı dəyişən, pozan heç bir fövqəladə hadisə baş
verməmişdi. Əlli il, yüz il əvvəl necə idisə, eləcə də qalmışdı. Meydan
hərakatının dalğası hələlik bu kəndə gəlib çatmamışdı. Elə bil camaat fil qulağında yatmışdı.
Bir gün Fikrət qonşuları Gülşəndə xalagilə getdi. Söhbət zamanı
bu yaşlı qadına Bakıda, neft mədənlərində işlədiyini dedi. Gülşəndə
xala ondan mədənin yerini, yatağını ətraflı soruşdu. Fikrət də iş yerinin yerləşdiyi ərazini olduğu kimi ona təsvir elədi. Bir az da xırda
dəqiqləşdirmə apardıqdan sonra məlum oldu ki, Gülşəndə xala da
müharibə vaxtı elə həmin mədəndə işləyib. Aradan neçə illər keçməsinə baxmayaraq, yaşı yetmişi çoxdan ötmüş qadın hətta bəzi usta
və fəhlələrin adlarını da yadında saxlamışdı. Bir az da ötən illərin
dərinliyinə gedəndən sonra qonşusu Fikrətin briqadiri Salam kişini
də xatırladı.
Nəcəf həkimin müalicəsinə başlayandan bir həftə sonra Qızbəsin səhhətində dönüş yarandı. Əsas o idi ki, iştahası açılmışdı. Çox
keçmədi ki, neçə vaxtdan bəri döşəli qaldığı çarpayısından qalxıb
həyətə çıxdı. Solğun sifəti yavaş-yavaş ətə-qana dolurdu. İki həftədən sonra Fikrət Zülfüqarla onu həkimin yanına apardı. Nəcəf həkim
Qızbəsi müayinə etdikdən sonra üzünü ona tutub: “Bacı, yavaş-yavaş
sağalırsan. Müalicən davam etdikcə lap yaxşılaşacaqsan”, – deyərək
ona təzə dərmanlar da yazdı.
İkinci müalicə kursu Qızbəsə daha yaxşı təsir göstərdi. O sağaldıqca doğmalarının da üzü gülürdü. Yavaş-yavaş onun həyatı əvvəlki
axarına düşürdü.
Məzuniyyətinin başa çatmasına iki gün qalmış Fikrət Bakıya qayıtdı. Səhər-səhər qardaşıgilə baş çəkdikdən sonra yataqxanaya get-
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di. Fikirləşdi ki, yəqin, ötən müddət ərzində əsgərlik dostu Benik ona
cavab yazmış olar. Gözətçi otağına girib stolun üstündəki məktubları bir-bir gözdən keçirdi. Ona məktub yox idi. Güman etdi ki, yəqin,
yazdığı dostuna çatmayıb. Bəlkə, heç Benik indi həmin ünvanda yaşamır, başqa yerə köçüb. Əgər məktub yetişsəydi, əsgər yoldaşı mütləq ona cavab yazardı. Axı onlar çox mehriban dost olmuşdular. Dar
gündə həmişə bir-birilərinə arxa durmuşdular. Fikrətin ona o qədər
yaxşılığa keçmişdi ki...
...Uca dağların ətəklərində yerləşən kənddə qışqır-bağır bir-birinə qarışmışdı, ətrafa yayılan güllə səsləri camaatın vahiməsini
daha da artırırdı. Evlərdən qalın tüstü burumları qalxırdı. Saqqallı
daşnaklar azərbaycanlılar yaşayan kəndə günorta vaxtı hücum çəkmişdilər. Onlar evləri yandırır, sakinləri ağır işgəncələrlə öldürür,
kimsəyə aman vermirdilər. Quldurlar bir-bir evlərə soxulub sakinlərin var-yoxunu qarət edirdilər. İyirmi beş nəfərdən çox olan quldur
dəstəsi indiyə qədər azərbaycanlılar yaşayan neçə-neçə kəndi viran
qoymuşdu. Camaat onların əlindən zara gəlmişdi. Dəstəyə Benik adlı
daşnak başçılıq edirdi. Çox qəddar olan bu erməninin azərbaycanlıları görməyə gözü yox idi. Qanlı hadisələr başlanan gündən Benik
özü şəxsən iyirmidən çox azərbaycanlının başını kəsmiş, neçəsini
qulaqsız qoymuşdu. İndi də dəstəsi ilə qara bulud kimi bu kənddə
yaşayanların başının üstünü almışdı. Qan su yerinə axırdı. Camaat
ermənilərin əlindən qurtulmaq üçün dağlara, meşələrə üz tutmuşdu. Sakinləri evlərindən qovandan sonra ermənilər kəndi ələk-vələk
edib xeyli qənimət ələ keçirdilər. Benik evlərinə axşama yaxın qayıtdı. Cibində xeyli pulu, qızıl-gümüşü var idi. Həyətlərinə girəndə balaca qardaşı Aşot ona yaxınlaşıb: “ara, Benikcan, Azerbeycandan sənə
məktub gəlib”, – dedi. Benik ünvana, ada baxanda gözlərinə inanmadı. Məktub əsgərlik dostu Fikrətdən idi. O, məktubu açıb tənbəl-tənbəl sətirlərə göz gəzdirdikcə üzündə təbəssüm oynayırdı. Oxuyub
qurtaran kimi öz-özünə xeyli güldü. Sonra məktubu cırıb ayağının
altına töküb tapdaladı. Dostunun da ünvanına dodaqaltı söyüş söyəsöyə evlərinə qalxdı.
Fikrət o gün yaxşıca yatıb dincəldi. Sabah yox, birisigün işə çıxmalıydı. Bir gün əvvəl mədənə getdi ki, iş yoldaşları ilə görüşüb vəziyyəti öyrənsin. Yolda Vüsalla rastlaşdı, görüşüb hal-əhval tutdu.
Əvvəlcə ondan ən yaxın dostu Ziya, İnqilab və Səidi soruşdu. Sonra
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sahə rəisi və briqadalarının üzvləri, həmçinin başqaları ilə görüşdü.
Beniki axtarsa da, heç yerdə gözünə dəymədi. Salam kişi dedi ki, “Vəziyyət qarışandan bəri usta işə çıxmır. Nə bilim, vallah, danışırlar ki,
guya evini satıb Azərbaycandan gedib”.
Fikrət Mikayılla da görüşmək istədi. Soruşanda Ziya: “Üç gün qabaq iş yerində özünü pis hiss elədi, təcili yardım çağırdıq. Onu yaralananda müalicə olunduğu Neftçilər xəstəxanasına apardılar. Dünən
İnqilabla yanına getmişdik, vəziyyəti elə də yaxşı deyil. Yazıq o qədər
zəifləyib ki, heç ayaq üstə dayanmağa da halı qalmayıb. Sovet əsgərləri rezin dəyənəklə onu döyəndən bəri Mikayıl özünə gələ bilmir.
Deyəsən, əliyanmışlar onu lap pis yerindən vurublar“, – dedi.
Mədəndən çıxan Fikrət birbaş xəstəxanaya yollandı. O, palataya
daxil olanda Mikayıl çarpayısında sakitcə uzanıb fikrə getmişdi. İş
yoldaşını görəndə güclə ayağa qalxdı. Dostlar qucaqlaşıb görüşdülər.
Fikrət gözlərinə inanmadı. Heyrətdən donub yerində qaldı, əti üşəndi, dili tutuldu, düşüncələri bir-birinə dolaşdı. Az qaldı ki, ağlını itirib
dəli olsun. Mikayılın bir müddət əvvəl qapqara olan saçları indi qar
kimi ağarmışdı. Hətta qaşları, kiprikləri də bəyaz rəngə çalırdı. Elə
bil Fikrət məzuniyyətdə olduğu günlərdə Mikayıl əlli il qocalmışdı.
Demək olar ki, tamam dəyişmişdi, ağsaqqal kişiyə oxşayırdı. Fikrət
onda gördüyü dəyişikliyi üzdə büruzə verib dilinə gətirmədi. Qorxdu ki, dedikləri dostunun ürəyinə xal salar. Yalnız gözlərindən və səsindən tanımaq olurdu ki, bu Mikayıldır. Söhbət etdikləri vaxt onu
müalicə edən Zöhrab həkim də palataya gəldi. Fikrət onunla mehribancasına görüşüb, tanışlıq verərək dostunun müalicəsi ilə maraqlandı. Həkim dedi ki, hər şey yaxşı olacaq, bir neçə gündən sonra
Mikayıl işə qayıda biləcək. Onun söylədiklərindən Fikrətin ağlı bir
şey kəsməsə də, susub bir söz demədi. Başa düşdü ki, yəqin, həkimin
bu sözləri yalnız təsəlli üçündür. Çünki dostunun fiziki durumu çox
zəif idi. Həkimin ümüdsiz danışdığı açıqca hiss olunurdu. Deyəsən,
söylədiklərinə heç özü də inanmırdı. Amma həkim xəstəyə ümid vermək üçün bunları mütləq deməliydi.
Bir neçə dəqiqəlik söhbətdən sonra həkim onlarla sağollaşıb palatadan çıxdı. Fikrət dostunun yanında oturub bir az ordan-burdan
söhbət etdi. Mədənə qayıdacağını həkimin dilindən eşidən Mikayıl
çox sevinirdi. Bir azdan Fikrət dostuna xeyli ümidverici sözlər deyib ondan ayrıldı. Pilləkənlərlə aşağı düşəndə həkimlə qarşılaşdı. O
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tələssə də bir anlıq ayaq saxlayıb Fikrətlə söhbət etdi. Sözə birinci
başlayan həkim: “Bayaq xəstənin yanında özüm bilərəkdən o cür danışdım. Əslində, onun vəziyyəti heç də ürəkaçan deyil. Mikayıl müalicəsi mümkün olmayan xəstəliyə düçar olub. Əsgərlərin vurduğu
rezin dəyənəklər onun xayalarını dağıdıb, daxili orqanlarını və damarlarını ağır zədələyib. Nə qədər yaşayacağını Allah bilir”, – dedi.
Fikrət eşitdiklərindən şaxta vurmuş kimi donub qaldı. Dostunun
uğursuz taleyi ürəyini ağrıtdı, göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Qəhər
onu boğduğundan həkimlə söhbətini davam etdirə bilməyib ayaqları
əsə-əsə aşağı düşdü. Bu anlarda Mikayılla tanış olduğu ilk günləri
xatırladı. O, hündürboy, enlikürək bir oğlan idi. İdmana böyük həvəs
göstərirdi. Əsgərliyini xüsusi təyinatlı qoşun hissəsində çəkmişdi.
Hamı kimi ürəyi arzularla dolu idi. İki ay əvvəl nişanlanmış Mikayıl
toya hazırlaşırdı. Həm Fikrəti, həm də o biri dostlarını toyuna dəvət
edəcəyinə söz vermişdi.
İş cədvəlinə uyğun olaraq ertəsi gün Fikrət mədənə birinci növbə çıxdı. Məzuniyyətdə olduğuna görə işinə bir az yadırğamışdı. Gün
ərzində briqadiri ilə yalnız meydan hadisələrindən, ermənilərin vəhşiliyindən danışdılar. Əsəbiləşib özündən çıxan Salam kişi: “Bala, biz
neçə illər bir yerdə yaşasaq da, erməniləri yaxşı tanımamışıq. Demə,
içimizdə olsalar da, onlar yaratdıqları o xüsüsi fonddu-nədi hər ay
ora pul köçürürmüşlər. Gör ee, köpək uşağı nə bic millətdir. Bizim
kimi işlərini bıçaq sümüyə dirənəndə, qaçdı-qovdu ilə görmürlər.
Gələcək planlarını keçmiş günlərdən qurmağa başlayıbmışlar. Üzümüzə gülə-gülə bizə qənim kəsilib, bütün çirkin işlərini altdan-altdan görürmüşlər. Bu hadisələrin bir tərəfi yaxşı oldu ki, əclafların
belə alçaq əməlləri, gizli niyyətləri üzə çıxdı. Millətimizi məhv etməyə yönələn çirkli və iyrənc məqsədləri açıq-aydın bilindi. Gərək
bu gündən sonra ayıq olaq, dostumuzla düşmənimizi dəyişik salmayaq. Düşmənə dost, dosta düşmən deməyək. Yoxsa başımıza bundan
da dəhşətli faciələr gələr”, – dedi.
Ertəsi gün xəstəxanadan çıxan Mikayıl birbaş Fikrətgilin yanına
gəlmişdi. Həkimlər ona mədəndə işləməyə icazə verməmiş, beş-üç
kiloqramdan artıq yük götürməyi qadağan etmişdilər. Sağlamlığı, fiziki durumu mədənə – doğma kollektivin sıralarına qayıtmağa imkan vermirdi. Mikayıl arıqlayıb çöpə dönmüşdü. Elə bil xəstəxanada
bədən çəkisinin yarıdan çoxunu itirmişdi. O hamının gözü qarşısında
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yavaş-yavaş arıqlayıb əldən gedirdi. Enli kürəyi, hündür boy-buxunu
şam kimi əriyib içinə tökülürdü. Vaxtından əvvəl ağaran qalın saçı
da yavaş-yavaş seyrəlirdi. Beli yay kimi dartılıb əyilmişdi. Sifəti elə
saralmışdı ki, sanki illər uzunu yataq xəstəsi olmuşdu. İçindən onu
gəmirən dərddən, bəladan xəbərsiz olan Mikayılın ovqatı yaxşı idi,
deyib-gülürdü. Xəstəlik ruhunu zədələmişdi. Yenə də həvəslə toyundan danışırdı. Həkimlərin təyin edib təsdiqlədiyi diaqnozla ona əlillik düşürdü. Mikayıl bunun üçün vaxt itirmədən sənəd toplayırdı.
İki həftə keçməmiş onun ölüm xəbəri yayıldı. Fikrət Mikayılın
hansı vəziyyətdə öldüyü ilə maraqlananda qohumları dedilər ki, gecə
yarısı özünü pis hiss edib, həkim çağırıblar. Təcili yardım maşını onu
xəstəxanaya aparanda yolda keçinib. Tələm-tələsik gələn ölüm Mikayıla əlilliyini sənədləşdirməyə də imkan vermədi. Onun həyatı da,
arzuları da yarımçıq qaldı. Mikayılı tanıyanlar hamısı yasa batmışdı.
Dost itkisi Fikrəti yandırıb yaxırdı. İlk günlər işçilərinin meydanda
döyülməsinə sevinən sahə rəisi Kamil kişi də bu itkiyə hönkür-hönkür ağlayırdı. Deyəsən, Fikrətgilin ünvanına dediyi acı sözlərə görə
peşman olmuşdu. Mikayılın meyitini rayonlarına aparmaq üçün sahə
rəisi Fikrətlə bərabər bir neçə nəfərə də icazə verdi.
Səhər saat doqquz radələrində yola çıxdılar. Axşama yaxın onların kəndlərinə çatdılar. Qohumlar maşını əhatəyə alıb ağlaya-ağlaya
Mikayılın meyitini yerə düşürdü. Anası, bacıları haray çəkib saçlarını yolurdu. Gec olduğundan onu torpağa ertəsi gün tapşırdılar. Fikrətə dostunun toyunu yox, yasını görmək nəsib oldu. Mikayılı dəfn
edəndən sonra onu tanıyanlar məzarı üstündə kövrək xatirələrini
dilə gətirib beş-üç kəlmə danışdılar. Fikrətə də söz verdilər. O, dostu
haqqında uzun-uzadı nitq söyləmədi. Qısaca olaraq: “Mikayıl cəsur
və mübariz oğlan idi. Rəhmətlik heç nədən qorxmurdu. O, Azadlıq
meydanında kişi kimi sonacan dayandı, döyülsə də, vurulsa da tutduğu yoldan bir addım da olsun geri çəkilmədi. Mikayıl milli azadlıq
mübarizəsinin ilk qurbanlarından biri oldu. Qoy həm onu yaxından
tanıyanlar, həm də bu kəndin cavanları Mikayılın yarımçıq qalmış
mübarizə yolunu davam etdirsinlər. İnanıram ki, onun kimi oğulların
qanı heç vaxt yerdə qalmayacaq”, – dedi.
Hamı qəbiristanlığı göz yaşı içində tərk etdi. Dostunun ölümünə
görə Fikrət həm Sovet əsgərlərinə, həm də ermənilərə nifrət edirdi. Düşünürdü ki, əgər daşnaklar Qarabağ məsələsini ortalığa atma-
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saydılar, heç meydan hadisələri də baş verməzdi. Mikayıl da mitinqə
getməz, hərbçilər də onu vurub ağır yaralamazdılar. Sonra fikrindən
daşındı ki, yox, bugünkü hadisələr təsadüfdən yox, tarixdən qaynaqlanır. Ermənilərin gözü həmişə Azərbaycan torpaqlarında olub. Yadına düşdü ki, əsgər yoldaşı Benik də arağı çox içəndən sonra sayaqlayıb “böyük Ermənistan”dan dəm vurardı. Ertəsi gün ayılanda dünən
dedikləri barədə soruşanda heç nəyi xatırlamadığını söyləyərdi.
Deməli, ermənilər bugünkü hadisələrin ssenarisini lap çoxdan cızıb
hazırlayıblar. İllərcə əvvəl nəzərdə tutduqları planlarını indi mərhələ-mərhələ həyata keçirirlər.
...Vəziyyət gündən-günə pisləşirdi. Qapıları hər gün Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı faciəli xəbərlər döyürdü. Ağrı-acılarla dolu bu məlumatlar hamıya narahatlıq gətirirdi. Təpədən-dırnağadək silahlanmış ermənilər azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə
hücum çəkib əliyalın qalmış camaatı gülləbaran edirdilər. Sağ qalan
adamlar ayaqyalın, başıaçıq Azərbaycana üz tuturdular. Hər gün qəzet və jurnallarda faciənin dəhşətlərini əks etdirən yazılar, şəkillər
dərc olunurdu. Ermənistanda törətdiyi qanlı hadisələrlə kifayətlənməyən ermənilər Azərbaycanın sərhəd kəndlərinə də hücum ebib
evləri yandırır, dinc insanları amansızcasına qətlə yetirirdilər. Aləm
bir-birinə qarışmışdı. Fikrət briqadiri ilə gün ərzində daha çox daşnakların vəhşiliyi barədə danışırdı. Salam kişi deyirdi ki, bala, bax
görərsən, bu gedişlə hadisələr çox uzanacaq. Ermənilərin qarşısı
vaxtında alınmasa, hələ çox qanlar töküləcək, çox evlər dağılacaq.
Fikrətin fikri-zikri erməni gülləsinə tuş olan azərbaycanlıların
yanında qalmışdı. Silaha sarılıb daşnaklarla döyüşmək istəyirdi.
Hərbi xidmətdə bacarıqlı atıcı olduğundan, inanırdı ki, əgər müharibəyə getsə, döyüşsə düşmən onun güllələrindən yayına bilməyəcək...

4-cü fəsil
Ana oğullarının sümüklərini də aparmaq istəyirdi

Neçə gün idi ki, Məleykə meydandakı tonqalların ətrafında gecələyirdi. Nümayişçilərə İrəvanda, kəndlərində baş verən dəhşətli
hadisələrdən danışır, Ermənistanda üzləşdikləri dərdlərinə, ağrı-
acılarına Bakıda əlac axtarırdı. Bir gün günortadan sonra meydan-
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da kəndçiləri Qurbanla rastlaşdı. Görüşüb bir-birlərindən hal-əhval
tutdular. Qurban onu Bakıda görəndə gözlərinə inanmadı, həyəcanla
soruşdu:
– Ay qız, Məleykə, sən burada nə gəzirsən?
– Gəldim ki, ermənilərin başımıza gətirdikləri faciələri meydanda danışım, haray salım, bəlkə, ümid yerimiz olan Bakıda dərdimizə
bir çarə tapıldı.
– Ay qız, sənin burada dayanmağının bu işlərə zərrə qədər xeyri
olmayacaq. İndi ermənilərin gözü elə qızıb ki, heç kimdən qorxmurlar. Deyəsən, sənin son hadisələrdən xəbərin yoxdu. Bir neçə gün
əvvəl silahlı quldurlar qəflətən kəndimizə soxulub evləri yandırdılar, camaata divan tutdular. Qorxudan hərə canını götürüb bir tərəfə
qaçdı. Ləng tərpənənlər ermənilərin əlinə keçdi. Quldurlar kəndçilərimizə yaman zülm elədilər. Mən onların caynağından güc-bəla ilə
qaçıb qurtara bildim. Hücum o qədər qəfil və sürətli oldu ki, başımızı
itirdik. Heç bilmədik ki, bu gavurların əlindən necə qurtaraq, hara
üz tutaq? Yazıq camaat özünü meşələrə, dağ-dərələrə vurdu. Bilən
olmadı ki, kənddə kim öldü, kim qaldı? Sən meydanda tonqal ətrafında oturmaqla itirilmiş heç nəyi geri qaytara bilməyəcəksən. Burada dayanınca yaxşı olar ki, axtarışa çıxasan, ananı, qardaş-bacılarını
soraqlayıb tapasan. Bəlkə, elə Allah eləməmiş başqaları kimi onlar
da ermənilərin güllələrinə tuş gəlib kənddən sağ çıxa bilməyiblər?!
Eşitdiyi bu tükürpədici xəbərdən Məleykə donub yerində qaldı. Sarsıldığından nə edəcəyini, nə deyəcəyini də bilmədi. İxtiyarsız
olaraq göz yaşları yanaqlarına süzülüb qəmli çöhrəsinə iz saldı. Bir
anlıq dünyaya doğulduğu doğma kəndləri gözləri önünə gəldi. İndi
dədə-baba ocaqları, əzizlərinin məzarları ermənlərin tapdağı altında qalmışdı. Anası, qardaş-bacıları, gəlinləri ya yollarda əsir-yesir
olmuş, ya da insan qanına susamış daşnakların cənginə keçmiş, güllələrinə tuş gəlmişdi.
Məleykə göz yaşları içində meydanı tərk edib qatara bilet almaq
üçün dəmiryol vağzalına gəldi. Heç bilmirdi ki, bu gərgin vaxtda doğmalarını harada axtarsın, hara üz tutsun, kimin yanına getsin? Dərdi
həddindən artıq ağır, çiyinləri isə bu yükün altında çox zərif idi. Xeyli
götür-qoydan sonra qərara aldı ki, “Bakı-Tbilisi” qatarı ilə Gürcüstana getsin. Dayısı Mehdi Rustavi şəhərində yaşayırdı. Güman edirdi
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ki, bəlkə anasıgil bu çətin günlərdə onlara pənah aparıb. Ümidini ağlına gələn gümanlara bağlayıb vaqona mindi.
Yolboyu Məleykənin gözünə yuxu getmədi. Baş verən qanlı hadisələr onu rahat buraxmırdı. Yuxusu ərşə çəkilmişdi. Anası, bacıları, qardaşı və onun hamilə həyat yoldaşı gözləri önündən getmirdi.
Doğmalarının ermənilərin əlinə keçməsini fikirləşəndə dəli olurdu.
Qorxurdu ki, daşnaklar başqa azərbaycanlılar kimi onlara da işgəncə verib öldürərlər. Bunları ağlından keçirdikcə narahatlığı bir az
da artırdı. Tez-tez oturduğu yerdən ayağa qalxıb kədərli baxışlarla
vaqonun pəncərələrindən sürətlə ötüb arxada qalan çöllərə boylanırdı. Allaha yalvarırdı ki, doğmalarının başına faciəli işlər gəlməsin.
Ermənilərin törətdiyi qanlı hadisələr onları həm doğma ocaqlarından, həm də bir-birilərindən ayrı salmışdı. Kiçik bir ailə böyük və
sağalmaz dərdə düçar olmuşdu. Belə gərgin günlərdə bu dərdə əlac
tapmağın yolu dözülməz çətinliklərdən keçirdi. Bala anaya, ana balaya həsrət qalmışdı. Bala anasını, ana balasını ölmüş bilirdi. İndi Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların hamısı eyni vəziyyətdə idi. Bu
günahsız insanlar ömürlərinin ən kədərli, ən gərgin günlərini yaşayırdılar. Həmişə işıqlı olmuş ömür yollarına indi qaranlıq çökmüşdü.
Onların hamısı qatı zülmətləri aydınlaşdıracaq gur işığa möhtac idi.
Məleykə doğmalarını düşünə-düşünə Gürcüstana tez çatmağa can
atırdı. Qatarsa onun fikirlərinə məhəl qoymadan dağlara, dərələrə,
geniş çöllərə səs salaraq həmişəki sürəti ilə hey irəli gedirdi.
Səhər tezdən Rustavidə vaqondan düşən Məleykə tələm-tələsik dayısıgilə yollandı. Gümanı doğru çıxmadı, anasıgil burada yox
idi. Sən demə, Mehdi dayısının heç bu boyda faciədən – ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı hadisələrdən xəbəri
yox imiş. Məleykə burada vaxt itirmədən doğmalarını sağ-salamat
tapmaq ümidi ilə geri döndü. İşlərinin çoxluğundan dayısı onunla
gedə bilmədi. Məleykə gah piyada, gah da təsadüfən rastına çıxan
maşınlarla əzizlərinin axtarışına ara vermirdi. Güman gələn yerlərə
baş vursa da, doğmalarından soraq ala bilmirdi. Onları “gördüm”
deyən yox idi. Məleykə axtarışının istiqamətini dəyişib Gürcüstanın
Marneuli və Şulever rayonlarına üz tutdu. Ayaqları yorulsa da, canı
üzülsə də, yolundan qalmırdı. Doğmalarını tapmaq istəyi ona güc verirdi. Məleykənin keçib getdiyi yollar doğma ocaqları əlindən alınmış
Ermənistandan qaçqın düşmüş azərbaycanlılarla dolu idi. Ermənilər
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qəfil hücumları ilə min illərlə dədə-baba yurdlarında yaşamış azərbaycanlıları yurd-yuvasından didərgin salmışdı. Qaçqın karvanının
ucu-bucağı görünmürdü. Elə bil güclü bir sel onları qabağına qatıb
dayanmadan irəli qovurdu. Hamının üz-gözünə kədər ələnmişdi.
Qaçqınların arasında yaralılar çox gözə dəyirdi. Üzləri bıçaqla şırım-şırım edilmiş, qulaqları sırğa ilə, barmaqları üzüklə bərabər
kəsilmiş analar, bacılar hələ özlərinə gəlməmişdilər. Onların sinəsinə çalın-çarpaz dağ çəkilmişdi. Torpağı, var-dövləti, evi əllərindən
alınmış qaçqınlar ağlayıb göz yaşı axıdırdılar. Bir günahları olmadan
durduqları yerdə ermənilər onlara zülm eləmişdilər. Evi, var-dövləti
əlindən alınmış bu adamlar indi soyuq qış günlərində özlərinə isti
yuva axtara-axtara yollarda qalmışdılar. Yazıqlar hara gedirdilərsə,
iliklərə işləyən soyuq dekabr küləyi onları təqib edirdi. Sanki təbiət
də bu adamların qəsdinə durmuşdu.
Məleykə yanaqlarında göz yaşı sıralanıb gedən qaçqın karvanının içində doğmalarını axtarırdı. Bir tanış-bilişə də rast gəlmirdi
ki, heç olmasa, onların hara-hansı istiqamətə qaçdığını öyrənsin.
Gördüyü ağrı-acılı, ürək dağlayan mənzərə qəlbini göyüm-göyüm
göynədirdi. Körpələri qucağında donmuş analar ermənilərin əlinə
keçməmək üçün özlərini dağlara, meşələrə vurmuşdular. Paltarları
cırıq-cırıq olmuş qız-gəlinlər çəkdikləri zülmdən, gördükləri dəhşətdən havalanmışdılar. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüş, dərd içində yanıb qovrulan
qaçqınlara əl tutmağa, kömək etməyə çalışır, onlara öz yanlarında
yer vermək istəyirdilər. Amma bəzi ermənipərəst gürcülər buna
əngəl törədir, qaçqınların buralarda məskunlaşmasına razı olmur,
didərginləri maşınlara yığıb Qırmızı körpüdən Azərbaycana keçirirdilər. Məleykə qısa ömürlük həyatında belə dəhşətli səhnələrlə, belə
üzücü mənzərələrlə ilk dəfə idi ki, qarşılaşırdı. Bu dəhşətli səhnələr
ömrü boyu onun yaddaşında qalacaqdı.
Gördüyü dəhşətlərdən gözləri dörd olan yazıq qəlbini sızladan
ağrı-acıyla, yanaqlarını qurumağa qoymayan göz yaşlarıyla, heç vaxt
ürəyində sönməyən ümid işığıyla doğmalarını axtarırdı. Hər an əzizlərini tapacağını güman edərək onlarla qovuşma səhnəsini gözləri
önündə canlandırırdı. Həmin anlarda burnuna anasının ətri, qoxusu
gəlirdi. Amma nə qədər soraqlasa da, axtarışları bir nəticə vermirdi.
Məleykə başında dolaşan kədərli düşüncələrlə Gürcüstanla Ermə-
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nistanın sərhədində yerləşən Sadaxlı kəndinə gəlib çıxdı. Bibisi Hürmələk burada yaşayırdı. Tibb bacısının ağlına gəldi ki, bəlkə, anasıgil
o gərgin günlərdə ermənilərin əlindən qaçıb onlara pənah gətirmiş
olar.
Kəndə ayaq basanda Məleykə burada xeyli qaçqın olduğunu gördü. Küçələrdə mal-heyvan sürülərinin əlindən tərpənmək mümkün
deyildi. Bibisi Hürmələklə də elə kəndin ortasında rastlaşdı. Qol-boyun olub görüşdülər, ikisi də bir-birinə söykənib ağladı. Məleykə
narahatlıq içində anasıgilin onlarda olub-olmadığını soruşdu. Hürmələk arvad: “Gəlininiz Münəvvər bizdədi, amma nə Kamandardan,
nə də anan və bacılarından xəbər yoxdur. Onların nə sağ-salamat olduqlarını, nə də öldürüldüklərini kimsə bilmir. Neçə vaxtdır biz də
anangildən nigaran qalmışıq”, – dedi.
Sadaxlıda qaçqınların əlindən tərpənmək olmurdu. Sanki adamlar kəndə güclə sığışırdı. Yerləri darısqal olsa da, camaat qaçqınları açıq ürəklə qarşılayırdı. Tibb bacısının yaxın qohumlarının çoxu
bura qaçıb gəlmişdi. Onlarla göz yaşları içində görüşən Məleykə düşdükləri bu ağır hallarına ürəkdən acıdı. Görən kimi Münəvvəri öpüb
bağrına basdı, ondan anasını, bacılarını, Kamandarı soruşdu. Gəlinləri dedi ki, vallah, neçə vaxtdır mən də onlardan nigaran qalmışam.
“Məleykə, nə yaxşı gəlib çıxdın. Allaha min şükür, səni gördüm, ürəyim yerinə düşdü. Elə bilirdim ki, sən ermənilərin gülləsinə tuş gəlmisən”, – deyən Münəvvər tibb bacısını qucaqlayıb ağladı.
Məleykənin Sayalı xalası da, əri Əli kişi də burada idi. Ər-arvad
ikisi də yataqda döşəli qalmışdılar, yaralarının ağırlığından ayağa da
qalxa bilmirdilər. Tibb bacısı öyrəndi ki, ermənilər xalasına da, həyat
yoldaşına da dözülməz işgəncələr veriblər. Döyülməkdən ikisinin də
bədəni qançır-qançır olmuşdu. Sabaha sağ çıxacaqlarına ümid yox
idi. Yaralarına təpitmə qoymuşdular ki, bəlkə, ağrıları azalar. Ermənilərin verdiyi işgəncədən sir-sifətləri də tanınmaz hala düşmüşdü.
Vurulan zərbələrin təsirindən gözlərinə qan sızmış bu adamlar çox
qəzəbli görünürdülər. Odlu baxışlarından intiqam qığılcımları sayrışır, ürəklərində qisas yanğısı alovlanırdı. Ər-arvad daşnakların başına gətirdikləri dözülməz işgəncələrdən göz yaşları içində danışırdı.
Tibb bacısı yurd-yuvasından zorla qovulmuş yaxınlarını dinlədikcə
haldan-hala düşür, uzun illər bir yerdə işləyib yaşadığı ermənilərə
nifrət edirdi. Gəlinlərinin ürəyi lap dolu idi. Dəhşətli hadisələr onu
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yaman qorxutmuşdu. Münəvvər narahat və təhlükəli anlarını yaşadığı o qanlı günlərdən yana-yana söz açdı:
“Məleykə, sən Bakıya gedəndən iki gün sonra kənddə vəziyyət
birdən-birə qarışdı. Başımıza dəhşətli hadisələr gəldi. İllərdən bəri
rahatca yaşadığımız evimizdə gecələməkdən də qorxurduq. Həyatımız əvvəlki şirinliyini, ləzzətini itirmişdi. Elə bil hər şeyin nizamı
pozulmuş, çərxi çönmüş, yer kürəsi öz oxundan çıxmışdı. Hamilə olduğuma görə qardaşın məni bura – Sadaxlıya göndərmək istəyirdi.
Mən onunla razılaşmayıb Sona xalanı, Pərini, Gülüstanı, Kamandarı
tək qoyub heç yerə getmədim. Dedim ki, nə qədər təhlükəli olsa da,
sizinlə qalacağam. Ermənilər gecələr dağlarda tonqal qalayıb bir-birinə işarə verirdilər. Günlər keçdikcə tonqalların sayı artırdı. Axşamlar yerimizə girəndə heç bilmirdik ki, sabaha sağ çıxacağıq, yoxsa
yox? Anan deyirdi ki, deyəsən, ermənilər təhlükəli planlar hazırlayır.
Quldurlar camaatı qorxutmaq üçün təkcə tonqal qalamaqla kifayətlənmir, tez-tez evlərə zəng vuraraq hədə-qorxu gəlib deyirdilər ki,
əgər sabah kəndi tərk etməsəniz, hamınızı öldürəcəyik. Bu hədələrdən vahiməyə düşən sakinlər səhər ertədən ev əşyalarını yük maşınlarına yığıb kənddən çıxmaq istəyəndə ermənilər onların qabağını
kəsir, geri qaytararaq deyirdilər ki, heç yerə getməyin. İki daş arasında qalan camaat, bu dar məqamda nə edəcəyini, hansı addımlar
atacağını da bilmirdi. Daşnaklar bizi nə adam kimi yaşamağa qoyur,
nə də çıxıb getməyimizə imkan verirdi. Ermənilər hamını avara qoymuşdu. Kənddə çox qeyri-müəyyən vəziyyət yaranmışdı. Camaat
çıxılmaz bir duruma düşmüşdü. Nömrəsiz maşınlarla kəndə girən
ermənilər heç kimdən qorxub çəkinmədən, açıq-açığına qız-gəlinə
sataşmaq istəyirdilər...
Noyabrın sonuncu gününü yaşayırdıq, səhər yenicə açılmışdı.
Hava küləkli və soyuq idi. Səhər tezdən saat səkkiz radələrində üz-gözü sarınmış, qollarına qara lent bağlanmış ermənilər qəflətən kəndə
girib qarşımızda qəti tələb qoydular: “Üç saat ərzində evlərinizi tərk
edin, yoxsa dərinizə saman təpəcəyik. Bu torpaqlar sizin deyil, buralar bizə ulu erməni babalarımızdan qalıb”. Həmin gün kəndə gələnlər yerli ermənilərə oxşamırdı. İşin tərsliyindən Kamandar da evdə
yox idi, Gürcüstana getmişdi ki, təhlükəsiz bir yol tapıb bizi kənddən
çıxarsın. Sona xala, Pəri və Gülüstanla tez əl-ayağa düşüb yır-yığış
elədik. Başımız işə qarışdığı vaxt həyətdə güllə səsi eşitdik. Ermə-
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nilər camaatın gözünü qorxutmaq üçün fırfıra kimi məhəllələrdə dolaşır, tez-tez havaya atəş açıb vahiməni bir az da artırırdı. Kənddə çox
qarışıqlıq idi. Camaat topdağıtmaz evindən çiyninə bir-iki bağlama
alıb küçələrə çıxmışdı ki, ermənilərin əlindən sağ-salamat qurtulmaq üçün bir yol tapsın. Əvvəldən hər şeyi ölçüb-biçən daşnaklar
yolları bağlayıb kəndi mühasirədə saxlayırdılar. Belə gərgin saatlarda sakinlər vahimə içində kəndin arasında aşağı-yuxarı vurnuxub
xilas yolları axtarırdı. Yollarsa bağlanmış, çıxışlar möhkəm-möhkəm
qapanmışdı”.
Sözünün bu yerində Münəvvər kədərdən boğuldu, ürəyinə çökmüş qəmdən gözləri yaşardı. Səsi yarıda qırıldığından sözünü sonacan deyə bilməyib kövrəldi. Bir neçə qurtum su içəndən sonra
qəm-qüssəyə köklənmiş söhbətinə davam elədi:
– Hamımız yola hazır olsaq da, Sona xala evdən çıxmaq istəmirdi. Elə hey deyirdi ki, ay bala, əzab-əziyyətlə tikdiyimiz ev-eşiyi, illərdən bəri yığdığımız var-dövləti, əzizlərimizin məzarını bu gavurlara
qoyub hara gedək? Bəs indi kimin qapısını döyək, harada yaşayaq?
Ermənilər məni öldürsələr də, Kamandar gəlməyincə addımımı heç
yerə qoyan deyiləm. Bu vaxt həyətdə səs-küy qopdu. Üç nəfər quldur
qəflətən evə soxuldu. Biz toyuqların ayağını bağlayıb qapının arxasına yığmışdıq ki, gedəndə onları da aparaq. Tələsik içəri dürtülən
ermənilər toyuqlardan bir neçəsinin başını bıçaqla kəsib çölə tulladılar. Hirslə, bağıra-bağıra dedilər ki, əgər beş-on dəqiqəyə kəndi tərk etməsəniz, sizin də başınızı bax belə kəsəcəyik. Onlar evdən
çıxhaçıxda birdən itimiz Toplan hürə-hürə həyətə girib daşnakların
üstünə atıldı. Arxada gedən quldur qəflətən toyuqları kəsdiyi qanlı
bıçaqla onu vurdu. Uzun bıçaq itin qarnını deşib o biri tərəfdən çıxdı. Toplan böyrü üstə yerə yıxılıb zingildədi, uluya-uluya öldü. Çox
dəhşətli mənzərəydi. İtimizin yarasından axan qana göz yaşlarıyla
baxırdım, amma köməklik edə bilmirdim. Toplan neçə illər həyət-bacamızı qurd-quşdan qorumuşdu. Həmişə bizə sadiq olan it son anda
da ermənilərin üstünə atıldı ki, onları parçalayıb bizi xilas etsin. Am
ma mümkün olmadı. Quduzlaşmış ermənilər təkcə adamların deyil,
toyuğun, itin də başını kəsməyə, qanını tökməyə hazır idilər. Güllə
səsi hər tərəfi başına götürmüşdü. Kənd sanki döyüş meydanına
çevrilmişdi. Ermənilər həyətdən təzəcə çıxmışdılar ki, Kamandar
gəlib özünü yetirdi. Onu görəndə ürəyimiz yerinə düşdü, gözlərimiz
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işıqlandı. Elə bu vaxt Banu nənənin qızı Ruqiyyə qaça-qaça həyətə
girib tövşüyə-tövşüyə: “Münəvvər, ermənilər məni tutmuşdular, əllərindən güclə çıxmışam. Onlar arxamca düşüblər. Yəqin, indilərdə
bura da başlarını soxacaqlar. Nə qədər ki gəlməyiblər, tez ol, qaçıb
əllərindən qurtaraq. Bu vəhşilər qarşılarına çıxan kişiləri öldürüb
qadınları zorlamaq istəyir. Tez olun, onlar gəlməmiş cəld tərpənib aradan çıxaq”, – dedi. Elə bil dərin yuxu içindəydik. Ruqiyyənin sözləri bizi bu qəflətdən ayıltdı. Heç iki dəqiqə keçmədi ki, bir
neçə erməni vəhşi heyvan kimi bağıra-bağıra həyətimizə girib başımızın üstünü aldılar. Kamandar quldurların qabağını kəsib onlarla
əlbəyaxa olaraq bizə dedi ki, tez olun, qaçıb uzaqlaşın, meşələrdə,
dağlarda gizlənin. Biz Ruqiyyə ilə yaranmış fürsətdən istifadə edib
tələm-tələsik çəpərin arasından qonşunun həyətinə keçdik. Oradan
ağacların, kolların arası ilə əyilə-əyilə gedib yola çıxdıq. Gülsəfa xalagil evlərindən əllərinə keçəni maşına yığıb həyətdən tərpənirdilər.
Qaçıb güc-bəla ilə özümüzü onlara çatdırdıq. Xahiş etdik ki, bizi də
aparsınlar. Əvvəl etiraz etsələr də, sonra hamilə olduğumu görüb fikirlərini dəyişdilər. Qorxumuzdan yorğan-döşəyin arasında gizləndik ki, ermənilər gözündən yayınaq. Amma gizlənməyimizin xeyri
olmadı. Kənddən çıxhaçıxda ermənilər maşının qabağını kəsib hər
yeri ələk-vələk eliyəndə bizi gördülər. Yaxşı ki, yerə düşürtmədilər.
Yalnız üstümüzdəki qızılları alıb döyməklə kifayətləndilər. Həm qaçmaqdan, həm də döyülməkdən yorulub əldən düşmüşdük. Yollarda
əzab çəkə-çəkə birtəhər gəlib Sadaxlıya yetişdik. Zülm ayaqlasaq da,
zillət çəksək də, şükür, hamımız sağ-salamat qalmışıq. Vəziyyət belə
gərgin olduğundan, nə Kamandardan, nə bacılarından, nə də Sona
xaladan xəbər tuta bilmədim. Neçə vaxtdır ki, onların nigarançılığını
çəkirəm. Fikirləşirəm ki, ay Allah, görəsən, onlar necə oldular, hara
getdilər? Günlərdir ki, gözüm yolda, qulağım səsdə qalıb.
Münəvvərin kədərli söhbətini dinlədikdən sonra Məleykə öz-
özünə xeyli götür-qoy edib fikirləşdi ki, görəsən, anasıgili harada
axtarsın? Birdən ağlına gəldi ki, bəlkə, Qazaxa getsə, onlardan bir
xəbər öyrənə bilər. Deyilənə görə, qaçqınların çoxu o istiqamətə üz
tutub. Münəvvər hamilə olduğundan o vəziyyətdə Məleykəyə qoşulub axtarışa çıxa bilməzdi. Tibb bacısı yorğun olsa da, doğmalarını
tapmaq ümidi ilə yola düzəldi.
Ermənistandan qaçqın düşmüş azərbaycanlılar isti yuva tapmaq
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ümidi ilə Azərbaycana pənah aparırdılar. Sanki yollardakı adamlar deyil, sonu görünməyən durna qatarı idi, soyuq ölkələrdən isti
ölkələrə köç edirdi...
Qazax rayonuna gəlib çatanda Məleykə yorulub taqətdən düşmüşdü. Çox soraqlayandan sonra axır ki burada əzizlərindən xəbər
tutub izlərinə düşə bildi. Təsadüfən şəhərin mərkəzində kirvələri
Fərmanla rastlaşdı. Ondan öyrəndi ki, anası bacıları ilə Tovuza gedib, qardaşı yaralı olduğundan Qazaxın mərkəzi xəstəxanasında
yatır. Fərman kişinin dediyinə görə, ermənilər onu bıçaqlamışdılar.
Kamandarın yaralanıb xəstəxanada yatdığını eşidəndə Məleykənin
ayağının altından yer qaçdı. İxtiyarsız olaraq gözlərindən yaş sel kimi
axdı. Allah eləməmiş, onun başına bir iş gəlsəydi, Məleykə, yəqin ki,
özünü öldürərdi.
Qarşısına çıxanlardan xəstəxananın yerini öyrənib ora tələsdi.
Elə bil vaxt dayanmış, yer kürəsi donmuşdu, hərəkətdə olan isə yalnız Məleykənin ayaqları idi. O, qardaşını görmək üçün sanki yerimir,
uçur, zamanı dayandırıb qabaqlamağa çalışırdı. Tələsirdi ki, onu tez
qollarının arasına alsın, bağrına basıb körpə uşaq kimi öpüb oxşasın,
əlləri ilə yaralarına məlhəm qoysun.
Yolu necə tələsik və həyəcanla gəlmişdisə, xəstəxanaya nə vaxt
çatdığını bilmədi. Yalnız şəfa ocağının tanış qoxusunu hiss edəndə
özünə gəldi. Dəhlizə ayaq qoyan kimi var gücü ilə qışqırdı:
– Kamandar, qardaşım, haradasan??? K – a– m-a-n-d-a-r? H-e-y!!!
Məleykənin gur səsindən, çığırtısından xəstəxananın divarları
titrədi. Həkimlər, tibb bacıları, xəstələr belə həyəcanlı qışqırıq səsini
duyar-duymaz dəhlizə yüyürdülər. Tibb bacılarından biri tələm-tələsik ona yaxınlaşıb soruşdu:
– Ay bacı, nə olub, niyə belə qışqırırsan? Həyəcanlanma, özünü
ələ al. De görək, kimi axtarırsan, hansı Kamandarı soruşursan?
Məleykə qəhər dolu səslə dilləndi:
– Bacı, qardaşım Kamandarı axtarıram. Deyirlər, ermənilər onu
bıçaqlayıb, vəziyyəti ağırdır, xəstə yatır. Deyirlər...
Tibb bacısı Kamandarın adını eşidən kimi tanıdı.
– Ay bacı, siz Allah, qışqırmayın, bir az sakitləşib özünüzə gəlin.
Hə, qardaşınız burada yatır. Amma sizə düzgün məlumat verməyiblər, onun vəziyyəti elə də qorxulu deyil. Xoşbəxtlikdən, bıçaq zərbələri daxili orqanlarını zədələməyib, – dedi.
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Məleykənin söhbətə qulaq asmağa nə vaxtı, nə də həvəsi var idi.
O indi yalnız qardaşını sağ-salamat görmək, nəfəsini duymaq, səsini
eşitmək istəyirdi. Ona görə də tələsik dilləndi:
– Bacı, Kamandar hansı palatada yatır, narahatçılıqdan ürəyim
partlayır, qardaşımı görmək istəyirəm. Tez məni onun yanına apar.
Allah ermənilərin bəlasını versin. İki-üç gündür gəzmədiyim, ayaq
döymədiyim yer qalmayıb. Şükür, axır ki yaralı da olsa, qardaşımı
tapdım.
– Gedək, – deyə tibb bacısı Məleykənin qoluna girdi.
Birlikdə ikinci mərtəbəyə qalxdılar. Həyəcandan Məleykənin bədəni uçunurdu. Palatalardan birinin qapısını astaca açıb içəri keçdilər. Xəstəxananın tibb bacısı səsləndi:
– Kamandar, gör bir yanına kim gəlib?
Çarpayıda uzanmış Kamandar həyəcanla onlara tərəf boylandı.
Bacısını görən kimi: “Məleykə”, – deyib qışqırdı. Çarpayıdan güclə
düşüb ona tərəf bir neçə addım atdı. Bacı-qardaş bir-birinə sarıldılar. Məleykə Kamandarı körpə uşaq kimi qucaqlayıb öpür, sevincdən
gözlərindən axan yaş dayanmaq bilmirdi. Elə bil əlli il əvvəl ayrılmışdılar. Palatadakılar bu həyəcan dolu görüşün təsirindən heykəl kimi
donub yerlərində qalmışdılar.
Elə bil bacı-qardaş dünyaya yenicə gəlmişdilər. Həyəcanı bir az
keçəndən sonra Kamandar səsi titrəyə-titrəyə dedi:
– Məleykə, arxayın idim ki, harada olsam, axtarıb məni tapacaqsan. Sən kişi qeyrətlisən. Başıma bir iş gəlsə, bilirəm ki, evimizi, ailəmizi sən idarə edəcəksən.
– Allah eləməsin ki, sənin başına bir iş gəlsin, qardaş! Qoy yaralarına baxım, görüm əli qurumuş erməni səni harandan vurub? Şükürlər olsun ki, o gavurların əlindən sağ qurtara bilmisən.
– Bacı, narahat olma, yaralarım elə də ağır deyil. Həkimlər yaxın
günlərdə ayağa qalxacağımı deyirlər.
Məleykə qardaşını çarpayıya uzadıb əti ürpəşə-ürpəşə, göz yaşları içində onun yaralarına baxdı. İncə, zərif barmaqları ilə bıçaq yerlərinə sığal çəkdi. Yaralardan ikisi dərin idi. Ermənilərin vurduğu bıçağın izləri bütün ömrü boyu qardaşının bədənində qalacaqdı. Əgər
yaxınlığında olsaydı, Məleykə qardaşına əl qaldıran quldurları boğub
öldürərdi.
Tibb bacısı göz yaşlarını silib Kamandarın yanında oturdu. Ba-
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cı-qardaş başlarına gələn hadisələrdən danışdılar. Məleykə anasını,
bacılarını soruşanda Kamandar dedi: “Şükür, salamatçılıqdı, çətin də
olsa, ermənilərin əlindən sağ çıxa bildik. Az qalmışdı ki, daşnaklar
bizi qayadan atsın. Amma bir möcüzə nəticəsində ölümün iki addımlığından döndük. İndi onlar Tovuz rayonundakı məktəblərin birində məskunlaşıb. Sən əziyyət çəkib arxalarınca ora getmə. Yəqin,
anamgil sabah yanıma gələcəklər, onlarla burada görüşərsən”. Söhbətlərinin bu yerində qonşu çarpayıdakı kişi sızıldayıb sayaqlamağa
başladı: “Ay aman, qoymayın, ermənilər qızımı öldürdülər...” O eyni
sözləri tez-tez təkrar edib zarıyır, çarpayısında güclə sağa-sola çevrilirdi. Kamandar onu astaca silkələyib yuxudan oyatdı. O, qırx beş, əlli
yaşlarında çalsaç bir kişi idi. Sifətində bıçaq yarasının çarpaz cizgiləri qalmışdı. Qulağının biri kəsilmişdi. Yaralı hələ də qızartısı çəkilməmiş gözlərini açıb key-key ətrafına boylandı. Baxışları çox kədərli
və üzgün idi, bıçaqla cızılmış sifətinə qəm buludu çökmüşdü. Elə bil
dünyanın bütün ağrı-acısını yığıb onun üz-gözünə qalaqlamışdılar.
Məleykə onun bu kədərli görkəminə baxanda dəhşətə gəldi. Yaşadığı həyatın bütün əzab və ağrılarını çiyinlərində daşıyan bu insan güclə nəfəs alırdı. Deyirdin bəs elə indicə nəfəsi sinəsində ilişib
qalacaq. Hiss olunurdu ki, ermənilər ona olmazın zülmünü ediblər.
Məleykə ondan başına gələnləri danışmağı xahiş etdi. Tibb bacısının
sözünü yerə salmayan yaralı çarpayısında yerini rahatlayıb dirsəklənəndən sonra ürəkləri param-parça edən, həyatı boyu Məleykənin
hafizəsindən silinməyəcək o dəhşətli, o qanlı hadisələrdən göz yaşları içində danışdı:
– Allah ermənilərin bəlasını versin. Mənə yaman zülm elədilər,
ürəyimə heç vaxt sağalmayacaq, qaysaq bağlamayacaq dağ çəkdilər.
O qaniçən şərəfsizlər bir saatın içində ailəmi məhv etdilər, arvadımı, uşağımı gözlərim görə-görə işgəncəylə öldürdülər. Bu dərdi necə
çəkim, bu ağrıya necə dözüm? Görəsən, bu zülmü, bu haqsızlığı Allah necə götürür? Kirovakanın Saral kəndindənəm, adım İntiqamdır.
Atam, babam bu kənddə dünyaya göz açıb. Elə burada da ömürlərini
başa vurublar. Qanlı hadisələr başlanar-başlanmaz ermənilər qapımızın ağzını kəsdirib dedilər ki, tez olun, kənddən çıxın, təcili olaraq
evlərinizi tərk edin. Çıxın-çıxın də, daha nə deyəcəkdik ki? Vuruşmağa silahımız, daldalanmağa səngərimiz yox. Elə həmin gün sürücüsü
erməni olan yük maşını tutdum, evimin əşyalarını, ailəmi içinə yığıb
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evimizdən çıxdıq. Yenicə kənddən aralanmışdıq ki, ermənilər əzrayıl kimi qabağımızı kəsib başımızın üstünü aldılar. Arvad-uşağıma
əl atanda qarşılarına keçib dedim ki, məni öldürün, amma onlara
toxunmayın. Quldurlardan biri məni silahının qundağı ilə vurub geri
itələdi. Üstümə qışqırıb: “San biza gostariş verma. Ozumuz bilarik,
kimı oldururuq, kimı doyuruk”, – dedi. Nə qədər yalvarıb mərhəmət
diləsəm də, daşnaklar nə göz yaşlarıma, nə də yalvarışlarıma məhəl
qoymadı. Gözüm görə-görə uşağıma, arvadıma zülm edə-edə, işgəncə verə-verə öldürdülər. Onların çığırtıları hələ də qulaqlarımda səslənir. Bu tükürpədən səhnə gözlərim önündən getmir. Sonra sinəmə
qızdırılmış dəmir xaç basdılar. Ətim dağlandı, sinəm od tutub yandı,
içim göyüm-göyüm göynədi. Ah-naləm, qışqırığım ərşə qalxdı. Bununla ürəyi soyumayan ermənilər qulağımın birini kəsib bədənimi
hardan gəldi bıçaqladılar. Sonra da məni ölmüş bilib yolun kənarına
tulladılar. Bir saatın içində ailəm məhv oldu. İndi gözümü açanda da,
yumanda da üçüncü sinifdə oxuyan qızım Türkanı görürəm. Yazıq
uşaq işgəncələrə dözməyərək elə hey qışqırıb məni köməyə çağırırdı. Ermənilər onu öldürəndə balam elə çığırdı ki, səsindən dağ-dərə
yerindən oynadı, qayalar parçalandı, daşlar ovuldu. Amma daşnakların ürəyi bu çığırtıdan, qızımın axıtdığı göz yaşlarından yumşalmadı.
Türkanım dayanmadan haray salıb məni köməyə çağırırdı. Əl-ayağım bağlı olduğundan balama kömək edə bilmədim. Kaş ki ermənilər
məni tez öldürəydilər o anları görməyəydim. Daha bundan sonra kimin üçün yaşayacağam, necə yaşayacağam? Axı ermənilərə nə pislik
eləmişdim ki, mənə belə zülm verdilər?
Dünyanın özü boyda dərdi olan İntiqam kişi sözünü bitirəndən
sonra yorğanı sinəsinin üstündən götürdü. Gördüyündən Məleykənin əti ürpəşdi. Özündən asılı olmadan: “Aman Allah belə də vəhşilik
olarmı?” – deyib qışqırdı. İntiqam kişinin ürəyində də, üzündə də,
sinəsində də erməni vəhşiliyinin qanlı izləri qalmışdı. Daşnaklar
onun həm ailəsini məhv etmiş, həm qulağını kəsmiş, həm sinəsini
dağlamış, həm də bədənini bıçaqla deşik-deşik eləmişdilər. Aradan
beş-on gün keçsə də, yaraları sağalmamışdı. Sinəsi pörşələnmişdi,
xaç basılan yer qıpqırmızı idi. Çoxlu qan itirən İntiqam kişini arxadan gələn kəndçiləri Niyaməddin maşınına götürüb xəstəxanaya çatdırmışdı. Arvadının, uşağının meyiti isə yolun kənarında qalmışdı.
Onun yaşamaq şansı var idi. Amma bu cür faciədən, dərddən sonra
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çətin ki, İntiqam kişi həyatda çox qala biləydi. Yaşasaydı da, həyat
yoldaşının, balasının çığırtısı qulaqlarında daim səslənərək imdadlarına yetə bilmədiyi üçün ona mənəvi əzab verəcəkdi. Yaraları sağalandan sonra cismən yaşasa da, erməni vəhşiliyinin həyatına vurduğu zərbələr ruhunu öldürmüş olacaqdı. Çarəsiz durumu zindan
ağırlığıyla onu məhv edəcəkdi. Ömrü boyu həyat yoldaşının, övladının kəsilmək bilməyən qışqırtısını, harayını eşidəcəkdi.
Məleykə palatada xəstə yatan on beş yaşlı Elxanın da qəmli hekayətinə qulaq asıb dərdinə şərik oldu, ümid dolu sözlərlə ona təskinlik verməyə çalışdı. Onun başına gələnlər nə danışılası, nə eşidiləsi, nə də yazılası idi.
– Anam, bacımla evimizdə oturmuşduq, – deyə Elxan başına gələn
qanlı hadisədən söz açdı. – Qəflətən həyətimizə girən ermənilər evimizin içində bizi döyməyə başladılar. Qışqırıb qonşularımızı köməyə
çağırsaq da, kimsə səsimizə hay vermədi. Çünki daşnaklar qonşuları
bizdən qabaq evlərindən qovmuşdular. Silahlı saqqallıların əlində
aciz qalmışdıq. Həm sayları çox idi, həm də yekəpər olduqlarından
gücümüz çatmırdı. Ermənilər anamı gözlərimiz qarşısında döyədöyə öldürdülər. Yazıq anam Səfurə çəlimsiz bir qadın idi. Ona görə
də quldurların ağır zərbələrinə dözə bilməyib, başına dəyən iki-üç
güclü təpik və yumruqdan sonra keçindi. Bacım Gülnazla gördüklərimizdən dəhşətə gəldik. Ermənilərin əlinə keçməmək üçün tez qaçıb
həyətdən çıxdıq. Onlar bizi tutmaq üçün arxamızca düşdülər. Daşnakları azdırmaq üçün özümüzü meşəyə vurduq. Hansı yolla olursa
olsun qaçıb canımızı qurtarmalıydıq. Meşənin içi ilə xeyli irəli getdik.
Qarşımıza iti axan çay çıxanda bir anlıq ayaq saxladıq. Suya atılmağa hazırlaşanda bacım dedi: “Elxan, həm qorxuram, həm də vurulan
zərbələrin yeri məni yaman ağrıdır. Yorulub əldən düşmüşəm. Sən
keç, gör dayaz yer haradısa, oradan adlayım, boğulmayım. Bu vəziyyətdə çətin ki, üzə biləm”. Mən çaya girdim. Elə bu vaxt ermənilərin
qaça-qaça bizə yaxınlaşdığını gördüm. Demə, izimizə düşüb hələ də
arxamızca gəlirmişlər. Gülnaza dedim ki, bacı, quldurlar bizə çatır,
tez arxamca suya tullan, üzüb o tərəfə keçək. Sözlərimi eşitsə də, bacım qorxusundan heykəl kimi donub sahildə qalmışdı. Mən yenə də
onu səsləyib ürək-dirək verərək: “Bacı, tez elə, suya tullan, quldurlar
indi səni tutacaqlar”, – dedim. Gur axan çay məni aparırdı. Birtəhər
üzüb o biri sahilə çıxdım. Dönüb geri baxdım ki, görüm Gülnaz ça-
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yın harasındadır, ona kömək edim. Gördüklərimdən dəhşətə gəldim.
Qorxusundan çaya tullana bilməyib sahildə qalan bacım ermənilərin
əlinə keçmişdi. Quldurlar Gülnazı zorlayırdılar. Mən bu dəhşətli hadisəni görüb hirsimdən başımı yerə döyürdüm. Kaş ki suda boğulub
öləydim, bu ağrı-acılı, ürək dağlayan səhnənin şahidi olmayaydım.
Gözlərim Gülnazın başına gətirilənləri görməyəydi. Erməni vəhşiləri
çıxıb gedəndən sonra zorlanmış bacım özünü bayaq qorxduğu çaya
atdı. Mən tez suya baş vurdum ki, Gülnazı sahilə çıxarım, onu boğulmağa qoymayım. Nə qədər iti üzsəm də bacıma çata bilmədim. Uzaqdan onun suda batıb-çıxdığını gördüm. Hiss edirdim ki, boğulur. Ha
can atsam da, Gülnaza yetişib onu xilas edə bilmədim. Sürətlə axan
çay anbaan bacımı məndən uzaqlaşdırırdı. Bir qədər sonra suyun
üzündə onun yalnız yaylığı göründü. Boğulmuş Gülnaz hərəkətsiz
qalmışdı. Bacımın nə ölüsünü, nə də dirisini iti axan suların əlindən
almağı bacarmadım. Hələ az qaldı ki, özümü də çay aparsın. Birtəhər
üzüb sahilə çıxdım. Yorulub əldən düşmüşdüm, həm soyuqdan üşüyür, həm də dərdin, qəmin əlindən üzülürdüm. Gənc yaşımda, dünyanın şirinliyini dadmamış acısını yeməli oldum. Taleyim qara gətirdi,
doğmalarımı itirdim. Ermənilər qısa bir zamanda ən doğma adamlarımı – anamı bacımı öldürdülər...
Gözlərindən axan yaş onu danışmağa qoymurdu, qəhərdən boğulurdu. Danışığına bir az ara verəndən sonra içi yana-yana sözünə
davam etdi:
– Sahilə çıxandan sonra bacımın meyitini tapmaq üçün çayın qırağı ilə xeyli üzüaşağı getdim. Amma nə fayda, Gülnazın ölüsü heç
yerdə gözə dəymirdi. Soyuqdan titrəyib əsim-əsim əsirdim. İsti bir
yer tapıb qızınmasaydım, paltarımı qurutmasaydım, soyuqdan donub öləcəkdim. Sahildə bir az oturandan sonra gördüm ki, bir neçə
erməni yenə də oğrun-oğrun mənə tərəf gəlir. Tez qaçıb meşənin
lap qalınlığında gizləndim. O gərgin anlarda hara gedəcəyimi, nə
edəcəyimi bilmirdim. Üç gün tək-tənha meşədə qaldım, acından ölməmək üçün itburnu, yemişan, quruyub ağacların budağında qalmış
meyvələrin qaxacını yeyirdim. Günlər keçdikcə yorulub zəifləyir, yavaş-yavaş taqətdən düşürdüm. Bir dəfə təsadüfən ermənilərin əlindən mənim kimi güc-bəla ilə qaçıb canını qurtarıb çöllərə düşmüş
azərbaycanlılarla rastlaşdım. Xeyli axtarışdan sonra bir yol tapıb
meşədən çıxdıq, ölüm təhlükəsi sovuşdu. Şükür, indi bir az babatam.

c

140

C

Buradan çıxandan sonra heç bilmirəm, hara gedəcəm, gələcək həyatımı necə quracam? Ermənilər doğmalarımı öldürüb, indi tənha qalmışam, həyatda pənah aparmalı, kürək söykəməli heç kəsim yoxdur.
Elxanın başına gələnləri eşidən Məleykənin gözləri yaşardı. Tibb
bacısı kövrəldikcə də düşünürdü ki, gör ermənilər camaatın başına
hansı faciələri gətiriblər. Nə qədər uşaq valideynsiz, nə qədər valideyn uşaqsız qalıb. İndi İntiqam, Elxan və onun kimi yüzlərlə, minlərlə uşaq, ahıl başlarına gətirilən bu dəhşətli hadisələrdən sonra həyatlarını necə quracaqdı? İtirdiklərini harada tapacaq, yaddaşlarına
qara hərflərlə yazılan bu qanlı faciədən sonra harada yurd salacaq,
necə yaşayacaqdılar?
Getməyə başqa yeri olmadığından Məleykə gecəni xəstəxanada qaldı. Qardaşının yaralarının sarğısını özü dəyişib qulluğunda
dayandı. Elxana, İntiqama da qayğı göstərdi. Tibb bacısı qardaşına
Bakıdakı meydan hərəkatından, Sadaxlıya necə getdiyindən, Münəvvəri orada sağ-salamat gördüyündən danışdı. Bacısının söhbətindən
sonra Kamandar həyat yoldaşından arxayın düşdü. Münəvvər hamilə olduğundan ondan daha çox nigaran qalmışdı.
Ertəsi gün anası, bacıları Kamandarın yanına gələndə Məleykə
onlarla qol-boyun olub görüşdü. Sona xala neçə vaxtdan bəri nigaran
qaldığı, həsrətini çəkdiyi qızını sağ-salamat görəndə dünya gözlərində nura boyandı. Əllərini göyə qaldırıb Tanrıya şükr etdi. Xəstəxanada da olsa, ailə yenə bir yerdə və sağ-salamat idilər. Kəndləri, evləri,
doğma ocaqları əllərindən çıxsa da, özləri nankor ermənilərin güllələrinə tuş gəlməmişdilər.
...Kamandarın yaraları yavaş-yavaş sağalırdı. Xəstəxanadan çı
xanda palatada müalicə olunan Elxanla, İntiqamla sağollaşdılar. Ayrılıq anında hamının gözləri dolmuşdu. Beş-altı günün içində bir-birinə o qədər isinişmişdilər ki, heç ayrılmaq istəmirdilər. Amma acı və
kədərli olsa da, ömür karvanı yoluna davam etməliydi. Ermənilərin
vəhşicəsinə sındırıb min yerə parçaladığı insanlar, nə qədər çətin
olsa da, həyatlarını təzədən nizama salmağa çalışırdılar.
Məleykəgil xəstəxananı göz yaşları içində tərk etdilər. Sanki həmin gün hava da onların ovqatına köklənmişdi – çiskinli və sazaqlı
idi. Dağlar da həmişəkindən qaşqabaqlı və hüznlü görsənirdi.
Bacı-qardaş hara üz tutacaqlarını axşamdan dəqiqləşdirmişdilər. Əvvəlcə Sadaxlı kəndinə – Münəvvərə baş çəkməyə gedəcək-
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dilər. Sonra Tovuza – anasıgilin yanına qayıdacaqdılar. Kamandar
tez-tez deyirdi: “Bacı, mən bu qisası ermənilərdə qoymayacağam.
Bax, görərsən, başımıza gətirdikləri bu zülmlərin intiqamını onlardan alacağam”.
Məleykə kənddən hansı vəziyyətdə çıxdıqlarını, ermənilərin
əlindən necə qurtulduqlarını əvvəlki günlər qardaşından soruşmamışdı. Qorxmuşdu ki, Kamandar danışanda ağrılı, acılı anlar yaşayar,
yaralarının gözü açılar. İndi həmin söhbətin məqamı çatmışdı, yolları
da uzun idi, Kamandarın da yaraları bir az sağalmışdı. Söhbət etsəydilər, yəqin ki, başları bir az qarışar, Sadaxlıya tez yetişərdilər. Tibb
bacısı özünə bu fikirlərlə toxdaqlıq verib qardaşından ermənilərin
onları kənddən necə qovduqlarını soruşdu. Kədərli də olsa, Kamandar yavaş-yavaş bu söhbətin yumağını açdı. Söz-sözü çəkdi, başlarına gələn qanlı hadisələr ilmə-ilmə çözələndi. Cümlələr ard-arda
düzüldü, fikirlər, düşüncələr kədərli mövzuya kökləndi...
– Tərs kimi bir gün əvvəl Gürcüstana getmişdim. Mən kənddən
çıxanda vəziyyət o qədər də gərgin deyildi. Ermənilər açıq-açığına evlərə hücum etmir, bir az çəkinirdilər, – dedi. – Yaxşı ki həmin
gün geri döndüm. Əgər mən evdə olmasaydım, ermənilər anamızı
da, bacılarımızı da, Münəvvəri də öldürəcəkdilər. Gürcüstandan qayıdıb kəndə girəndə gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Elə bil qanlı
döyüş meydanına düşmüşdüm. Evlər od tutub yanırdı, aləm bir-birinə qarışmış, erməni quldurları qarğa-quzğun kimi məhəllələrə doluşmuşdu. Sakinlər silahlı daşnakların qəfil hücumundan başlarını
itirib hara gəldi qaçırdılar. Deyəsən, qorxusundan Əzrayıl da tələsik
şələ-şüləsini yığışdırıb kənddən qaçmış, Şeytan da gizlincə aradan
çıxmışdı ki, quldurlarla üz-üzə gəlməsin. İndi kənddə onları ermənilər əvəz edirdi. Yanan evlərin tüstüsü burum-burum yuxarı qalxır,
ətrafa yayılaraq yavaş-yavaş göyün üzünə qalın pərdə çəkirdi.
Tələm-tələsik özümü evə saldım. Həyətdə bir neçə başı kəsilmiş
toyuğu və bıçaqla vurulub öldürülmüş itimizi görəndə fikirləşdim ki,
yəqin ermənilər içəridədir. Qapılar taybatay açıq idi. Asta addımlarla irəli getdim. Evə girəndə gördüm ki, içəridə erməni yoxdu. Anam,
bacılarım və Münəvvər çox narahat idilər. Onlar dedilər ki, bayaq
daşnaklar gəlmişdilər. Qarşımızda şərt qoydular ki, əgər üç saat ərzində kənddən çıxmasanız, sizi öldürəcəyik. Elə bu vaxt Banu nənənin qızı Ruqiyyə qaça-qaça özünü həyətimizə salıb dedi ki, ermənilər
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onu qovurlar. İndi harada olsalar, bura gələcəklər, tez eliyin evdən
qaçın. Heç iki-üç dəqiqə keçməmiş üç erməni həyətimizə soxuldu.
Məni görən kimi bir anlıq ayaq saxladılar. Əvvəlcə erməni olduğumu
zənn etdilər. Sonra gördülər ki, qolumda qara sarğı yoxdur, azərbaycanlıyam. Bunu bilən kimi ikisi üstümə atıldı. O, birisi isə anamın,
bacılarımın, Münəvvərin üstünə bıçaq çəkdi. Çətinliklə iki erməninin
əlindən sıyrılıb onun üstünə atıldım. Arada yaranmış fürsətdən istifadə edib anamgilə dedim ki, qaçıb uzaqlaşsınlar, dalda bir yer tapıb
gizlənsinlər! Evimizin içindəcə ermənilərlə tutaşmalı oldum. Onları
ləngitməklə anamgilin qaçması üçün vaxt qazanmaq istəyirdim. Bir
az süpürükləşəndən sonra əllərindən sıyrılıb həyətə çıxdım. Onlardan biri – lap yekəpəri məni tutmaq üçün arxamca düşdü. Məqsədinə çatmaq üçün dabanqırma ardımca qaçırdı. Yaxşı ki güllə atmırdı, görünür, diri tutmaq fikrindəydi. Mənə çatmağa az qalmış çəpərə
taxılmış nazik dəmir borulardan birini çıxarıb onu vurdum. Aramızdakı məsafə yaxın olduğundan zərbə qulduru möhkəm tutdu. Dəyən
kimi də yerə yıxıldı. O ayağa qalxanacan cəld tərpənərək çəpərdən
aşıb tez oradan uzaqlaşdım. Axır ki mənə çatmayacağını başa düşən
it oğlu it daha arxamca gəlmədi. Yola çıxanda gördüm ki, iki erməni
qulduru kolxoz sədri Tapdıq kişini döyür. Qeyrətim yol vermədi ki,
ağsaqqal kişini gözüm görə-görə öldürsünlər. Öz həyatım təhlükədə
olsa da, ona kömək etdim. Ermənilərdən birini bıçaqla vurdum, o birisi ilə yumruq davasına çıxdıq. Tapdıq kişi qaçıb canını qurtara bildi. Ermənilərlə dalaşdığımı görən Manaf dayımın oğlanları Bəkirlə
Şakir köməyimə gəldi. Onlarla birlikdə quldurları yaxşıca əzişdirdik.
Erməniləri döyüb əhədlərini kəsəndən sonra meşəyə qaçdım.
Anamgildən nigaran idim, onların harada olduğunu bilmirdim.
Meşənin içi ilə xeyli fırlanıb dolanbac yollarla evimizə qayıtdım.
Çəpərimizin yanında dayanıb bir az ətrafa göz qoydum. Bayaqkı
qolu qara sarğılı ermənilər gözə dəymirdi. Həyətimizdə sakitlik idi,
səs-səmir eşidilmirdi. Qorxa-qorxa, ehtiyatla irəli getdim. Barmaqlarımın ucunda içəri keçdim. Otaqlar ələk-vələk olunmuşdu. Yəqin ki,
ermənilər qızıl-gümüş, pul-para axtarmışdılar. Həyəcanla anamgili
səslədim. Çağırışıma hay verən olmadı. “Bunlar hara getdi? Bəlkə,
ermənilər tutub aparıb?” – deyə öz-özümə sual verdim. Çölə çıxıb
çəpərdən küçəyə boylandım. Ətrafda səs-küy çox olsa da, məhəlləmizdə sakitlik idi. Deyəsən, evləri yandıran, camaatı öldürən gəlmə
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ermənilər kənddən getmişdilər. Gümanım gələn hər yerə baxsam da,
anamgili tapmadım. Elə bil yağlı əppək olub göyə çəkilmişdilər. Birdən ağlıma gəldi ki, bəlkə, qəbiristanlıqda gizlənmiş olarlar. Tez ora
qaçdım. Gümanım düz çıxmışdı, anamgil ordaydılar. Münəvvəri yanlarında görməyib nigarançılıqla harada olduğunu soruşdum. Pəri:
“Münəvvər qonşumuz Ruqiyyə ilə harasa qaçdılar. Xilas olub-olmalarından xəbərimiz yoxdur”, – dedi. Bunu eşidəndə Allaha dua elədim ki, o hardadırsa, sağ-salamat olsun. Sonra anamıza artıq kənddə
qalmağın həyatımız üçün təhlükəli olduğunu söylədim: “Burada qala
bilmərik, nə qədər ki, gec deyil, qaçıb getməliyik”. Anamız Yaqubun,
Səyyadın məzarlarını kənddə qoyub heç yerə getməyəcəyini söylədi: “Ay bala, bəs evimiz, kəndimiz, dağlarımız, çaylarımız necə olsun,
erməniyə qalsın?” Dedim ki, ay ana, görürsən ki, indi vəziyyət çox
qarışıqdır, onlar silahlıdırlar, hər an bizi öldürə bilərlər. Bir müddət
keçər, vəziyyət düzələn kimi yenə də kəndə qayıdarıq. O, od-alov yağan baxışlarla gözümün içinə dik baxıb dedi:
– Ay bala, sən nə danışırsan? Sən erməniləri mənə tanıtdırırsan?
Mən onların dabbaqda gönlərinə bələdəm. Erməni kəndi alsa, çətin
ki, bir də qaytarsın. Bu gözəl yerləri ələ keçirən gavurlar onu geri
verərmi, bizi təzədən kəndimizə buraxarmı? Əgər buradan çıxsaq,
inanmıram ki, bir də geri dönək. Ona görə də gəl qardaşlarının qəbrini açıb sümüklərini də çıxarıb özümüzlə aparaq, onları erməninin
tapdağında qoymayaq. Vallah, biz buradan gedəndən sonra ermənilər qəbiristanlığı yerlə-yeksan edib, olub-qalan izlərimizi də itirəcək.
Yazıq anamız bu sözləri deyəndən sonra dizlərini yerə qoyub əlləri ilə Səyyadın, Yaqubun qəbir daşlarını cırmaqlamağa, yan-yörəsinin torpağını eşməyə başladı. Onun bu hərəkətini görəndə məni ağlamaq tutdu, göz yaşlarıma hakim ola bilmədim. Pəri ilə Gülüstan da
mənə qoşulmuşdular. Amma ağlamaq, sızlamaq vaxtı deyildi. Ölüm
addım-addım bizə yaxınlaşıb başımızın üstünü alırdı. “İndi vaxtımız
azdır, kənddən qaçıb getməliyik, yoxsa ermənilər gəlib bizi öldürəcək ay ana”, – desəm də sözlərimin heç bir xeyri yox idi. O, fikrindən
dönmür, yerindən tərpənmədən, heykəl kimi donub qardaşlarımızın
məzarı yanında dayanmışdı. Yazıq arvad Səyyadın, Yaqubun qəbirlərini qoyub kənddən çıxmağı heç ağlına da gətirmirdi. Elə hey deyirdi:
“Kamandar, onların sümüklərini çıxart aparaq, bu viranədə qalma-
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sın”. Bacılarımla xeyli dil tökəndən sonra axır ki anamızı getməyə razı
saldıq. Yavaş-yavaş evə qayıtdıq. Onlara dedim ki, siz əşyaları qablaşdırın, mən maşın arxasınca gedirəm. O vaxtlar yük maşını sürən
erməni sürücülər məhəllələri dolaşıb pul qazanmaq üçün özlərinə
müştəri axtarırdılar. Təhlükəli olsa da, kəndin aralığına çıxdım. Elə
pis vaxt idi ki, hər sürücüyə də etibar etmək olmurdu. Tanımadığının birisinin maşınına minsən aparıb adamı silahlıların əlinə də verə
bilərdi. Ermənilərdən nəyi, hansı alçaqlığı desən gözləmək olardı.
Bir neçə sürücüyə yaxınlaşdım, amma görkəmlərindən, danışıqlarından xoşum gəlmədi. Hamısının gözü-başı qaynayırdı, sürücüdən
çox banditə, yolkəsənə oxşayırdılar. Bir az onlardan uzaqlaşıb ətrafa
göz qoydum ki, bəlkə, başqa bir maşın taparam. Nə qədər ora-bura
boylansam da, gözümə heç kim dəymədi. Əgər başqasını tapmasam,
məcbur idim ki, quldura oxşayan sürücülərdən biri ilə yola çıxım.
Çünki kənddə çox ləngimək təhlükəliydi. Hər dəqiqə qolu qara lentli
ermənilər qayıdıb başımızın üstünü ala bilərdilər. Yəni o günlərdə
kənddə qalmaq ölümünə könüllü imza atmaq demək idi. Yola çıxsaydıq, bəlkə, sağ qalmaq şansımız olardı. Yük maşınlarının yanına
qayıdıb bir az yaşlı olan erməniylə razılaşmağı düşündüm. Elə geri
dönmək istəyirdim ki, uzaqdan bir yük maşınının gəldiyini görüb
ayağımı sürüyüb ləngidim. Yaxınlaşanda qabağına çıxıb əl elədim.
Sürücü kabinədən düşən kimi tanıdım – Suren idi, qonşu kənddə
yaşayırdı. Bir-birimizə əl uzadıb görüşdük. Suren də başqaları kimi
kəndləri dolaşıb özünə müştəri axtarır, köçənlərin yükünü daşıyıb
pul qazanırdı. Vəziyyəti ona danışdım, yükümüzü münasib qiymətə
aparmağa razılıq verdi. Sureni neçə illər idi tanıyırdım. Nə isə ümid
edirdim ki, bizi ələ verməz. Sağ-salamat aparıb Qazaxla Ermənistanın sərhəddinə çatdırar. Onun maşınına oturub evə qayıtdım.
Həyətə girəndə heç kim gözümə dəymədi. Elə bildim, anamgil
yenə də qəbiristanlıqda gizlənib. Ora-bura gəzinə-gəzinə onları səslədim. Səsimə evin arxasından çıxdılar. Demə, maşının evə yaxınlaşdığını görüb güman ediblər ki, yəqin, yenə də gələn bir az əvvəlki
ermənilərdir. Tez evin arxasına qaçıblar. Vaxtımız çox az idi. Ona
görə də tələm-tələsik əlimizə nə keçdisə maşına yığdıq. Evimizdən,
elimizdən ayrıldığımıza görə gözlərimiz dolmuşdu. Həyətimizdən
çıxmağa ayağımız gəlmirdi. Ermənilərin atdığı güllələr isə başımızın
üstündə vıyıldayıb sanki bizə: “Tez buradan gedin”, – deyirdi. Dar-
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vazanın ağzında dizimizi yerə qoyub torpağı öpdük. Yanağımızda
puçurlanan göz yaşları süzülüb ayağımızın altına töküldü. Anamgili
sürücünün yanında oturdub özüm maşının üstünə qalxdım. Göz-başı
qaynayan bayaqkı sürücülərin yanından keçəndə onlar maşını saxlatdırıb Surenə məsləhət gördülər ki, meşəlik tərəfdən getsin. Başqa
yerlərə baxanda o tərəflərin təhlükəsiz olduğunu dedilər.
Kənddən axırıncı çıxan biz olduq. Azərbaycanlılar yaşayan evlər
demək olar ki, boşalmışdı. Bir neçə ev yandırılmışdı. Böyük Ayrımın
həmişəki axarlı-baxarlı günlərindən əsər-əlamət qalmamışdı. Lal
sükuta dalmış evlər də için-için qan ağlayırdı. Debet çayı isə əbədi
şırıltıyla bu sakitliyə qəmli laylay çalırdı. Dərəni aşandan sonra kəndimiz, doğma ocaqlarımız arxada qalıb görünməz oldu. Ümid etdim
ki, inşallah, bir gün gələr, yenə də ayağımız bu yerlərə dəyər. Qoynunda doğulduğum, suyunu içib, havasını udduğum, uşaqlığımın,
yeniyetməliyimin qayğısız günləri keçən bu doğma torpaqlardan
birdəfəlik ayrılmıram, getdiyimiz kimi bir gün də geri dönəcəyik.
Hələliksə, həyatda qiymətli nəyimiz varıydısa hamısından ayrılıb
göz yaşları içində, ürəyimizdə qəm yükü ermənilərin əlindən baş
götürüb doğma yerlərdən qaçırdıq. Qaçırdıq ki, sağ qalaq, ermənilərin əlində ölməyək. Deyirəm, Məleykə, görəsən dünyada qoynunda
doğulub böyüdüyün yurddan birdəfəlik ayrı düşməkdən ağır bir şey
varmı?! Bunları fikirləşdiyim anlarda özümdən asılı olmadan qəhər
məni boğdu, hönkürüb ağladım. Bizi dədə-baba ocaqlarından qovan
ermənilərə nifrət yağdırdım. Ürəyim intiqam hissi ilə döyündü, qəlbimi qisas yanğısı alovlandırdı.
Erməni sürücülər demişdilər ki, guya getdiyimiz istiqamət –
meşə yolu sakitlikdir. Nə bilim, bəlkə də, yükümüzü onlarla aparmadığımıza görə qəsdən bizi təhlükəli səmtə göndərmişdilər. Çünki
buralar sakitlik deyildi. Əksinə, hər addımdan qan qoxusu gəlirdi.
Kənddən çıxıb heç iki-üç kilometr getməmişdik ki, tülkü kimi meşənin lap qalın yerində, kol-kosun ara-bərəsində gizlənmiş ermənilər
qabağımızı kəsdilər. Məni maşının üstündən, anamgili isə kabinədən
yerə düşürüb heç bir şey soruşmadan döyməyə başladılar. Gücümə
güvənib onlarla əlbəyaxa oldum. Quldurlar mənimlə bacarmayacaqlarını görüb bıçağa əl atdılar. Məni bir neçə yerdən yaralayandan
sonra qollarımı arxada bağladılar. Anamgil paltarımın qana bulandığını görəndə saçlarını yolub, daşnaklara yalvarırdılar ki, məni öl-
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dürməsinlər. Sürücü Suren də müştərisini itirməkdən qorxaraq işə
qarışıb: “Bir müddət əvvəl ermənilər bu oğlanın iki qardaşını öldürüblər. O evdə qalan yeganə oğuldur. Onsuz da, ananın gözü yaşlıdır, nə olar, qadının dərdini artırmayın. Axı vəhşi heyvan deyilsiniz,
şüurlu insanlarsınız. Onlara toxunmayın, qoyun çıxıb getsinlər. Bu
sadə insanlar sizə nə pislik ediblər ki, onları öldürmək istəyirsiniz?”
– dedi. Özlərini sərxoşluğa vurmuş quldurlar onun dediklərini heç
veclərinə də almadılar. Onların gözlərini qan örtmüşdü. Quldurlar
məni yaxınlıqdakı sıldırım qayanın üstünə gətirdilər. Məqsədləri
mənə işgəncə verə-verə buradan aşağı atmaq idi. Bu gərgin anlarda
gözlərim anamı, bacılarımı axtarırdı. Birdə gördüm ki, anam əlində
Səyyadın və Yaqubun şəkillərini tutub ağlaya-ağlaya quldurlara yalvarır ki, məni buraxsınlar. Pəri ilə Gülüstan da səs-səsə verib ağlayırdı. Onlara səslənib dedim ki, qoyun məni öldürsünlər, amma bu gavurlara yalvarmayın. Siz yolunuza davam edin, Qazaxa sağ-salamat
çatın. Onlar isə dediklərimi eşidib geri qayıtmadılar. Ermənilər məni
öldürmək istəyəndə anam dedi ki, “Bala, qoyma ermənilərin murdar əlləri qanına bulansın. Özünü qayadan at, onlara can vermə! İnsanlığını itirmiş şərəfsizlərin əlində ölməkdənsə, qayalara çırpılmaq
yaxşıdır”. Anam düz deyirdi, mən belə də etmək istəyirdim. Kişi kimi
yaşamışdım, kişi kimi də ölməliydim. Onun mənə dediyi bu sözləri
başa düşən ermənilərdən biri elə Azərbaycan dilində güclə danışaraq heyrətlə dilləndi:
– Siz bu azerbeycanlı ananın oqluna dediyı sozlari eşıtdınızmı?
Onun soyladiklarina qulaq asdınızmı? Gor ovladını neca da qahraman boyudub! Deyir ki, ermanilarin alinda olma, ozunu qayadan at.
Bunu hansı ermani anası oqluna deyar?
Sonra da anam söylədiklərini yanındakılara tərcümə elədi. Quldurlara başçılıq edən yekə burun, çəpgöz erməni bu sözləri eşidən
kimi daha da qızışdı, dəli kimi dişini qıcayıb bağıraraq ermənicə
dedi:
– Deməli, elə deyir, hə? İndi mən ona göstərərəm qəhrəmanlığı!
Ermənilər anamın da qollarını burub yanıma gətirdilər. Onlar
ikimizi də bir yerdə qayadan atmaq istəyirdilər. Pəri və Gülüstan
yenə də quldurlara dil töküb yalvarmaqdaydılar. Özlərini karlığa
vurmuş qəddar ermənilər heç nə eşitmək istəmirdilər. Heç kimə
məhəl qoymayan daşnaklar ana-bala bizi bir-birimizə sarıyıb qaya-
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dan atmağa hazırlaşırdılar. Pəriylə Gülüstana da təpinib dedilər ki,
əgər çox qışqır-bağır salsanız, sizi də onların arxasınca o dünyaya
göndərəcəyik. Bacılarımız quldurların hədə-qorxularına baxmadan
səs-küy salıb qışqırışırdılar. Onların tükürpədici səsi dağda, daşda
əks-səda verirdi. Pərinin, Gülüstanın hayqırtısına quşlar da qanad
saxlamışdı. Sanki çaylar axmır, külək əsmir, bulaqlar qaynamırdı.
Amma bu hayqırtılar zərrə qədər də olsun, ermənilərə təsir etmirdi. Elə bil bacılarım onlara deyil, daşa, qayaya yalvarırdılar. Tüklərim
biz-biz olmuşdu, qəzəbimdən, hirsimdən dil-dodağımı gəmirirdim.
Ha güc verib dartınsam da, qollarıma bağlanmış yoğun kəndiri nə
qıra, nə də kəsə bilirdim. Gücüm ona çatırdı ki, bacılarımıza: “Qoy
bu gavurlar bizi öldürsünlər, amma siz onlara yalvarmayın”, – deyirdim. Anam isə yavaşca qulağıma bu sözləri pıçıldadı: “Gəl özümüzü
qayadan ataq. Qoy ermənilərin murdar əlləri bizə toxunmasın. Hiss
edirəm ki, bu şərəfsizlər bizi işgəncə ilə öldürəcək.” Ana-bala bir-birimizə sarılıb yavaş-yavaş qayanın uc tərəfinə tərəf getməyə başladıq. Elə bir-iki addım atmışdıq ki, alçaqlardan biri cəld irəli sıçrayıb
qabağımızı kəsərək bizi yerimizdən tərpənməyə qoymadı. Qayadan
atıla bilsəydik, şərəflə ölərdik. Gözümün qabağında ermənilərin anamızı döyməsinə dözmürdüm. Qəzəb içimi yandırır, ürəyimi dağlayırdı. İnsana bu cür alçaldıcı işgəncəni, ancaq ermənilər verə bilərdi.
Heç olmasa, tez ölsəydim, bu əzabları çəkməz, bu üzücü səhnələri
görməzdim. Amma bir yandan da, daşnakların əlində can vermək
istəmirdim, hələ qardaşlarımın qatillərindən intiqam almalıydım.
Ölümlə üz-üzə olduğumuz anlarda qəflətən arxa tərəfdən səs eşitdik.
Kimsə hündürdən ermənicə qışqırıb dedi:
– Dayanın! Əl saxlayın, siz nə edirsiniz orada?
Səs mənə tanış gəldiyindən tez çevrilib o tərəfə boylandım.
Diqqətlə baxanda gələni tanıdım. O erməni milisi, həmişə yaxşı münasibətdə olduğum Surik idi. İndiyə qədər ona yaxşılığım çox keçmişdi. Suriki görəndə gözümdə həyat qığılcımı parladı, içimdə sağ
qalacağımıza ümid pöhrələndi. Nədənsə, mənə elə gəldi ki, o bizi
quldurların əlindən alacaq. Hislərim məni aldatmamışdı. Surik tapançasını əlində oynada-oynada yaxınlaşıb lüləyini bizi öldürmək
istəyənlərin üstünə tuşladı və qışqırdı:
– Dayanın, siz heç bilirsiniz kimə əl qaldırırsınız? Bu oğlanın
özü, bacıları, anası sizin kimi min erməniyə dəyər. Onun Məleykə adlı
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bacısı Axtala qəsəbəsindəki xəstəxanada işləyirdi. Bilirsinizmi, o qız
indiyədək ölüm ayağında olan neçə erməniyə həyat verib? Bəlkə də,
yüzlərlə, minlərlə. Siz isə onun anasını, qardaş-bacılarını döyüb qayadan atmaq istəyirsiniz?
Bunları deyəndən sonra Surik quldurlara geri çəkilməyi əmr
etdi. Yolu kəsmiş ermənilər özlərini sərxoşluğa vurub əvvəlcə heç
ona məhəl qoyub eşitmək istəmədilər. Bunu görən Surik silahının
tətiyini çəkib bir neçə gülləni havaya buraxdı. Bayaqdan bəri özlərini sərxoş kimi göstərən quldurlar güllə səsi eşidən kimi “ayılıb” geri
çəkildilər. Surik qollarımın kəndirini bıçaqla kəsə-kəsə erməniləri
məzəmmət edib dedi:
– Niyə dinc adamlara bu qədər işgəncə verirsiniz? Axı sizə
mərkəzdən bu cür göstəriş verilməyib. Dönə-dönə tapşırılıb ki, camaatı qorxudun, gözlərinin odunu alın, döyüb evlərindən qovun.
Bizə bunların özləri yox, torpaqları lazımdır. Niyə cızığınızdan çıxıb
həddinizi aşırsınız? Hələlik mərkəzin tapşırığı belədir. Əgər sabah
desələr ki, azərbaycanlıları öldürün, bu başqa məsələ. Bax onda onları öldürərsiniz. Bunlarla işiniz olmasın, buraxın getsinlər.
Surik bir neçə dəqiqə geciksəydi, iş-işdən keçəcəkdi. Ana-bala
ikimiz də qayalara çırpılıb öləcəkdik. Deməli, taleyimiz belə yazılıbmış. Həyatla vidalaşmağa hazırlaşdığımız anda möcüzə baş verdi.
Milisin gözlənilməz gəlişi bizi ölümdən qurtardı. Təzədən maşına
oturmağa hazırlaşdıq. Bədənimin bıçaq vurulan yerlərindən qan
axırdı. Bacılarım köməkləşib yaralarımı sarıdılar. Müştərisini itirməkdən qorxan Suren də sağ qalmağımıza sevinirdi. Bizi quldurların
əlindən xilas edən Surik dedi ki, bu istiqamət çox qorxuludur. Qabaqdakı meşələrdə neçə-neçə quldur dəstəsi gizlənib. Geri dönüb
Çöjyən kəndi tərəfdən getsəniz yaxşı olar. Başqa yerlərə baxanda
oralar bir az təhlükəsizdir. Surikə xoş sözlər deyib yolumuza davam
etmək üçün maşının üstünə çıxanda yükümüzün yandığını gördüm,
yorğan-döşək od içindəydi. Alov dilimləri yavaş-yavaş o biri bağlamalara da keçirdi. Quldurlar bizi öldürə bilmədiklərindən qəzəblənib yükümüzü yandırıblarmış. Ermənilər ziyanlıq vurmadan bizdən
əl çəkmək istəməyiblər. Hamımız yanğını söndürməyə başladıq.
Üz-gözümüzü qarsan alov əl-ayağımızı da ütdü. Yanğını ram edib genişlənməsinə imkan vermədik. Şükür, hər şey bizim üçün yaxşılıqla
qurtardı. Sürücü burada çox ləngiməyib maşını geri döndərdi. İndi
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də Surikin dediyi istiqamətə – Çöjyən tərəfə gedirdik. Yaralarım çox
ağrıyırdı. Nə rahat otura, nə də uzana bilirdim. Birtəhər özümü sıxıb
dözürdüm ki, Qazaxa sağ-salamat çatım.
Yolda Yaqubun əsgərlikdən gətirdiyi diplomat Çöjyən kəndindəki döngələrin birindən keçəndə maşından düşür. Necə olursa, heç
birimiz bunu görmür, hiss etmirik. Diplomatı itirdiyimizi yalnız Tex
kəndində bildik. Bu kəndə girən kimi silahlı ermənilər yolumuzu
kəsdilər. O birilərindən fərqli olaraq bunlar bizi döymədilər, yalnız
pul tələb etdilər. Anamız evimizin olub-qalan pulunu Yaqubun diplomatına qoyubmuş. Ermənilər maşınımızın qabağını kəsib dilənçi
kimi pul istəyəndə anamız diplomatı axtardı. Yüklərin ara-bərəsinə
nə qədər baxsaq da, onu tapmadıq. Bundan narahat olmağa başladıq,
quldurlar da bir tərəfdən başımızın üstünü kəsib pul istəyirdilər. Cibimdə olub-qalan pulun hamısını onlara verdim. Anamız dedi ki, geri
dönüb Yaqubun diplomatını axtaraq. Onun içində pulla bərabər qardaşımın çoxlu şəkil və sənədləri də var idi. Sonra xatırladıq ki, hətta
Yaqubun meyitinin şəkilləri də ordadır. Əgər onu itirsəydik, qardaşımızdan əlimizdə heç bir nişanə qalmayacaqdı. Diplomat və onun
içindəki şəkillərdən başqa Yaqubdan yadigar qalan heç nə yox idi.
Ona görə də necə olursa olsun, onu tapmalıydıq. Suren deyinə-deyinə maşını geri döndərdi. Ümid edirdik ki, yəqin, diplomat yolda
düşmüş olar. Güman gələn yerlərə baxa-baxa geri qayıdırdıq. Çöjyən
kəndinə çatsaq da, yolda-rizdə diplomata rast gəlmədik. Sərt döngələrdən birindən burulanda Yaqubun diplomatını yaşlı bir erməni
qadının əlində gördük. Suren maşını saxladı, anamız kabinədən yerə
düşən kimi həmin qadınla qucaqlaşıb görüşdü. Demə, bir-birilərini
tanıyırmışlar. Qadın ağlaya-ağlaya dedi:
– Sona can, maqazadan eva qayıdanda diplomatı yolun qırağından tapdım. Açıb içına baxan kimi tanıdım ki, bu sanin oqlundur. Bildım ki, harada olsanız, qayıdacaqsız. Allah bizım aramıza dava-dalaş
salannarin balasini oldursin. Gor neça illardı yaxşı-pis bir yerda yaşayırdıq.
Ləngimədən geri döndük. Diplomatı tapdığımıza hamımız sevindik. Onu bizə qaytaran qadın nə pula, nə də şəkillərə əl vurmuşdu.
Qazaxacan bir neçə yerdə ermənilər qabağımızı kəsib dilənçi kimi
pul istədilər. Olub-qalanımızı verib onlardan canımızı qurtardıq.
Maşın çala-çökəyə düşdükcə yaralarımdan qan axırdı. Qazaxa çatan
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kimi anamgil məni xəstəxanaya apardılar. Özləri isə ev tapıb məskunlaşmaq ümidi ilə Tovuza getdilər.
Qardaş-bacı söhbət edib dərdləşə-dərdləşə Sadaxlıya çatdılar.
Ermənilərin əlindən güclə qaçıb bura gəlmiş qohumlarla görüşüb
hal-əhval tutdular. Kamandar Münəvvəri sağ-salamat gördüyünə çox
sevinirdi. Əllərini tez-tez göyə qaldırıb Allaha şükür edirdi.
Ertəsi gün Məleykə anasıgilin yanına getmək üçün yola çıxdı.
Kamandar da onunla getmək istəyəndə razı olmayaraq: “Sənin yaraların hələ heç yaxşı sağalmayıb, gücə düşsə, tikişlər açılar. Bu vəziyyətdə hərəkət etmək, iş görmək qorxuludur. Sən Sadaxlıda qal,
mən anamgili tapandan, bir ev qaralayandan sonra gəlib-gedənlərdən sənə xəbər göndərərəm”, – dedi. Səhər çörəyini yeyəndən sonra
Məleykə doğmalarına qovuşmaq ümidi ilə yola çıxdı. Hava soyuq və
sazaqlı idi, dekabr küləyi dayanmaq bilmədən əsdikcə əsirdi. Gürcüstandan Azərbaycana doğru uzanan yollarda qaçqın karvanlarının ardı-arası kəsilmirdi. Doğma ocaqlarından qovulmuş adamlar
yaşamaq üçün yenidən yurd salmağa yer axtarırdılar. Uzun yollar
onları əldən-dildən salmışdı. Ölümün əlindən birtəhər baş götürüb
qaçmış insanların qəmgin baxışlarından onları doğma ocaqlarından
didərgin salan ermənilərə nifrət püskürürdü. Məleykə yolda kəndçiləri Rövşənlə rastlaşdı. Görüşdülər, söhbət edib dərdləşdilər. Sən
demə, o, neçə gündən bəri atası Həzrət kişini axtarırmış. Həmişə
deyib-gülən, şən ovqatda olan Rövşənin indi üzündə dərd cığır salmış, kədər və qüssədən qaşları çatılmış, gözləri nəmlənmişdi. Gəzdiyi yerlərdə, döydüyü qapılarda atasından bir soraq ala bilmirdi.
Amma o hələ də ümidini itirməmiş, atasını tapmaq istəyi ilə yollarda
əsir-yesir olmuşdu.
Rövşəndən ayrılan Məleykə xəyalında ötüb keçmiş xoş günləri
vərəqləyə-vərəqləyə yoluna davam etdi. Qarşıda görünən uca dağlar
bir anlıq ona kəndlərini xatırlatdı. Evlərinin yaxınlığında yerləşən
Çətin dağla Göy dağın qoşa qanada oxşayan zirvələri yaz və yay aylarında da ağappaq qar olardı. Bu dağların geniş qoynu uşaqların
sevimli yerinə çevrilərdi. Məleykə də məhəllədəki tay-tuşlarına qoşulub oynamaq üçün bu dağlara üz tutardı. Axşama yaxın, qaranlıq
düşəndə rəngbərəng gül-çiçəklərdən iri bir dəstə bağlayıb anasına
gətirərdi. Mahir ovçu olan babası Əli kişi dərman bitkilərini də yaxşı
tanıyardı. Yeri düşdükcə onları Məleykəyə də göstərib tanıdardı. O
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da həvəslə dağları, dərələri dolaşıb babasına kömək edər, onun üçün
dərman otları toplayardı. Artıq o gözəl günlər arxada qalmış, keçmişə qovuşmuşdu. Məleykə üçün o çağların geri dönməsi, yenidən
yaşanması mümkün deyildi. İndi nə dağlar var idi, nə də gül-çiçək.
Əli babası da çoxdan rəhmətə getmiş, haqq dünyasına qovuşmuşdu.
Demək, olar ki, yaxşı nə var idisə əldən çıxmışdı. Keçmiş günlərdən
qalan yalnız üzücü, ağrılı və gözləri yaşlı xatirələr idi. Ermənilər o
xatirələri də güllələyib üstünə qan çiləmişdi.
Məleykəni Tovuza gətirən avtobus avtovağzala axşama yaxın
çatdı. Tibb bacısı o qədər yorulmuşdu ki, ayaqlarını arxasınca güclə
sürüyürdü. Soraqlaya-soraqlaya qaçqınların məskunlaşdığı məktəbi tapdı. Burda ona dedilər ki, anasıgil iki gün əvvəl Xanlar rayonuna gedib. Məleykə bu xəbərdən çox məyus oldu. Günün batmağına
az qalırdı. Bir azdan axşam düşəcək, ətraf qaranlığa bürünəcəkdi.
Məleykə məktəbdə anasıgili tapmasa da, Banu nənəsi ilə rastlaşdı.
Qucaqlaşıb görüşdülər, bir-birlərinə söykənib ağlaşdılar. Banu nənə
dodaqlarını tərpədib nə isə demək istəsə də, səsi çıxmırdı. Məleykə onu bu vəziyyətdə görəndə heyrətləndi. Fikirləşdi ki, yəqin, arvadın səsi qışqırıb-bağırmaqdan batıb. Nənəsi onun əlindən tutub
məskunlaşdıqları sinif otağına apardı. Yaxın qohumlarından İdris,
İntizar və Zinyət də buradaydı. Məleykə Zinyət xaladan öyrəndi ki,
Banu nənənin səsi ağlayıb qışqırmaqdan deyil, erməni quldurlarının kənddə törətdikləri vəhşilikləri görəndə qorxusundan batıb. Yazıq arvad demək istədiklərini əllərinin işarəsi ilə başa salırdı. Hamı
ümid edirdi ki, yəqin yaxın günlərdə səsi açılar. Yenə də əvvəlki kimi
nəvələrinə şirin nağıllar danışar.
Günəş könülsüz-könülsüz qüruba enəndən sonra qaş qaraldı.
Qaranlıq qısa bir zamanda hər yeri bürüdü. Yerin-göyün istiliyi azaldı, hava xeyli soyudu. Məleykə qohumları ilə hal-əhval tutub söhbət
elədi, sonra yola çıxmağa hazırlaşdı. Fikirləşdi ki, uzaqbaşı iki saatdan sonra Xanlara çatar. Getmək istədiyini görən qohumlar onu yoldan saxladılar. Zinyət xala: “Məleykə, mənzil uzaq, hava da soyuqdur.
Artıq qaranlıq da düşüb. Sən gedib Xanlara çatınca gecə yarı olacaq.
İndi avtobuslar da əvvəlki kimi deyil, seyrək işləyir. Gecəni burada
qal, inşallah, sabah ertədən yola çıxarsan. Narahat olma, yerimiz
darısqal olsa da ürəyimiz genişdir”, – dedi. Məleykə razılaşıb gecəni
onlarla qaldı. Bu dərdli insanlar gecə yarıya qədər yatmayıb erməni
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quldurlarının başlarına gətirdikləri qanlı hadisələrdən danışdılar.
Qanı kəsilmək bilməyən yaralarına məlhəm axtardılar...

Yollar, çöllər qaçqınlarla dolu idi

Məleykə səhər gözlərini güclə açdı. Ayaqlarının sızıltısı azalsa da,
sinəsi göynəyir, öskürürdü. Yollarda ora-bura qaçmaqdan soyuqlamışdı. Nə qədər yorğun olsa da, səhər yeməyindən sonra qohumları ilə
sağollaşıb anasıgili tapmaq ümidi ilə yola çıxdı. Gedəcəyi bir ünvan var
idi – Xanlar rayonu. Məleykə hər yeri qarış-qarış gəzməli olsa da, anasıgili tapmalıydı.
Ermənilər qanlı əməlləri ilə yüzlərlə, minlərlə ailəni bir-birindən
ayrı salmışdı. Çoxları yaxınlarının öldü-qaldısından, harada məskunlaşdığından belə xəbər tuta bilmirdi. Məleykəgil də həmin bədbəxt
ailələrdən biri idi. Doğma ocaqlarından baş götürüb qaçandan sonra
hərəsi bir tərəfə perik düşmüşdü. Qardaşı, gəlinləri Gürcüstanda, anası, bacıları Xanlarda, Məleykə özü isə onların arasında – yollarda qalmışdı. Harada ev tapıb yaşayacaqdılar, harada işləyəcəkdilər? Gələcək
həyatlarını yenidən necə quracaqdılar? Bütün bu suallar yolboyu tibb
bacısını bərk narahat edir, düşündürürdü. Nə qədər baş sındırıb beynini yorsa da, Məleykə rahatlığını əlindən alıb qəlbində dolaşıq düşmüş suallara cavab tapa bilmirdi. Hələlik gələcək günlər ona dumanlı
görünürdü. Sabaha gedən yollara qaranlıq çökmüşdü. Bu qaranlığın
aydınlığa çıxmağını, zülmət bürümüş həyat yollarına gün işığının düşməsini xəyal etmək belə mümkün deyildi.
Məleykə bayaqdan bəri içində baş sındırdığı qəmli düşüncələrdən
Gəncəyə yetişəndə ayıldı. Buradan anasıgilin yanına çatmağa az məsafə qalmamışdı. Xeyli gözləyəndən sonra axır ki o istiqamətə maşın
düşdü. Xanlara çatan kimi doğmalarını soraqlamağa başladı. Axtara-axtara darısqal küçə ilə üzüyuxarı qalxdı. Qarşısına çıxan adamlardan qaçqınların məktəbdə məskunlaşdığını öyrənmişdi. İndi Məleykə ayaqlarına güc verib o tərəfə addımlayırdı. Soyumuş havadan qar
qoxusu gəlirdi. Elə bil külək də itirdiyini tapmaq üçün harasa tələsirdi.
Nazik geyindiyindən üşüyürdü. Amma nə qədər soyuq olsa da, yolundan qalmırdı. Üzüyuxarı qalxanda küçənin döngəsində təsadüfən
Novruz əmisi ilə üz-üzə gəldi. Bir anlıq dayanıb çaşqın-çaşqın bir-birlərinə baxdılar. Sanki görüşdüklərinə inana bilmirdilər. Sonra qucaq-
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laşaraq ağlaşdılar, göz yaşları soyuq yanaqlarını isitdi. Novruz əmisi
qabarlı barmaqlarını nəmli yanaqlarına çəkib dedi:
– Məleykə, bala, Allah ermənilərin bəlasını versin. Durduğumuz
yerdə gör başımıza nə dəhşətli hadisələr gətirdilər. Ev-eşiyimiz, uzun
illər əzab-əziyyətlə topladığımız var-dövlət, həmişə sığal-tumar çəkəçəkə əkib-biçdiyimiz torpaq sahələrimiz daşnakların əlinə keçdi. Neçə
vaxtdı yollarda əsir-yesir qalmışıq, başımızı soxmağa isti yuva tapa
bilmirik. Kənd camaatı ermənilərin zülmündən hara gəldi qaçıb getdi.
On gündən çoxdur oğlum Maildən, qızım Bənövşədən xəbər yoxdur.
Uşaqlarımın yolunu gözləməkdən gözümün kökü saralıb. Mən onları
özümdən bir neçə gün əvvəl qonşu İsmayıl kişigillə yola salmışdım.
Heç bilmirəm ki, hara gedib çıxıblar? Bəlkə elə Allah eləməmiş, yollarda ermənilərə urcah olublar, başlarına faciəli işlər gəlib? Bilmirəm
ki, düşdüyüm bu ağır dərdə necə çarə qılım? Balalarımı necə tapım,
harada soraqlayım? Gecə-gündüz dərd çəkməkdən üzülüb əldən düşmüşəm. Vallah, heç bilmirəm, yerin altındayam, yoxsa üstündə? Anangil bizim yanımızda – məktəbdə məskunlaşıblar. Bala, ağlımıza gəlməyənlər, durduğumuz yerdə başımıza gəldi. Birdən-birə həyatımıza
çökmüş qara günlər bizi yaman sıxıb ağrıdır.
Novruz kişi sözünü bitirən kimi Məleykənin qoluna girib onu
məktəbə apardı. Tibb bacısı anasını qucaqlayıb uşaq kimi ağladı. Bacıları ilə görüşüb hal-əhval tutdu. Geniş həyətini, evini itirmiş qaçqınlar
darısqal bir sinif otağına güclə sığınmışdılar. Burada yaşamaq üçün
normal şərait yox idi. Suyu həyətdəki krantdan daşıyıb gətirir, yeməyi
elektrik peçində bişirirdilər. İşıqlar sönəndə çaysız, çörəksiz qalırdılar.
Rayonda isə belə hallar tez-tez baş verirdi. Məleykə anasıgilin məskunlaşdığı sinif otağına göz gəzdirdi. Yazı lövhəsinin yarısı silinməmiş
qalmışdı. Tibb bacısı lövhəyə baxanda orada inşa mövzusunun yazıldığını gördü. O, mövzunun adını oxuyanda əsəbiləşib özündən çıxdı.
İnşa xalqlar dostluğuna həsr olunmuşdu. Bunu görəndə Məleykə bir
anlıq fikrini cəmləyib müqayisə apardı. Ermənilərin baş bilənləri Qarabağa sahib çıxmaq üçün illərcə əvvəldən fond yaradaraq pul toplayıb, silah alır, müharibəyə hazırlaşır, “böyük Ermənistan” qurmağı
planlaşdırıblar. Bizim baş bilənlərimiz isə vaxtı boş yerə keçirərək, şagirdlərə heç kimə lazım olmayan xalqlar dostluğu mövzusunda inşalar
yazdırmaqla məşğul olublar. Vaxtlarını, enerjilərini bu işə sərf ediblər.
Tibb bacısı indi belə ağır, çarəsiz bir duruma düşmələrinin səbəblərin-
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dən birini də bunda görürdü. Məleykə fikirdən ayrılıb yenə də sinifə
baxdı. Yazılmış, cızılmış və sındırılmış partalar bir küncdə üst-üstə
yığılmışdı. Soyuqdan qızınmaq üçün anasıgil odun sobası qurmuşdu.
İçəridən gələn his iyi adamı boğurdu. Məleykə yazı lövhəsinə, üstüstə qoyulmuş partalara baxanda məktəb illərini xatırladı. Xəyalları
bir anlıq onu qanadlarına alıb yaxın keçmişə apardı. Ötən illər kino
lenti kimi gözləri önündə gəlib dayandı. Məktəbə atdığı ilk addımlarını, müəllimlərini, sinif yoldaşlarını xatırladı, yaşadığı gözəl günləri,
yaddaşından heç vaxt silinməyəcək maraqlı anları gözləri qarşısına
gətirdi. Acılı-şirinli xatirələr vərəqləndikcə göz yaşları yanağında şeh
damcıları kimi yuvarlanırdı.
Tibb bacısı bir neçə gün burada qaldı. Hər gün səhər ertədən anası ilə rayon mərkəzini, kəndləri gəzib ev axtarırdılar. Nə qədər soraqlasalar da, ürəklərincə olan bir yer tapa bilmirdilər. On gündən sonra
Kamandar da gəlib çıxdı. Əvvəlki vaxtlara baxanda indi özünü yaxşı
hiss edirdi. Qanlı hadisələrin üç hissəyə parçaladığı ailə yavaş-yavaş
bir yerə yığışırdı. Ev tapana qədər gəlinləri Münəvvər Sadaxlıdakı qohumlarıgildə qalacaqdı. Neçə gündən bəri axtarışlarını ardıcıl davam
etdirsələr də, ürəklərinə yatan bir yer qaralaya bilməmişdilər. Buna
görə də Məleykəgil Xanlarda ev tapmaqdan əllərini üzüb yaşamaq
üçün Gürcüstanın Sadaxlı kəndinə qayıtdılar. İstəyirdilər ki, burada
ev tikib yurd salsınlar. Çünki Sadaxlı qoynunda doğulub yaşadıqları
Böyük Ayrım kəndinə yaxın idi. Oradan Gorçabel tərəfə çıxanda hər
addımında izləri qalmış dağlar, meşələr, qardaşlarının dəfn olunduğu qəbiristanlıq, uzaqdan da olsa görünürdü. Ermənilərin doğma
yurd-yuvasından didərgin saldığı ailə yenə də yollarda idi.
Onlar Sadaxlıya qaranlıq düşəndə çatdılar. Hürmələk arvadla
Münəvvər həyətdə işləyirdilər. Gəlinləri onları görəndə sevindi, tez
qabaqlarına gəlib görüşdü, hal-əhval tutdu. Yazıq Sona xala yorulub
əldən düşmüşdü. Axşam yeməyindən sonra Kamandar ürəyini mamasına açıb Sadaxlıda yurd salmaq niyyətində olduqlarını bildirdi. Onu
dinləyən Hürmələk arvad dedi:
– Bala, bu yaxşı fikirdir. Yaxın olarıq, yeri düşəndə bir-birimizə həyan durarıq. Amma qorxuram ki, kənd camaatı sizə burada məskən
salmağa imkan verməsin. Çünki bunlar çox qəliz adamlardır.
Səhər lap ertədən Kamandarla Məleykə bel, düsər və başqa alətlər
götürüb axşam gözaltı etdikləri yerdə bünövrə qazmağa getdilər. Elə
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işə təzə başlamışdılar ki, bir neçə gürcü yaxınlaşıb onların burada nə
iş gördükləri ilə maraqlandı. Kamandar əlini bir anlıq işinin üstündən
çəkib: “Ermənilər bizi doğma ocaqlarımızdan qovdular. Neçə vaxtdır
yollarda qalsaq da, yaşamağa yer tapa bilmirik. İstəyirik ki, burada ev
tikək, yurd salaq. Sadaxlıdan dağlarımız, meşələrimiz, kəndimiz görünür. Burada məskunlaşsaq, heç olmasa, doğma yerlərimizə uzaqdan
da olsa baxıb təskinlik taparıq. Həm də bu yerlər gözəldir, ürəyimizcədir, yaşamaq üçün çox münasibdir”, – dedi. Hündürboy, dolubədənli
gürcülərdən biri əsəbi halda dilləndi:
– Siz Sadaxlıda ev tikə bilməzsiniz. Çünki bura Gürcüstanın ərazisidir. Azərbaycana gedin, orada sizə yer verərlər.
Kamandar onlarla mübahisəyə girib dedi ki, yox, biz qaçqın olsaq
da, eyni ölkənin vətəndaşıyıq, onun harasında istəsək, orasında da
məskunlaşa bilərik. SSRİ hamımızın vətəni deyilmi? Nə fərqi var, ya
azərbaycanlı olsun, ya gürcü, ya da başqa bir millət .
Kənd sakinləri onun dediklərini eşitmək belə istəmirdilər. Səs-küyə başlarına xeyli adam yığışdı. Sona xala da uşaqlarının yanına gəldi.
Nə qədər dil töküb gürcülərə yalvarsa da, xeyri olmadı. Ermənipərəst
gürcülər onlara Sadaxlıda ev tikməyə imkan vermədilər. Burada istəkləri baş tutmadıqdan sonra onlar son ümid yeri kimi Bakıya yola düşdülər...

5-ci fəsil
Sovet hökuməti çat veribsə, dağılacaq

Bir neçə gün əvvəl mədəndə partiya yığıncağı keçirilmişdi. Sahə
rəisi söz alaraq çıxış etmiş və o ki var ürəyini boşaltmışdı. Təmir işlərinə əngəl törədənlərin hamısının adlarını çəkmişdi. Birinci olaraq
Fikrətdən şikayətlənmiş, partiya rəhbərliyindən onun cəzalandırılmasını xahiş etmişdi. Kamil kişinin dediklərinə yalnız bir-iki adam əl
çalıb alqışlamış, onun tərəfini saxlamışdı.
Fikrət özünü müdafiə etmək, işə çıxmamasına aydınlıq gətirmək üçün çıxışa yazılsa da, buna imkan verilməmiş, onu dinləmək
istəməmişdilər. Partiya belə məsləhət görmüşdü. Yığıncağın sonunda
işdə yol verdiyi nöqsanlara görə ona töhmət, mitinqdə iştirak edən
dostları Səidə, İnqilaba, Ziyaya, Vüsala və başqalarına isə xəbərdarlıq elan olunmuşdu. Töhmət heç onun vecinə də deyildi. Fikrət yal-
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nız onu dinləmədiklərinə görə pərt olmuşdu. O istəyirdi ki, hamı bir
yerdəykən milli azadlıq hərəkatından, ermənilərin əsrlərdən bəri
Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara etdikləri zülm və işgəncələrdən danışsın, yetmiş il imperiya əsarətində yaşadıqlarından söz
açsın. İclası aparan ilk partiya təşkilatının sədri gah nala, gah da mıxa
vuran, savadsız, millətin dərdinə vecsiz yanaşan, həmişə öz xeyrini
güdən, həyatı boyu dilinə doğru söz gəlməyən, daim rəhbərliyə yaltaqlanan, ağzını marçıldada-marçıldada danışan Arif Pənahov, bəlkə
də, qorxusundan Fikrətə söz vermədi. Bildi ki, o, çıxış etsə, iclası pozub aləmi bir-birinə qatacaq.
Yığıncaq başa çatar-çatmaz Fikrət sahə rəisinin otağına getdi.
Onunla söhbəti uzun çəkdi. Kamil kişi əvvəlcə onu dinləməmək üçün
müxtəlif bəhanələr gətirdi. Dedi ki, Fikrət, bala, indi söhbət vaxtı deyil. Odur ey, quyularımız dayanıb, onları təmir etməliyik, partiyanın
başqa vacib tapşırıqları da var. Yaxasını çox ora-bura çəkib yalanlar
uydursa da, axır ki sahə rəisi onu dinləməli oldu. Fikrət söhbət üçün
münasib şəraitin yarandığını görüb dedi:
– Siz yığıncaqda mənə töhmət verdiniz. Bu sizin partiya işinizdir,
mən bunu özümə o qədər də dərd eləmirəm. Min belə töhmət məni
tutduğum yoldan, amallarımdan döndərə bilməz. Əgər sabah şəhəri etiraz dalğası bürüsə, mən yenə də meydanda olacağam. Kamil
dayı, yaşınız çox olsa da, siz bu gün ətrafınızda baş verən hadisələri
düzgün qiymətləndirə bilmirsiniz. Nə deyim, bəlkə də, başınız partiyanın tapşırıqlarına o qədər qarışıb ki, gözlərinizi açıb dünyada
gedən siyasi prosesləri, dəyişiklikləri yaxşı görüb duya bilmirsiniz.
Ətrafınızda baş verən hadisələrin mahiyyətini dərindən dərk edib
düzgün qiymətləndirmirsiniz. Axı siz nədən partiyaya bu qədər vurğunsunuz? Mən heç bilmirəm ki, onun nəyinə heyran olmusunuz?
Arxaya dönüb baxın, görün bu illər ərzində partiya sizin üçün, bizim üçün nə edib? Mən dedim axı, ermənilər Ermənistanda Leninin
abidəsini uçurub. Gec-tez bu tarixi hadisə hər yerdə baş verəcək. Bu
dalğa bir gün bizə də gəlib çatacaq. Çünki bu, qarşısıalınmaz prosesdir. Dünya yaranandan bəri həmişə belə olub. Yenilik daim köhnəliyi
üstələyərək üzərində qələbə çalır. Yaxşı bilirsiniz ki, tarixin təkərini
geri döndərmək mümkün deyil. Daim irəliyə can atan zaman hamımızı arxasınca çəkib aparır. Görəcəksiniz, bir-iki ilə Kommunist Partiyası hakimiyyəti əlində saxlaya bilməyib çökəcək. Gözünüzü geniş
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açıb ətrafınızda baş verən hadisələrə diqqətlə baxın, düzgün nəticə
çıxarmağa çalışın. Bir görün, ermənilər Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı nə qədər haqsızlıq edir? Onlara işgəncə verir, döyüb öldürür, babalarımızın qanı hopmuş torpaqları ələ keçirir. Xüsusi
fond yaradıb vəsait toplayır. Sonra da həmin pulla xarici ölkələrdən
silah alıb tabutlarda Ermənistana daşıyıb müharibəyə hazırlaşır. Siz
isə burada bizi məcbur olaraq quyuları təmir etməyə göndərirsiniz,
milli azadlıq hərakatında iştirakıma görə mənə töhmət verirsiniz.
İndi gərək biz belə boş-boş işlərlə məşğul olmayaq, haradan olursa
olsun, silah əldə edib müharibəyə hazırlaşaq. Əgər günü sabah ermənilər üstümüzə hücum etsələr, qarşılarına nə ilə çaxacağıq? Axı
yalın əllə silahlı düşmənə nə edə bilərik, ona necə qalib gələrik? Biz
gərək bu günlər yumruq kimi birləşib xalq üçün xeyirli işlər görək
– erməniləri qabaqlayıb güclənmələrinə imkan verməyək. Geciksək,
onlar daha çox silah alıb qüvvələrini artıracaqlar...
Fikrəti sonacan dinləməyə səbri çatmayan sahə rəisi onun sözünü yarıda kəsib dedi:
– Ay bala, sən nə danışırsan? Məndən nə istəyirsən? Nə müharibə, nə döyüş, nə tabut, nə silah? Kommunist Partiyası hər şeyə
qadirdir. Gec-tez bu münaqişəni yoluna qoyub erməniləri cəzalandıracaq. Mən sənin dediklərinə inanmıram. Ölmüşdü Sovet hökuməti
ki, ermənilər xaricdən Ermənistana silah daşıyıb gətirsinlər. Pah, bir
buna bax! Sərhədlərimiz elə möhkəmdir ki, heç quş quşluğu ilə də
onun üstündən uça bilməz. O ki qalmışdı erməni silah keçirə. Fikrət, bala, sən dediklərıni ya yuxuda, ya da kinoda-zadda görmüsən.
Dünən cırt eləyib yumurtadan çıxmısan, bu gün atan yaşda kişiylə
söz güləşdirirsən, ağıl öyrədib yol göstərmək istəyirsən. Bu mədəndə indiyə qədər sənin kimilərini çox görmüşəm. Yaxşı bilirəm ki, bircə atımlıq barıtınız var, tırt eləyən kimi sönürsünüz. İnanmıram ki,
ermənilər üstümüzə hücum çəkib bizimlə vuruşsunlar. Lap sən dediklərin doğru çıxsa, sabah onlar bizimlə müharibə eləsə, onsuz da,
mən döyüşə-zada gedən deyiləm. Erməni mənə neyniyib ki, gedib
özümü güllənin qabağına verim? Səndən soruşuram ee, de görüm,
erməninin mənə nə pisliyi keçib ki? Nə mənə güllə atıb, nə də ailəmə,
uşağıma toxunub. Maşallah, ailəm, uşaqlarım, yaxınlarım, evim-eşiyim hamısı cağbacağ yerindədi. Bax de görüm, mən onlara niyə güllə
atım, niyə vuruşum, hə? Dəli zadam, bəyəm? Erməni kimi öldürüb,
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kimə güllə atıb, kimin torpağını alıb, kimin evin yandırıb, kimin qohum-əqrabasını qırıb o da gedib döyüşsün də! Nəyimə lazımdır axı
daşnaklarla çilingağac oynamaq?! Bu gün partiya məndən quyuları
təmir etməyi tələb edir. Mən də işimin başında dayanıb tapşırıqları
yerinə yetirirəm. Partiyanın sözü mənim üçün həmişə qanun olub.
Yəqin ki, bundan sonra da belə olacaqdır.
– Yox, Kamil dayı, siz düzgün danışmırsınız, səhv yoldasınız. Bu
gün Ermənistanda azərbaycanlılara edilən zülmlər sizin, mənim, bir
sözlə, hamımızın dərdidir, hamımızın ağrı-acısıdır. İtirilən, ermənilərin əlinə keçən torpaqlar bizə babalarımızdan qalıb. Nə fərqi var ki?!
Orda yaşayan azərbaycanlılara açılan atəş elə bil sizə, mənə, o birimizə dəyir. Bu dərd, bu kədər hamımızındır. Hamımız eyni bir xalqın
adını daşımırıqmı, eyni xalqın övladları deyilikmi? Bu gün erməni
onlara atəş açır, sabah sizə, mənə güllə atacaq. Bəlkə də, vaxt gələcək,
hədəfdə biz olacağıq. İndi hamımız gücümüzü birləşdirib onlara qarşı çıxmalıyıq. Ermənilər bu gün Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara verdiyi işgəncələri sabah Qarabağda, eləcə də, başqa yerlərdə
yaşayan soydaşlarımıza verəcək. Onlar illərdir bizimlə müharibəyə
hazırlaşır, biz isə burada bir-birimizlə vuruşub çəkişirik.
– Bilirsən, Fikrət bala, mənim sənin boş-boş danışıqlarına qulaq
asmağa vaxtım yoxdur. Get işlərinlə məşğul ol. Partiya sənə töhmət
verib, zəhmət çək, üzərində işlə, özünü doğrult, deyilənlərdən nəticə
çıxart. Məsləhət görürəm ki, belə mənasız söhbətlərin başını buraxasan. Axı bütün bunlar sənin nəyinə lazımdır? Niyə sən də hamı kimi
başını aşağı salıb sakitcə işləyib yaşamırsan? Nə olub, sən göydən
düşmüsən? Millətin dərd-sərini çəkmək, Qarabağın fikrini eləmək
elə təkcə sənə qalıb?! Sən narahat olma, partiya bizim əvəzimizdən
ermənilərin qulağını çəkib ölçü götürəcək. Bax görərsən, mənim dediklərim bir gün baş verəcək. Dahi rəhbərimiz Leninin uçurulmuş
heykəlləri yenidən başımızın üstündə ucalacaq.
– Yox, Kamil dayı, buna inanmayın. Tarix təkrar olunsa da, geriyə əvvəl olduğu şəkildə dönüş etmir. Əgər partiya, Sovet hökuməti
çat veribsə, o mütləq dağılacaq. Heç çat vermiş divarın təzədən öz-
özünə düzəlməsini görmüsünüzmü? Çat veribsə, deməli, artıq onun
vaxtı yetişib, sökülüb yerində təzəsi – daha möhkəmi, daha möhtəşəmi tikilməlidir. Geriyə gedən yollar bağlanıb, zaman bizi yalnız
irəli dartıb aparır.
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Bunları dedikdən sonra Fikrət otaqdan çıxdı. Sahə rəisinin mənasız sözləri, dəyərsiz fikirləri, patriyaya boş-boşuna heyranlığı
onun əsəblərini tarıma çəkmişdi. Kamil kişinin bu cür dar düşüncəli
olması, avam-avam danışması Fikrəti məyus etmişdi. Yarı yaşı ötsə
də, o hələ də xalqına olunan zülmü ya görmək istəmir, ya da əhəmiyyətsiz bir şey sayırdı. Ətrafında cərəyan edən hadisələrdən düzgün
nəticə çıxarmağa heç cəhd göstərmək də istəmirdi. Elə bil partiyaya olan sədaqəti sahə rəisinin gözlərini tamam tutmuşdu. Lenindən
elə odlu-alovlu danışırdı ki, elə bil ən doğma, ən əziz adamıdır. Bəs
görəsən, belələrinin gözləri nə vaxt açılacaq?
Mədəndə işlər yavaş-yavaş qaydasına düşür, dayanmış quyular
təmir olunurdu. Mancanaqlar aramla qalxıb-endikcə, “qara qızıl”ı
yerin təkindən dartıb çıxarırdı. Gecə-gündüz borularla axan neft iri
çənlərə yığılır, ordan da yüksək təzyiqli iri nasoslarla zavodlara vurulurdu. Yenə də traktorların nəriltisi-gurultusu ətrafa yayılmışdı.
İşə salınan quyuların sayı çoxaldıqca hasilat da artırdı. Mədən qaynar qazana bənzəyirdi. İşlər yaxşı getdiyinə, neft çənləri dolduğuna
görə sahə rəisinin üzü gülürdü.
Həm Ermənistandan, həm də sərhəd bölgələrindən gələn bəd
xəbərlərin ardı-arası kəsilmirdi. Daşnaklar qısa vaxtda İrəvanda,
eləcə də Ermənistanın başqa şəhər və kəndlərində yaşayan azərbaycanlıları qovub doğma ocaqlarından çıxarandan sonra qüvvələrini
Azərbaycanın sərhəd kəndləri istiqamətinə cəmləmişdilər. Ermənilərin Qazax rayonunun Bağanıs Ayrım kəndində törətdiyi qanlı hadisə eşidib görənləri sarsıtdı, dəhşətdən gözlər bərələ, ağızlar açıla
qaldı. Qəflətən kəndə hücum edən quldurlar bir neçə evə od vurmuş,
qaçmağa imkan tapmayan sakinlər yanıb kül olmuşdular. Yananların arasında körpələr də var idi. Bir-birinin ardınca baş verən qanlı
hadisələr əsəbləri tarıma çəkir, xalqda ermənilərə nifrət oyadırdı.
Vaxt keçdikcə vəziyyət qarışır, gərginlik kəndiri daha da tarım dartılırdı. Günlər keçdikcə qapıları bir-birindən ağır xəbərlər döyürdü.
Hər gün Ermənistanla sərhəd kəndlərdə qan tökülür, azərbaycanlılar öldürülürdü. Sovet hökumətinə rəhbərlik edənlər baş verən qanlı
hadisələrə göz yumub özlərini görməməzliyə vururdu. Cəzasız qalan
cinayətkar ermənilər isə getdikcə azğınlaşırdılar. Ocaq gurlandıqca
alov daha geniş ərazini yandırıb külə döndərirdi.
Ölkədə vəziyyət gərgin olduğundan neçə müddət idi ki, Benik
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işə gəlmirdi. Kimi deyirdi evini satıb gedib, kimi deyirdi onu şəhərdə
görənlər olub. Bəlkə də, hələ evində idi, qarışıqlığa görə çölə çıxıb
gözə görsənmək istəmirdi. Neçə vaxt idi briqada ustasız qalmışdı.
Bir gün səhər-səhər sahə rəisi Fikrətgilə yeni usta təyin olunduğunu
dedi. Bu, hündürboy, enlikürək, enlisifət, lopabığ, yaşlı adamla briqada üzvləri səhər iclasından sonra tanış oldular. Ustanın adı Hüseynəli idi. O, uzun illər idi ki, mədəndə çalışırdı. Yaxşı işinə görə dövlət
mükafatı da almışdı. Hiss olunurdu ki, Hüseynəli kişi ömrünü yaxşı
yaşayıb, papağını günə verənlərdən olmayıb. Onu da öyrəndilər ki,
ustaları uzun illər Gülbala Əliyevlə bir yerdə işləyib. Fikrət qəhrəmanın işi və həyatı ilə yaxından maraqlananda Hüseynəli kişi dedi
ki, narahat olmasın, yeri düşdükcə Gülbala Əliyev haqqında maraqlı
söhbətlər edəcək, onunla bağlı xatirələrindən söz açacaq. Təzə ustanın gəlişi işin gedişini xeyli sürətləndirmişdi. Erməni-müsəlman davasından söz düşəndə Hüseynəli kişi deyirdi ki, bala, bu dava-dalaş
hələ xeyli çəkəcək, acı bağırsaq kimi uzandıqca uzanacaq. Ermənilər
əsrin əvvəllərində də nə qədər azərbaycanlını öldürüblər. Qorxuram
ki, o qanlı hadisələr yenidən təkrarlansın.
Fikrətin başı işə qarışsa da, fikri-zikri Ermənistandan qovulan
azərbaycanlıların yanında qalmışdı. Tez-tez meydanda tanış olduğu
Məleykəni də xatırlayıb düşünürdü ki, görəsən, indi o qız haradadır?
Doğma ocaqlarından didərgin düşəndən sonra hansı bölgədə məskunlaşıb? Allah eləməmiş kimi, ermənilərin gülləsinə tuş gəlməyib
ki?
Yayın son günləri idi. Adamı qarsıb yandıran hava yavaş-yavaş
mülayimləşir, həzin payız küləkləri əsirdi. Dünya bir yayı ilə də vidalaşmağa hazırlaşırdı. Hər addımda payızın nəfəsi duyulurdu. Yarpaqları saralmağa üz qoyan ağaclar da yaşıl libasını dəyişirdi. Günlər
soyuq küləklərdən yükünü tutaraq üzü payıza tərəf gedirdi. Payız,
Fikrətin ən çox sevdiyi fəsil idi.
Bir gün Fikrətgil yenə də quyuda təmir işləri aparırdılar. Boruların hamısını çıxarıb körpücüyün üstünə yığandan sonra təzə nasosu
quyuya buraxmaq istəyəndə usta baxıb gördü ki, təchizata baxanlar
onun markasını səhv salıb başqa ölçüdə olanını gətiriblər. Quyunun
ölçüsünə uyğün olmayan nasosu dəyişdirmək üçün təchizatçılar geri
döndülər. Arada bir az boş vaxt yarandığından, işçilər oturub gözləməli oldular. Qiyas kişi mədənin aralığına atılmış köhnə-kürüş tax-
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talardan ocaq qaladı. Briqadir hisli çaydanı doldurub ocağın bir tərəfinə qoydu ki, qaynadıb çay içsinlər. Çaydanın qaynamağı çox vaxt
aparmadı. Fikrət stəkanları yuyub çay süzdü. Soyuq havada stəkanlardan buğ qalxırdı. O, ustadan xahiş etdi ki, bir az Gülbala Əliyevdən
danışsın. Hüseynəli kişi onun sözünü yerə salmadı. Barmaqlarını alnındakı sıralanmış qırışların üstündə asta-asta, irəli-geri gəzdirərək
dedi:
– Bala, Gülbala kişi sadə, zəhmətkeş bir insan idi. Az danışar, çox
iş görərdi. Artıq söz-söhbətlə heç arası olmazdı, danışqan adam deyildi. Əgər bir söz soruşub dindirməsəydin, dinməzdi. Sanki anadan
neftçi doğulmuşdu. Deyim ki, savadlıydı, yox, amma çox istedadlı idi.
Deyəsən, ilahidən ona vergi verilmişdi. Başdan-ayağa möcüzə idi,
möcüzə. Elə dəyərli və səmərəli alətlər fikirləşib düzəldirdi ki, heç
bunlar məktəb qurtarmış ali təhsilli mühəndislərin ağlına belə gəlməzdi. Gör təhsili olsaydı, Gülbala kişi nələr kəşf edər, nələr yaradardı. İndi hardadır elə istedadlı adamlar?! Bax, bu gün təmir zamanı
işlətdiyimiz açarların, alətlərin çoxu o kişinin ixtirasıdır, onun zəhmətinin bəhrəsidir. Rəhmətlik həm də çox xeyirxah adam idi. Hamıya əl tutar, kömək edərdi. Ona görə də böyükdən kiçiyə qədər hamı
mədəndə Gülbala kişinin hörmətini saxlayardı. Bir neçə dəfə də onu
Moskvaya dəvət etmişdilər. Gedişlərinin birində usta o vaxtkı dövlət
başçısı Stalinlə görüşmüşdü. Gülbala kişi o görüşü tez-tez xatırlayırdı. Stalinlə olan söhbətlərini heç vaxt unutmurdu. Bir dəfə də Moskvaya Stalinin ölümündən sonra getmişdi. Vaxt tapıb Movzoleyə də
baş çəkmiş, həm Lenini, həm də Stalini ziyarət etmişdi. Bu səfərdən
qayıdandan sonra elə hey deyirdi ki, Movzoleydə Stalin Lenindən böyük görünürdü. İnanmıram ki, ruslar onu orada çox saxlasınlar. Bax,
görərsiniz, bir gün olacaq Stalini oradan çıxaracaqlar. Biz onda Gülbala Əliyevin sözlərinə o qədər də inanmadıq. Dedik ki, ay usta, bu
ola bilməz, Stalin o boyda müharibəni udub, Hitlerə qalib gələrək diz
çökdürüb, dünyanı faşizmdən xilas edib. Böyük şəxsiyyətdir, ölkədə
hörməti, nüfuzu var. Kim cürət edib onu Movzeleydən götürə bilər?
Ruslar onu sevir, müharibədə “Stalin uğrunda” deyib vuruşublar,
özlərini güllənin qabağına atıblar. Heç vaxt onu Movzoleydən çıxarmazlar, camaat ayağa qalxıb nümayiş edər, ölkə bir-birinə dəyər. Gülbala kişi fikrindən dönmədi: “Mən ölü, siz diri, baxıb, görərsız, nə
vaxtsa onu oradan çıxaracaqlar. Çünki Lenin Stalinin yanında çox ba-
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laca, lap belə uşaq kimi görünürdü”, – dedi. Doğrudan da, Xuruşovun
hakimiyyəti dövründə Stalini Movzoleydən çıxartdılar. Ustanın neçə
illər əvvəl dedikləri öz təsdiqini tapdı. Gülbala Əliyev savadsız adam
olsa da, siyasətdən az-çox başı çıxırdı. Amma heç vaxt bu işlərə qarışmazdı. Həmişə öz işinin üstündə idi. Elə hey qurub-yaradar, yeni ixtiralar edərdi. Gündən-günə tanınır, hörmət qazanır, şöhrəti hər yerə
yayılırdı. Bax Gülbala kişi belə adam idi. Əlləri qızıl idi, qızıl. Bizə də
bu peşəni o sevdirib. Gənclik illərində hamımız ona oxşamağa çalışırdıq. Amma heç birimiz bunu bacarmadıq. Çünki o, bənzərsiz insan
idi...
Təchizatçılar nasosu gətirdiklərinə görə ustanın söhbəti yarımçıq qaldı. İş başlandı, traktorun gurultusu mədənə yayıldı, səslər
bir-birinə qarışdı...
...Gündən-günə ölkədə vəziyyət qarışır, hər şey pisliyə doğru
dəyişirdi. Qarabağdan gələn qanqaraldıcı xəbərlərin ardı-arası kəsilmək bilmirdi. Evləri yandıran ermənilər dinc sakinləri də amansızcasına qətlə yetirirdilər. Ermənistanda baş verən hadisələr azmış
kimi, indi də Sovet ordusu haqqında xoşagəlməz xəbərlər yayılırdı.
Xeyli müddət idi ki, millətçilik davası hərbi hissələrə də ayaq açmışdı. Ermənilər ruslara arxalanaraq azərbaycanlı əsgərləri döyüb
incidir, gözümçıxdıya salırdılar. Günlər keçdikcə dava-dalaş kütləvi
hal alırdı. Azərbaycanlı əsgərlərin çoxu xidmətini yarımçıq qoyub
hərbi hissədən qaçırdı. Bir neçə azərbaycanlı əsgərin ölüm xəbəri
də ölkəyə yayılmışdı. Sahə rəisinin bacısı oğlu Camal da yaranmış
gərgin vəziyyətə görə, Moskva ətrafındakı hərbi hissədən xidmətini başa vurmamış evə qayıtmışdı. Belə xoşagəlməz hadisələrdən
qorxuya düşən valideynlər övladlarını Sovet ordusuna göndərmək
istəmirdilər. Aləm bir-birinə qarışmış, hadisələrin rəngi çox tündləşmişdi. İşlərin bu gedişlə hansı məcraya yuvarlanacağını bilən yox
idi. Meydan hadisələrinin də ildönümü yaxınlaşırdı. Mitinq olacağı
gözlənilirdi. Havalar soyumuşdu, külək tüğyan edirdi. Belə soyuqda
Fikrət həmişə Mikayılın yaralandığı gecəni xatırlayırdı. Rəhmətliyi
küləkli bir havada xəstəxanaya aparıb çatdırmış, həyatını xilas etmişdi.
Meydan hərakatının ildönümündə hökumətin yeritdiyi yarıtmaz
siyasətə etiraz edənlər dəstə-dəstə Azadlıq meydanına axışdı. Yenə
də meydan dəniz kimi təlatümə gəldi. Bir il ərzində vəziyyət pisliyə
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doğru dəyişmiş, xalqı narahat edən problemlər həll olunmamış qalmışdı. Törətdiyi cinayətlərə görə cəzalanmayan ermənilər Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların üstünə hücum çəkir, özlərini öldürür,
evlərini də yandırırdılar. Moskva isə susub ölkədə baş verən qanlı
hadisələrə göz yumur, iki millət arasında gündən-günə qızışıb dərinləşən münaqişəni sakitləşdirib qarşısını almağa maraq göstərmirdi.
Azadlıq meydanına toplaşmış xalqı ölkədə baş verən haqsızlıqlara Kremlin göstərdiyi ögey münasibət hiddətləndirmişdi. Ötən ilkinə baxanda bu il nümayişçilər daha çox idi. Səs-küydən, etiraz dalğasının gücündən yer-göy titrəyib lərzəyə gəlirdi. Xəstəxanalardan
başqa bütün müəssisələrdə iş dayanmışdı. Ölkənin taleyindən narahat olan adamlar meydana üz tutmuşdu. Nə ölkə rəhbərliyi, nə də
İttifaq başçıları xalqın səsini eşitmir, tələblərinə məhəl qoymurdu.
Dünyaya meydan oxuyan Sovet hökuməti bir ovuc erməninin əlində aciz qalmışdı. Gücü, qüdrəti olsa da, daşnaklara yumruq göstərib
yerlərində oturtmur, cəzalandırmırdı.
Qarabağdakı azərbaycanlılar ermənilərin qarşısında müdafiəsiz,
köməksiz qalmışdı. Buna görə də baş götürüb doğma ocaqlarını tərk
edirdi. Meydanda ermənilərin zülmündən qaçıb gələnlərin danışdıqları qəmli hekayətlər hamını hiddətləndirirdi. Ölkə rəhbərliyi də bu
işə əncam çəkə bilmirdi. Hər gün Qarabağda atəş səsləri eşidilir, hər
gün oradan ölkənin paytaxtına qaçqın köçü gəlirdi. Fikrət yenə də
dostları ilə xalqın arasında idi. Meydan hökumətin siyasətindən narazı qalan insanları ağuşuna almışdı. Tələbləri yerinə yetirilməyənə
qədər heç kəs buranı tərk etməyəcəkdi. Bir tərəfdə haqsızlıqdan
qəzəblənib meydana çıxıb etiraz edən xalq, qarşı tərəfdə isə Moskvanın drijorluğu ilə oturub-duran, ölkəni idarə etmək qətiyyəti və
qabiliyyəti olmayan hakimiyyət dayanmışdı. Xalqın harayı, qışqırığı
ölkəyə rəhbərlik edənlərin qulaqlarına gedib çatmırdı. Leninin heykəli də hələ ki yerində möhkəm dayanmışdı. Ona nə bir toxunan, nə
də daş atan var idi. Başda oturanlar hələ də onun qiymətli hesab etdikləri ideyalarından mənəvi qida alırdılar. Ona görə də xalqın səsini
və tələblərini eşitmir, gözləmə mövqeyi tuturdular.
Soyuq yanvar günlərində şəhərdə vəziyyət gərginləşmişdi. Ermənilər dəstə-dəstə arın-arxayın Bakını tərk edirdilər. Onların çoxu
Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılarla evlərini başabaş dəyi-
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şirdi. Şəhərdəki ermənilər nə döyülür, nə söyülür, nə də təhqir olunurdu...

Tanklar şəhərə doğru gəlir...

Yanvar ayının ortaları idi. Söz-söhbət gəzirdi ki, Moskva ölkədəki hakimiyyətə qarşı çıxan qüvvələri dağıtmaq üçün şəhərə qoşun
yeridəcək. Günlər keçdikcə yavaş-yavaş bu söhbətlərin özünü doğruldacağı hiss olunurdu. Qoşunların ölkənin paytaxtına girməməsi
üçün həm giriş-çıxış yollarında, həm də şəhərdəki hərbi hissələrin
nəzarət-buraxılış məntəqələrinin qarşısında barrikadalar qurulmuşdu. Sahə rəisinin deyinməsinə baxmayaraq, neçə gün idi ki, Fikrət və
dostları işə çıxmırdı. Şəhərin giriş-çıxışlarını tutmaq lazım olduğunu eşidən kimi dostları yaşadıqları yerə yaxın olan Lökbatan dairəsinə yollandılar. Bura toplaşmış adamlar vaxt itirmədən köməkləşib
barrikada qurdular. Soyuq külək adamı dondururdu. Böyük çillə heç
nəyə məhəl qoymadan atını arxayın-arxayın sağa-sola çapdıqca çapırdı. Kəsmək bilməyən sürətlə əsən külək şaxtanın gücünü daha da
artırırdı. Zaman dayanmadan axıb gedir, saatın əqrəbləri dəqiqələri
arxada qoyaraq hey irəli dartınırdı.
Fikrətgil otuz nəfərdən çox idilər. Onlar bir yerdə oturub qalmır,
bekar dayanmır, ordan-burdan köhnə maşın hissələrinin qalıqlarını, iri dəmir parçalarını, taxta və şalbanları yolun ortasında üst-üstə
yığıb barrikadanı daha da möhkəmlədirdilər. Elə hündür bir qalaq
düzəltmişdilər ki, əlləri üstünə güclə çatırdı. Nədənsə, əmin idilər
ki, tanklar bu səddi aşıb keçə bilməyəcək. Özləri də barrikadadan
bir az kənarda ocaq qalayıb isinirdilər. Ətrafa qaranlıq hökmranlıq
edirdi. Oradan-buradan danışır, daha çox içində yaşadıqları gərgin
hadisələrdən söz açırdılar. Külək onların səsini aparıb qəzəblənən
Xəzərə çatdırırdı. Nədənsə, o gecə dəniz də insanlar kimi narahat və
həyəcanlı idi.
Axşam saat on bir radələrində şəhərdən yanlarına bir neçə maşın gəldi. Avtomobildən düşənlər Fikrətgillə görüşüb bir neçə dəqiqə
söhbət etdilər. Onlar barrıkadanın ətrafında dayananlara ürək-dirək
verərək: “Möhkəm dayanın, tankların qarşısından geri çəkilməyin.
Qorxmayın, hərbçilər sizə güllə atmaz, texnikanı üstünüzə sürməzlər”, – dedilər. Bu sözlərdən daha da ruhlanan Fikrətgil ocağın kə-
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narında qəhrəmanlıq göstərməyə hazır vəziyyətdə dayanmışdılar.
Əgər bu anlarda tanklar qurduqları barrikadaya yaxınlaşsaydı, onlar
özlərini zirehli texnikanın tırtılları altına atmaq bahasına olsa belə,
onu dayandırardılar. Ocaqdakı taxta parçaları çatırtı ilə yanır, ətrafa
tez-tez qığılcımlar sıçrayırdı. Sanki bu qığılcımlar ocağın istisindən
qaçıb canını qurtarmaq üçün soyuq havanın qucağına atılırdı. Təsadüfən yoldan keçənlər də tonqalın başına yığışırdılar. Yavaş-yavaş
barrikadanın ətrafındakı adamların sayı çoxalırdı.
Gecə yarıdan keçmişdi, boş çöllərdə küləyin vıyıltısından başqa
heç nə eşidilmirdi. Dünyanın başqa yerlərində yaşayan xoşbəxt insanlar indi otaqlarındakı rahat çarpayılarında yatıb şirin yuxuya getmişdilər. Fikrətgil isə gecənin soyuq küləyində, sazaqlı şaxtasında
açıq səma altında ayaq üstə qalmışdılar. Onlar yolun ortasına yığdıqları paslı dəmirlərlə, çürümüş taxtalarla şəhərə girmək istəyən
Sovet qoşunlarının qarşısını almaq fikrindəydilər. Tez-tez başlarını
qaldırıb zülmət qaranlığa doğru uzanıb gedən yollara boylanırdılar.
Birdən kimsə ucadan qışqırıb dedi ki, ay camaat, odur ee,
deyəsən, tanklar gəlir. Bunu eşidən Fikrət dostları ilə birgə ocaqdan
ayrılıb yola qaçdı. Bir-birinə sıxılıb barrikadanın arxasında dayandılar. Ora-bura boylanıb ətrafı dinşədilər. Hələlik yolda sakitlik idi, nərilti-gurultu səsi eşidilmirdi. Nə bir gələn, nə də gedən var idi. Yalnız
sürətlə əsib havanı yaran soyuq küləyin vıyıltısı eşidilirdi.
Dəqiqələr, saniyələr tələsmədən bir-birinin ardınca, öz nizamıyla düzülüb gedirdi. Qaşqabağını sallamış gecə həmişəkindən zəhmli
görünürdü. Zirehli texnikalar isə xeyli uzaqdan Fikrətgildən xəbərsiz yolları yoraraq sürətlə barrikadaya doğru yaxınlaşırdı. Hərb
çilərin silahları irəli tuşlanmışdı, barmaqlar tətikdəydi. Güllələr avtomatların daraqlarında sakit dayanmır, tez-tez tərpənərək soyuq
havanı yarıb yolu kəsənlərin qanlarını tökməyə tələsirdi. Tonqalın
ətrafındakılar isə bütün bunlardan xəbərsiz-ətərsiz ocağın kənarında dayanıb isinir, hərdən narahatlıq yağan baxışlarla yollara boylanırdılar. Sanki güllələrin onlara yetişəcəyi anı gözləyirdilər. Fikrət və
dostları güman edirdilər ki, Sovet əsgərləri onlara atəş açmayacaq.
Barrikadaya çatıb dayanacaq, etirazçılarla danışığa girib şəhərə girmək üçün icazə istəyəcəklər. Axı o özü də bir vaxtlar əsgər olmuş,
iki il bu ordunun mundirini daşımışdı. Əgər xidmətdə olanda Fikrəti hansısa başqa bir şəhərdəki adamların üstünə göndərsəydilər,
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o heç vaxt dinc əhaliyə silah tuşlamaz, atəş açmaz, üzərlərinə tank
sürməzdi. Onların ordu haqqında belə düşünməyə ciddi əsasları var
idi. Çünki həmişə deyir və yazırdılar ki, Sovet ordusu sülh ordusudur. Dünyada sülhün, əmin-amanlığın keşikçisi və dayağıdır. Fikrət
özü orta məktəbdə oxuyanda dəfələrlə bu mövzuda inşa yazıb əla
qiymətlər almışdı.
Qəflətən kimsə yenə də: “Odur, baxın, tanklar gəlir!” – deyə qış
qırıb haray saldı. Tez hamı həyəcan dolu baxışlarla yola boylandı. Bu
dəfə xəbər doğru çıxmışdı. Bayaqdan ətrafa çökən sakitliyin bağrı
yarılmışdı, nərilti-gurultu səsi dağı-daşı titrədirdi. Bu anlarda dənizin dalğaları da şahə qalxıb haray qoparırdı. Fikrət səs gələn tərəfə
baxanda gördü ki, tırtılları ilə asfaltı cırmaqlayan tanklar dayanmadan, sürətini azaltmadan irəliləyir. Bir-birinin ardınca sıralanmış
növbənöv zirehli texnikalar onların qurduğu barrikadaya yaxınlaşır.
Hərbi döyüş maşınlarının qarşısını kəsmək üçün hamı yola
qaçdı. Nəriltiylə irəli şütüyən zirehli texnika Fikrətgilə yetişəndə
dayanmaq əvəzinə sürətini bir az da artırıb onların əzab-əziyyətlə
qurduğu barrikadanı vurub dağıtdı. Taxtalar, iri dəmir parçaları bir
göz qırpımında nar dənələri kimi yola səpələndi. Silahlar işə düşdü,
qəflətən güllə səsləri eşidildi. Əsgərlər avtomatlarını əliyalın insanlara tuşlayıb atəş açmağa başladı. Ölümsaçan güllələr ildırım sürəti
ilə ətrafa yayılıb soyuq havanı bir az isitdi. Silahların gurultusundan
yer titrədi, göy yarıldı. Fikrət və dostları əsgərlərin sılahına hədəf
olmamaq üçün cəld geri sıçrayıb bir göz qırpımında qaranlığın içərisinə doğru qaçdılar. Odlu güllələr gah onların başlarının üstündən
vıyıldayıb keçir, gah da dolu kimi sağ və sol tərəflərinə yağırdı. İlk
atəşdən üç-dörd nəfər yaralandı. Fikrətgil güllələrdən yayınmaq
üçün uğuldayıb haray qoparan, bayaqdan bəri narahatlıq içində çırpınan dənizə tərəf üz tutdular. Qaranlıq olsa da, elə bil əsgərlər qaçanları görürdülər. Güllələr canlı insan kimi arxalarınca düşüb onları
addım-addım izləyirdi. Birdən o, ayağının isinib ağrıdığını hiss etdi.
Bir neçə addım atandan sonra ayaq üstə dayana bilməyib yıxıldı. Əsgərlər onu vurmuşdular. Fikrətə elə gəlirdi ki, ayağının güllə dəyən
yerindən böyük deşik açılıb. Yıxılan kimi dostları sürünə-sürünə ona
yaxınlaşdılar. İnqilab həyəcanla soruşdu:
– Fikrət, Fikrət, sənə nə oldu?
– İnqilab, əsgərlər ayağımdan vurdular, yeriyə bilmirəm. Tez
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olun, çala-çökəklərə uzanın, özünüzü atəşdən qoruyun. Birdən sizə
də güllə dəyər.
Dostları sürüyə-sürüyə Fikrəti çox da dərin olmayan bir çalaya
saldılar. Burada atəşdən daldalanmaq mümkün idi. Əsgərlərin atdığı
güllələr başlarının üstündən vıyıldayıb keçirdi. Səid tez alışqanının
düyməsini basıb yandırdı. Həm küləyin alovu söndürməməsi, həm
də işığın ətrafa düşməməsi üçün onu ovcunun içində saxladı. Alovun zəif şöləsində gördülər ki, Fikrətin şalvarının ətəyi qana bulaşıb.
İnqilab belindən kəmərini açıb dostunun güllə dəyən ayağının dizdən yuxarı hissəsini möhkəmcə dartıb sıxdı. Qanaxma bir az dayandı.
Təcili olaraq Fikrəti xəstəxanaya çatdırmaq lazım idi. Ləngisəydilər,
dostlarını itirə bilərdilər. O, bu vəziyyətdə çox qala bilməzdi. Ömürlərə son qoyan ölüm sevinə-sevinə Fikrətin yaxınlığında dolaşırdı.
Əsgərlər zirehli texnikalarla barrikadanı dağıdıb adamları gülləyə tutduqdan sonra burada çox ləngimədilər. Onlar yolun kənarlarına atəş aça-aça tanklarını şəhərə doğru sürdülər. Təhlükənin
sovuşduğunu görən dostları Fikrəti yolun qırağına çıxardılar. Burada ondan başqa İnqilabgilin tanımadıqları iki yaralı da var idi.
Dörd nəfər də həlak olmuşdu. Güllələr onları elə ocağın yanındaca
yaxalamışdı. Hamısı da cavan oğlanlar idi: iyirmi yaşları ya olar, ya
da olmazdı. Güllə alınlarından dəymişdi. İnqilabgil köməkləşib onların meyitlərini də yolun qırağına çəkdilər. Yaralılar xəstəxanaya
tez bir zamanda çatdırılmalıydı. Amma necə, nə ilə, hansı vasitə ilə?
Yollarda maşın gözə dəymirdi. Kim idi bu vurhavurda canından bezib maşınla şəhərə çıxan? Az keçmiş Lökbatan istiqamətindən yolda
işıq göründü. Bir maşın asta sürətlə onlara tərəf gəlirdi. İnqilab səkidən iki-üç addım qabağa çıxıb yaxınlaşan “Jiquli”yə əl elədi. Sürücü
maşını yolun kənarına çəkib saxladı. İnqilab yaxınlaşıb salam verib
həyəcanla ona Sovet əsgərlərinin dostlarını vurub yaraladığını dedi.
Xahiş etdi ki, onları xəstəxanaya aparsın. Eşitdiyindən dəhşətə gələn
sürücü çox fikirləşmədən: “Hə qardaş, apararam, tez olun, yaralıları
maşına qoyun, gedək”, – dedi. İnqilab, Ziya, Səid, Vüsal və yaxınlıqda
olan başqa adamlar köməkləşib yaralıları “Jiquli”nin arxa oturacağına qoydular. Yer olmadığından dostların hamısı xəstəxanaya gedə
bilmədi. Yanında oturan kimi sürücüdən maşını sürətlə sürməyi xahiş edən İnqilab ondan adını da soruşdu.
– Adım Novruzdur, – deyə sürücü sözə başladı. – Əhmədlidə olu-
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ram. Böyük qardaşım Nadir Lökbatanda yaşayır. Onlara getmişdim,
vacib işim var idi. Qardaşım məni evdən çıxmağa qoymayıb dedi ki,
şəhərdə vəziyyət qarışıqdır, bu gecə bizdə qal, sabah gedərsən. Nə
qədər üz vursa da, ailəmdən nigaran qaldığımdan onlarla razılaşmadım. Dedim əgər getməsəm, uşaqların gözləri yolda qalacaq. Nə
evdə, nə də qonşuda telefon yoxdu ki, ailəmə xəbər verəm. Başqa
çıxış yolum olmadığından həyatımı riskə qoyaraq Allahı çağırıb yola
çıxdım.
– Çox sağ ol, Novruz qardaş, yaxşı kı gəldiniz. Sizi bizə Allah yetirib ki, yaralılarımızı xəstəxanaya çatdırıb həyatını xilas edəsiniz.
Xilaskar olmaq da bir qismətdir, müqəddəs işdir. Siz gəlməsəydiniz
yolda qalacaq, dostlarıımızı həkimə çatdıra bilməyəcəkdik. Vallah,
Sovet əsgərlərinin bizə atəş açmasını heç gözləməzdik. Dostlarımızdan bir neçəsi ağır yaralandı. Dörd cavan oğlan isə ilk güllələrə hədəf
olub dünyasını dəyişdi. Yaralıların vəziyyəti anbaan ağırlaşır. Yaxın
dostum Fikrət də heç yaxşı deyil, ayağını möhkəm sıxıb bağlasaq da,
deyəsən, yenə yarasından qan axır. Qorxuram, yolda keçinsin, xahiş
edirəm mümkünsə maşını bir az tez sürün, onları xəstəxanaya çatdıraq.
– Baş üstə, qardaş, – deyə Novruz kişi ayağını qaza bir az da
möhkəm basdı.
İnqilab sürücü ilə danışdı ki, yaralıları Respublika xəstəxanasına aparsınlar. Novruz kişi şəfa ocağına tez çatmaq üçün maşını el
arasında “Qurd qapısı” deyilən tərəfdən sürdü. Həmin yerə çatanda
dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşdılar. Hərbçilər buradan şəhərə girəndə döngədə qurulmuş barrikadanı vəhşicəsinə dağıtmışdılar. Bu istiqamətdən şəhərə soxulan Sovet əsgərlərindən yerdə yalnız qanlı
izlər qalmışdı. Sürücü xəstəxanaya tez çatmaq üçün qazdan ayağını
çəkmədən hey irəli şütüyürdü. Şəhərdən atışma səsləri eşidilirdi.
Nəbatat bağının yanına çatanda qarşıdan tankların nərilti ilə onların
üstünə gəldiyini gördülər. Zirehli texnikalara yaxınlaşanda sürücü
“Jiquli”ni yolun kənarına çəkdi ki, onlar keçib getsin. Amma tanklar
getmədi, əksinə, nərilti, gurultu salaraq maşının qabağında dayandı.
Tanklardan yerə tullanan silahlı əsgərlər İnqilabgilin avtomobilini
mühasirəyə aldılar. Sonra silahlarını sürücünün və İnqilabın üstünə
tuşlayıb maşından düşmələrini əmr etdilər. İkisi də dərhal əsgərlərin tələbini yerinə yetirdilər. İnqilab əllərini yuxarı qaldıra-qaldıra:
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“Maşında yaralılar var, onları xəstəxanaya çatdırmalıyıq. Bizi ləngitməyin, icazə verin yolumuza davam edək”, – dedi. Üz-gözündən
zəhrimar yağan əsgərlər onun dediyinə məhəl qoymadan rus dilində nalayiq söyüşlər söyə-söyə həm sürücü ilə İnqilabın üst-başını,
həm də maşının yük yerini, oturacaqların altını axtarmağa başladılar. Ağızlarından araq iyi gələn hərbçilər yaralılara əhəmiyyət belə
vermədilər. Əllərinə heç nə keçməyəndən sonra sürücü ilə İnqilabdan silah-sursatı harada gizlətdiklərini soruşdular. İnqilab onlarda
silah-filan olmadığını dedi. Söz ağzından çıxan kimi sağ tərəfində dayanmış əsgərlərdən biri avtomatın qundağı ilə onun başından elə bir
zərbə vurdu ki, İnqilab ayaq üstə dayana bilməyib yıxıldı. Başqa bir
əsgər isə ayağı ilə kürəyindən möhkəm basıb asfalta sıxaraq yenə də
ondan silahları harada gizlətdiyini soruşdu. Bu anlarda az qaldı ki,
İnqilabın nəfəsi kəsilsin. Elə bu vaxt onların yanında başqa bir hərbi maşın dayandı. Avtomobildən düşən yüksək rütbəli zabiti görən
əsgərlər özlərini yığışdırıb İnqilabı ayağa qaldırdılar. Zabit onların
üstünə qışqıraraq: “Niyə burada boş-boşuna dayanıb vaxt itirirsiniz?
Görürsünüz ki, bu insanlar silahsızdırlar”, – dedi. Zabitin amiranə səsindən qorxub çəkinən əsgərlər ləngimədən tanklara minib oradan
uzaqlaşdılar. Şəhərin mərkəzindən atışma səsləri eşidilirdi. Elə bil
küçələrdə agır döyüş gedirdi. Sürücü də, İnqilab da qorxudan quruyub yerlərində qalmışdılar. Əsgərlər gedən kimi İnqilab sürücünü
tələsdirib dedi:
– Novruz qardaş, tez sür gedək, burada çox dayanmayaq. Vaxt
itirmək olmaz, tələsmək lazımdır. Yaralıların vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Heç ağızlarını açıb danışmağa halları da yoxdur. Deyəsən, yaxın
dostum Fikrəti qan aparır.
Novruz kişi elə bil yatmışdı, yuxudan ayıldı. Cəld tərpənib sükanın arxasına keçərək: “İnqilab, bir qulaq ver, eşidirsən, irəlidən atışma səsi gəlir. Əgər bu istiqamətdə yolumuza davam etsək, ola bilər
ki, qansızlar yenə də qarşımıza çıxsınlar. Gəl bir az geri qayıdıb Yasamal qəbiristanlığının içi ilə gedək, onda yolumuz həm kəsə, həm də
təhlükəsiz olar”, – dedi.
– Hansı yolla istəyirsən, sür gedək. Mənim üçün heç bir fərqi
yoxdur. Təki yaralıları xəstəxanaya tez çatdıraq, – deyə İnqilab onu
tələsdirdi.
Sürücü maşını qəbiristanlığa tərəf döndərdi. Metronun “İnşa-

c

170

C

atçılar” stansiyasına çatmağa az qalmış yenə də tanklarla qarşılaşdılar. Üz-gözündən sərxoşluq yağan əsgərlər bir anda başlarının
üstünü alıb avtomatlarını onların üstünə çəkdilər. Yenə də olmayan
silah-sursatı tapmaq üçün həm maşını ələk-vələk etdilər, həm də
Novruz kişi ilə İnqilabın üst-başını yoxladılar. Sonra havaya bir neçə
daraq güllə boşaldıb uzaqlaşdılar. Hərbçilər gedən kimi sürücü yenə
də sükan arxasına oturdu. Axır ki gecədən xeyli keçmiş gəlib xəstəxanaya çatdılar.
Şəfa ocağının həyətinə girəndə İnqilab gördüklərindən dəhşətə
gəldi. Xəstəxanaya gətirilən yaralıların ardı-arası kəsilmirdi. Metronun “XI Qızıl Ordu” stansiyası tərəfdən atışma səsləri lap güclü eşidilirdi. İnqilab gördüklərinə inanmaq istəmir, hər şey ona qorxulu,
tükürpədici bir yuxu kimi gəlirdi. Sanki müharibədən bəhs edən
dəhşətli filmə baxırdı. Bakı şəhəri bir neçə saatın içində qanlı döyüş
meydanına çevrilmişdi. İnqilab vəziyyəti bir az yaxşı olan iki yaralını
aparmağı sürücüyə tapşırıb özü huşunu itirmiş Fikrəti qolları üstünə
alıb əməliyyat otağına tələsdi. Gördü ki, burada xeyli adam var. Yaralı
çox olduğundan uzun bir növbə yaranıb. İnqilab bu günə qədər yaralıların növbəsini görməmişdi. Həkimlərin işi başından aşırdı. İnqilab
ayağının altına baxanda gözü dörd oldu. Pilləkənlər qan içində idi.
Elə bil döşəmə su ilə deyil, qanla yuyulmuşdu. Çətinliklə də olsa, bir
az irəli keçib həkimlərə dostunun vəziyyətinin lap ağır olduğunu deyib xahiş etdi ki, onu qabağa salıb əməliyyata götürsünlər. Onlardan
biri: “Qardaş, yaralılarımız çoxdur, hamısının da vəziyyəti ağırdır. Bir
az səbirli olun, hamıya tibbi yardım edəcəyik, xəstəxanada qüvvəmiz
azlıq edir. Səhiyyə Nazirliyinə vəziyyət barədə məlumat verilib, bir
azdan həkim briqadaları göndərilməlidir”, – dedi.
...Çox keçmədi ki, Fikrəti də əməliyyat otağına apardılar. Dostunun taleyindən çox narahat olan İnqilab dəhlizdə dayanıb gözləyirdi.
O qorxurdu ki, Allah eləməmiş, Mikayıl kimi Fikrəti də itirərlər. Bunları fikirləşə-fikirləşə dua edirdi ki, dostu xəta-bəladan uzaq olsun.
Axır ki saat yarımdan sonra əməliyyat başa çatdı. İnqilab həkimlərin birindən Fikrəti soruşanda. O zəif səslə: “Narahat olma, yaralının
vəziyyəti yaxşıdır. Allaha min şükür, salamatlıqdır, ölüm təhlükəsi
sovuşdu. Onun ayağından iki güllə dəymişdi. Yarası yaxşı sıxılmadığından çox qan itirmişdi. Güllələrdən biri sümükdə qaldığından
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əməliyyat uzun çəkdi. Bir-iki saatdan sonra özünə gələcək”, – dedi.
İnqilab bu xəbərə çox sevindi, narahatlığı keçdi, həyəcanı azaldı.
Yollar təhlükəli olduğundan İnqilab da, sürücü Novruz kişi də
evə gedə bilməyib xəstəxanada qaldılar. Həmin gecə Sovet hərbçiləri mühasirəyə aldıqları şəhərin sakinlərinə divan tuturdular. Atəş
səsləri binalarda əks-səda verərək soyuq yanvar gecəsinin vahiməsini daha da artırırdı. Xəstəxanaya gətirilən yaralıların ardı-arası
kəsilmirdi. İnqilabla sürücü boş dayanmayıb tibb işçilərinə kömək
edirdilər. Palatalar yaralılara darısqallıq etdiyindən dəhlizlərə də
çarpayı qoyurdular. Açıq-aydın hiss olunurdu ki, əsgərlər heç kimə
aman verməmiş, rastlarına çıxan hər kəsə atəş açmışdılar. Qoca, cavan, uşaq, qadın – hamı hədəfə alınmışdı. Xəstəxanaya otuzdan artıq
meyit də gətirmişdilər. Yaralıları daşımaqdan İnqilabın qolları yorulmuş, dizləri taqətdən düşmüş, ağlamaqdan gözlərinin yaşı qurumuşdu. O, şəfa ocağında eşitdi ki, hərbçilər yaralı gətirən bir təcili yardım
maşınına da atəş açıb, həkimi də, sürücünü də öldürüblər. Təcili yardımdakı on yeddi yaşlı yaralı yəhudi qızı da həlak olub.
Ora-bura qaçmaqdan İnqilab da, Novruz kişi də ayaq üstə güclə
dayanırdılar. Hələ də şəhərin küçələrində atəş səsləri gurlayırdı. Bir
ucdan xəstəxanaya yaralılar və meyitlər daşınırdı. Hava olduqca soyuq idi, külək qana yerikləmiş ac canavar kimi ulayırdı...

Qanlı yanvarın səhəri...

Hava işıqlanan kimi İnqilab Fikrətdən hal-əhval tutmaq üçün
yuxarı qalxdı. Cərrahiyyə şöbəsindəki tibb bacısından xahiş etdi
ki, gedib dostuna baş çəksin, vəziyyətinin necə olduğunu öyrənsin.
Üz-gözündən yorğunluq yağan tibb bacısı otaqdan çıxdı. Bir azdan
qayıdıb: “Dostun ayılıb, istəyirsən get görüş”, – dedi. İnqilab tələsik
Fikrətin yanına – reanimasiya otağına tərəf addımladı. Onun rəngi
ağappaq ağarmışdı, gözlərinə qan sızmışdı. İnqilab onu qucaqlayıb
üzündən öpdü. Fikrət ayağına güllə dəydiyini, dostlarının onun yarasını sıxıb qanaxmanı dayandırmaqlarını güclə xatırlayırdı. İnqilab
axşam yolda başlarına gələn hadisələri, qarşılaşdıqları çətinlikləri ona danışdı. Fikrət inanmırdı ki, gülləni ona Sovet əsgərləri atıb.
İnanmırdı ki, şəninə şeirlər həsr olunmuş, mahnılar bəstələnmiş,
qəhrəmanlığına romanlar yazılmış, filmlər çəkilmiş Sovet hərbçisi dinc əhaliyə qarşı belə vəhşiliklər törətsin. Günahsız və silahsız
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adamların üzərinə tank sürüb güllələsin. Sonra Fikrət İnqilabdan
hərbi hissələrin qarşısında barrikada qurmuş camaatın taleyi ilə
maraqlandı. Onlar barədə televiziyada, radioda məlumat verilib-verilmədiyini soruşdu.
İnqilab yuxusuzluqdan qızarmış yorğun gözlərini ona dikib dedi:
– Fikrət, televizorda, radioda heç bir veriliş getmir. Nə qədər
doğrudur, deyə bilmərəm, danışırlar ki, hərbçilər şəhərə girməzdən
əvvəl televiziya binasınımı, yoxsa enerji blokunumu, axır ki haranısa, nəyisə partladıblar. Ona görə də efirdə nə bir görüntü, nə də bir
səs-səmir var. Radio da susub, televiziya da. İndi heç yerdən məlumat almaq mümkün deyil.
Dostundan eşitdikləri Fikrəti məyus etdi. Şəhərin başqa giriş-çıxışlarında, küçə və meydanlarında dayanan mitinqçilərdən nigaran qaldı. Bir az keçmiş gənc tibb bacısı Fikrətə iynə vurmaq üçün
içəri girdi, söhbətlərinə ara verməli oldular. O, işini görüb otaqdan
çıxandan sonra Fikrət araya çökmüş sükutu pozaraq dostuna: “Məndən nigaran qalma, indi bir az babatam. Sən get evdə bir az dincini al,
sonra mədənə baş çək, gör oralarda nə var, nə yox, iş yoldaşlarımız
sağ-salamatdılarmı? Axşam da vaxt tapsan, gələrsən, bir az söhbət
edərik”, – dedi. İnqilab dostunun yanında çox qalıb onu narahat etmək istəmədi. Sağollaşıb reanimasiya otağından çıxdı. Yarası sızıldasa da dərmanların təsirindən dərin yuxuya getdi.
Fikrət yorğun gözlərini açıb ayılanda gün günortadan keçmişdi. Səhərkinə baxanda indi özünü babat hiss edirdi. Reanimasiyada
ondan başqa üç yaralı da yatırdı. İkisi kişi, biri qadın idi. Yaralılar əsgərlərin güllələrinə şəhərin müxtəlif yerlərində tuş gəlmişdilər. Ağır
yaralanan qadın zarıyıb sayıqlayaraq tez-tez: “Atmayın, vurmayın,
biz silahsızıq”, – deyirdi.
Vəziyyəti bir az yaxşılaşdığına görə axşama yaxın Fikrəti reanimasiya otağından çıxardılar. Palatada yaralılar çox idi. Üç nəfəri
metronun “XI Qızıl Ordu” stansiyasından gətirmişdilər. Təhməz adlı
yaşlı bir kişi çiyninə aldığı yaralını xəstəxanaya çatdırmaq istəyəndə
elə yoldaca şərəfsiz əsgərlər onun özünü vurmuşdular. İndi o xilas
etmək istədiyi yaralı ilə eyni palatada yatırdı. Vəziyyəti yaxşı deyildi,
güllə daxili orqanlarını zədələmişdi. Dünəndən bəri boğazından heç
nə keçmirdi.
Axşama yaxın İnqilab, Vüsal, Səid və Ziya Fikrətin yanına gəl-
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dilər. Dostlar çox həyəcanlı və pərişan idilər. İş yoldaşlarının narahatçılığını görəndə Fikrət onlara ürək-dirək verib: “Uşaqlar, qorxmayın, bir neçə günə özümə gəlib ayağa qalxacağam”, – dedi. Sonra
Səiddən şəhərdəki, mədəndəki vəziyyəti soruşdu. O qalın qaşlarını
çatıb dilləndi:
– Fikrət, açığını deyim ki, nə mədəndə, nə də şəhərdə ürəkaçan
bir şey yoxdur. Əsgərlər dünən axşam həm şəhərin özünə, həm də sakinlərinə, sözün həqiqi mənasında, divan tutublar. Küçələr, meydanlar qan içindədir, xəstəxanalar yaralılarla doludur. Bir gecənin içində
başımıza dəhşətli faciə gəlib. Ermənilərin xalqımıza vurduğu yaralar azmış kimi, bu tərəfdən də Sovet hərbçiləri ürəyimizin başından
ağır zərbə endirdilər. Əsgərlər təkcə insanları deyil, rastlarına çıxan
avtomobilləri də əzib güllələyiblər. Tankların əzib şil-küt etdiyi maşınların içində adamlar da olub. Bunları eşidib biləndən sonra əlimiz
iş-gücdən soyuyub. İndi yasa batmış şəhərimiz qan ağlayır, küçələr,
xiyabanlar hüzn içində sükuta dalıb. Qırğın başa çatandan sonra
şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan olunub, komendant saatı tətbiq edilib. Vəziyyət çox ağır və acınacaqlıdır. Enerji bloku partladıldığından
televiziya və radio işləmir. Şəhərimizdə baş vermiş hadisələr barədə heç yerdən məlumat ala bilmirik. Qəzet və jurnalların fəaliyyəti
dayandırılıb. Sanki ölkənin paytaxtında həyat donub. Qanlı qırğınlar
barədə yalnız ”Azadlıq” radiosundan xəbər tutmaq mümkündür. Salyan kazarması tərəfdən hələ də atışma səsləri gəlir. Bilinmir ki, kim
atır, kim kimi güllələyir. Deyirlər ki, guya orada bir qrup şəhər sakini
əsgərlərə müqavimət göstərir. Bu heç inandırıcı deyil, çünki bizdə
silah hardandır ki, onlarla vuruşub müqavimət göstərək?! Allah bilir,
bu da Sovet hərbçilərinin başımıza açdığı növbəti bir oyundur.
Fikrət eşitdiklərindən heyrətə gəldi, bir az dirsəklənib həyəcanla dilləndi:
– Sən nə danışırsan, Səid! Heç elə şey olar?
– Bəli, elədir ki, var, Səidin dedikləri həqiqətdir. Bəlkə də, bilmədiyimiz çox şey var, hələlik eşitdiklərimiz yalnız bunlardır. Ola bilər
ki, sabah-birigün bunlardan da dəhşətli faktlar ortalığa çıxsın, – deyə
Vüsal onların söhbətinə qoşuldu.
– Aman Allah, oturduğumuz yerdə başımıza nə işlər gəldi?! Biz
nə istəyirdik, nə tələb edirdik, gör nələr oldu?! Biz hökumətdən
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haqq-ədalət istəyirdik, o da üstümüzə tank sürüb bizi gülləyə tutdu,
amansızcasına qanımızı tökdü.
Fikrət “Azadlıq” radiosuna qulaq asıb baş verən hadisələri öyrənmək üçün dostlarından xahiş etdi ki, ona həm radio, həm də maraqlı bir kitab alsınlar. “Bekarçılıqdan bilmirəm neynəyim. Axı nə qədər çarpayıda uzanıb tavana baxmaq olar? Heç olmasa, kitab oxuyub,
radioya qulaq asaram, bəlkə, onda vaxt tez keçər”, – dedi.
Onun xahişini yerinə yetirmək üçün dostlar palatadan çıxdılar.
Onlar bir saatdan sonra qayıtdılar. İnqilabgil ona həm radio, həm də
bir kitab alıb gətirmişdilər. Fikrət kitabın adına baxdı – “Cəbhədən
cəbhəyə”. Dostları “Azadlıq” radiosunda Azərbaycan dilində efirə gedən verilişlərin vaxtını da dedilər, dalğanı da nizamlamağın qaydasını başa saldılar. Palatada çox ləngiməyən İnqilabgil onunla sağollaşıb
getdilər.
Fikrət hər dəfə verilişin aparıcısı Mirzə Xəzərin səsini eşidəndə ürəyi həyəcanla döyünürdü. Kədərli xəbərlərdən qanı qaralır, göz
yaşını saxlaya bilmirdi. Şəhidlərin dəfn günü də artıq məlum idi. Ayagı ağrısa da, Fikrət mütləq mərasimdə iştirak etmək istəyirdi.
Qardaşıgildən nigaran qalan Fikrət səhər ertədən çarpayıdan
birtəhər qalxıb ayaqlarını güclə yerə basa-basa həkimlərin otağına
gəldi. Qapını astaca döyüb içəri girdi. Otaqdakı yaşlı həkimin üzündən yorğunluq yağırdı. Fikrət onunla salamlaşandan sonra zəng vurmaq üçün icazə istədi. Həkim qarşısındakı kağızları oxumağa davam
edərək başını asta-asta tərpədib razılıq işarəsi verdi. Fikrət tələsik
qardaşının iş nömrəsini yığdı. Dəstəyi qaldıran olmadı. Ağlına gəldi
ki, yəqin, qanlı hadisələrə görə İkramgil də işə çıxmır. Bir-iki dəqi
qədən sonra yenə də ümidsiz-ümidsiz zəng vurdu. Bu dəfə dəstəyi
qaldırdılar. Fikrət titrək səslə salam verdi. Xəttin o başında danışanı
tanıdı. Bu, Nəcəf həkimin qardaşı Aqil idi. Fikrət hal-əhval tutandan
sonra ondan qardaşını soruşdu. Aqil: “Narahat olma, Fikrət, onlar
sağ-salamatdırlar. İkramı gözləyirəm, indilərdə gəlməlidir. Başımıza
gətirilən bu faciə ilə bağlı bəzi görməli vacib işlərimiz var”, – dedi.
Sonra Fikrət Aqildən yaralanıb xəstəxanada yatdığını qardaşına
çatdırmağı xahiş etdi. Aqil ondan bu sözləri eşidəndə səsi titrədi.
Sonra nitqi qırıla-qırıla Fikrətə təskinlik verib dedi ki, narahat olmasın, onun yaralandığını İkrama çatdıracaq. Fikrət Aqillə sağollaşıb
palatasına qayıtdı. Yerinə uzanıb ona çox maraqlı gələn “Cəbhədən
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cəbhəyə” kitabını oxumağa başladı. Bir azdan özü də hiss etmədən
yuxuya getdi. Yuxuda gördü ki, kəndlərindədir, uşaqlarla quzu otara-otara dərələrdən gül-çiçək yığıb dəstə bağlayır ki, anasına aparıb
versin. Həmişəki kimi axşam evə yorğun qayıdır. Çörəyini yeyəndən
sonra oturduğu yerdəcə yuxu gözünü qapayır. Anası gəlib onu oyadır ki, paltarını dəyişib öz çarpayısına uzatsın. Nə qədər silkələsə də,
Fikrət oyanıb gözünü açmaq istəmir. Anası onu bir az da möhkəm
tərpədəndən sonra nəhayət ki, yuxulu gözlərinin qapağını yavaş-yavaş araladı. Başının üstündə İkramla Aqili görəndə donub qaldı.
Yuxudan reallığa keçidi bir anlıq onu çaşdırdı. Sonra özünə gəlib çarpayıya dirsəklənib onlarla görüşdü. Qardaşı Fikrəti qucaqlayıb bağrına basdı. Yorğanı üstündən götürüb yarasına baxdı. Barmaqları ilə
güllə dəyən yerlərə sığal çəkdi. Fikrət qardaşından xahiş etdi ki, yaralanmasını kənd-kəsəyə, qohumlara bildirməsin. Çünki eşidən kimi
valideynləri, yaxınları uzaq yolu basa-basa durub şəhərə gələcək. İkram fikirli-fikirli: “Narahat olma demərəm”, – söylədi.
Axşama yaxın Fikrətin iş yoldaşları da yanına gəldilər. Ustası
Hüseynəli dayı, briqadiri Salam kişi də gələnlərin arasında idi. Onun
hərbçilərin gülləsinə tuş gələrək yaralanması hamının üzünə qəm
ələmişdi.
...Sabah şəhidlərin dəfn günü idi. Fikrət dostlarından xahiş etmişdi ki, arxasınca gəlib onun mərasimə getməyinə kömək etsinlər.
İnqilabgil onu fikrindən daşındırmağa çalışsalar da, xeyri olmamışdı.
Fikrət dediyindən dönməyərək: “Şəhidlərin dəfnində mütləq iştirak
etmək istəyirəm. Biz onlarla çiyin-çiyinə müqəddəs amallar uğrunda
mübarizə aparmışıq. Onlar bu yolda şəhid oldular, bizsə təsadüfən
sağ qaldıq. Ona görə sağ qaldıq ki, onların başladığı mübarizəni davam etdirək”, – dedi.
Fikrət həmin hüznlü gün yuxudan lap ertədən oyanmışdı. Hava
soyuq idi. Güllənin yeri qəmli nəğmə kimi sızım-sızım sızıldayırdı.
Tibb bacısı iynə vurandan sonra ağrılarının azaldığını hiss etdi. Saat
on radələrində İnqilab, Səid və Ziya gəlib çıxdı. İsgəndər həkim Fikrətə məsləhət gördü ki, dəfnə getməsin. “Sənə uzanmaq lazımdır.
Ayaq üstə çox dayanmaq olmaz, bu pis fəsadlar verər”, – dedi. Fikrətsə astadan, sanki yalvarıcı səslə: “Həkim, mən dəfn mərasimində
mütləq iştirak etmək istəyirəm. Nə olar, icazə verin. Narahat olmayın, yəqin ki, bir yer tapıb oturaram, ayaq üstə qalmaram”, – söylədi.
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Onun bu sözləri İsgəndər həkimin ürəyini yumşaltdı. Nə həkimlər,
nə də iş yoldaşlarının dedikləri onu fikrindən döndərmədi. Dostları
qoluna girib Fikrəti pilləkənlərlə aşağı düşürtdülər. Maşına oturub
şəhidlərin dəfn olunacağı Dağüstü parka üz tutdular. Yollar bağlı olduğundan sonacan maşınla gedə bilmədilər.
Küçə və prospektlər adamla dolu idi. Ayağı yer tutanların hamısı – qoca, uşaq, xəstə, hətta əlillər də çəliklərinə söykənərək dəfnə
gəlmişdilər. Şəhərin küçələrinə baxdıqca damarlarda qan donurdu.
Baxışlardan kədər yağır, qəm sızırdı. Analar, bacılar saçlarını yolur,
ağı deyib haray qoparırdılar. Bu kədərli səslər eşidən hər kəsi kövrəldirdi. Üzlər qəmli, gözlər qüssəli idi. Dəfnə gələnlərin ardı-arası
kəsilmirdi. Elə bil şəhər sakinləri yatmamış, səhəri ayaq üstə qarşılamışdılar. Küçələrə qərənfillərdən xalı döşənmişdi. Sanki şəhərə
gül yağışı yağmışıdı. Ətrafdakı ağacların budaqlarına, daşların
künc-bucağına qara lentlər bağlanmışdı. Binaların eyvanlarından
qara bayraqlar asılmışdı. Sanki divarlar da, daşlar da yerə döşənmiş
qərənfillər də bu ağrıya ağlayırdı. Bayraqlar endirilmiş, yer-göy yüz
ilin sükutuna dalmışdı. Səmanın hər tərəfinə səpələnmiş qara buludlar da lal-dinməz bir nöqtədə “ayaq saxlamışdı”. Hiss olunurdu
ki, buludların gözü nəmlidir. Adamlar sıx dayandığından onların arasından çətinliklə keçmək olurdu. Yolboyu divarlara əyri-üyrü xətlə
“Qorbaçov faşist”, “Qorbaçov cəllad ” və bu kimi bir çox sözlər yazılmışdı. Haqsız yerə başına gətirilmiş dəhşətli faciədən hiddətlənən
xalqın qəzəbi kükrəyib daşırdı.
Dostları Fikrətə Dağüstü parkın girəcəyində oturmağa güclə bir
yer tapdılar. Buradan mərasimi izləmək ona asan olacaqdı. Şəhərdə
böyük izdiham var idi. Şəhidlərin dəfn mərasimi həmişə mitinqlər
keçirilən Azadlıq meydanından başlanmışdı. Küçələr, prospektlər
bağlanmış, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılmışdı. Şəhidlərin cənazəsini gətirən izdiham parlament binasının qarşısına günortaya yaxın
çatdı. Yaşlı qadınların, qız-gəlinlərin “şaxsey-vaxsey” sədaları ürəkləri dağlayıb, qəlbləri yandırırdı. Beş-altı yaşında olan bir oğlan uşağı atasının böyüdülmüş şəklini möhkəm-möhkəm sinəsinə sıxaraq
tabutun qarşısında ürkək-ürkək gedir, ətrafında ağlaşan adamlara
maddım-maddım baxaraq addımlayırdı. Kədər və qəm yükü daşıyan
izdiham da yavaş-yavaş onun arxasınca irəliləyirdi. Sovet əsgərləri
qabaqda gedən uşağın atasını öldürüb onu yetim qoymuşdular. Daha
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bundan sonra bu kiçik bala ata səsi eşitmədən, ata nəfəsi duymadan,
ata çörəyi yemədən böyüyəcəkdi. İndiyəcən dünyanın acısını dadmayan uşaq bu dəqiqələrdə atasızlığını o qədər də dərk etmirdi. Sadəcə, asta, kövrək addımlarla atasını dəfn etmək üçün boş məzarlara
doğru gedirdi.
Şəhidlərin meyitlərini aparanlar Fikrətin oturduğu yerin qarşısından keçirdilər. Ağlaşma, ah-nalə səsi bir-birinə qarışmışdı. Bir
məktəblinin tabutunu gətirəndə camaat qıyya çəkib haray qopardı. İlqar adlı şagirdin meyitini görəndə Fikrətin yanında dayanan
ağsaqqallardan biri bu ağrıya dözməyərək hönkürüb ağlaya-ağlaya
dedi:
– Allah Sovet əsgərlərinə nəhlət eləsin. Heç uşağa da güllə atarlarmı? Onlar bu körpəyə necə qıyıb, necə silah qaldırıblar? Ay camaat, heç bunlarda insaf-mürvət deyilən şey yox imiş ki! Uşağın günahı
nədi ki, onu güllələyiblər? Görüm sizin qolunuz qırılsın, gözləriniz
çıxsın.
Dəfn mərasimi qaranlıq düşənə qədər davam etdi. Həmin gün
Xəzərdəki gəmilər də aramsız fit verirdilər. Hərbi helikopterlər
kəpənək kimi göydə qanad çalaraq şəhərin səmasında dövrə vurub
izdihamı izləyirdi. Onların gur səsi göyə pərdə çəkmiş qara buludlara dəyərək əks-səda verib yer üzünə səpələnirdi.
Fikrət xəstəxanaya gec qayıtdı. Dostları onu çarpayısına uzadıb
getdilər. Tibb bacısı onu görən kimi dedi ki, qardaşın İkram gəlmişdi.
Bir az səni gözləyib getdi. Fikrət onunla görüşə bilmədiyinə görə çox
təəssüfləndi. O, mərasimdə şahidi olduğu hadisələri gözləri önündə
canlandırdıqca ürəyi ağrıyır, qəlbi göynəyirdi. Bu gün gördüyü insan
selinin ah-naləsi qulaqlarında səslənir, xalqına olunan zülmü xatırladıqca gözlərindən qeyri-ixtiyari axan yaş yanaqlarını isladırdı. Fikrət
əsgərlərin amansızlığından dəhşətə gəlmişdi. Bu anlarda xəyal edirdi ki, əgər güllələr onun ayagından yox, başından və ya daxili orqanlarından dəysəydi, yəqin, o da şəhid olacaqdı. Bu gün böyük izdiham
onu da dəfn edəcəkdi. Bəxtindən ayağından yaralanmış, çətinliklə
də olsa dostu İnqilab da onu xəstəxanaya çatdıra bilmişdi. Kədərli
düşüncələr içində çırpınan Fikrətin boğazından çörək güclə keçirdi.
Palatadakı yaralıların nəmli gözlərindən qəm-qüssə yağırdı. Yeganə sevindirici xəbər o idi ki, yaralıya kömək edərkən gülləyə tutulmuş Təhməz kişi yavaş-yavaş özünə gəlir. Onun ölüm təhlükəsi
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sovuşmuş, yaşamaq şansı artmışdı. İndi Təhməz kişiyə həyatını riskə
qoyaraq xilas etdiyi Cavanşır qulluq edirdi.
Fikrət çarpayısına uzanıb bir az özünə gələndən sonra dostlarının aldığı “Cəbhədən cəbhəyə” kitabını oxumağa başladı. Əsərdən
çox xoşu gəlmişdi. Yatmağa az qalmış radionu “Azadlığ”a köklədi.
Yenə də Mirzə Xəzərin kövrək səsi palatanı doldurdu. Hamı nəfəsini
içinə çəkib verilən xəbərlərə həyəcanla qulaq asırdı. Xəbərlər isə çox
kədərli və üzüntülü idi. Soyuq yanvar gecəsində Sovet əsgərləri tərəfindən 132 nəfər öldürülmüş, 700-dən çox şəhər sakini ağır yaralanmış, 12 nəfərsə itkin düşmüşdü. Kədər yüklü bu məlumatları dinlədikcə Fikrətin qanı qaralır, həm Sovet hərbçilərinə, həm də ölkəsinə
rəhbərlik edənlərə qarşı içində alovlanan nifrət hissi dişlərini sıxır,
yumruqlarını düyünləyirdi. Günahsız insanları qanına boyayanları
dişləri ilə parçalamaq, yumruqları ilə əzmək istəyirdi.
Günlər ötüb arxada qaldıqca Fikrətin vəziyyəti yaxşılaşır, ayağının ağrıları azalır, yarası sağalırdı. Həkimlər bir neçə gündən sonra
onu evə buraxacaqlarını deyirdilər. Xəstəxanadan çıxsa da, bir müddət mədəndə işləyə bilməyəcəkdi. Hələ bir-iki həftə sahə həkiminin
nəzarəti altında müalicə olunmalıydı. Fikrət artıq qərara gəlmişdi ki,
neçə vaxtdan bəri cibində gəzdirdiyi Kommunist Partiyasının qan
rəngli biletini cırıb sahə rəisinin stolunun üstünə tullasın. İndən sonra millətinə güllə atan bir partiyanın üzvülük biletini cibində gəzdirməyə vicdanı yol verməzdi. Dostlarına, iş yoldaşlarına da onun kimi
hərəkət etməyi məsləhət görəcəkdi...

6-cı fəsil
Sənəd arxasınca Ermənistana

Məleykənin bacıları və gəlinləri Sadaxlıda qaldılar. Sona xala,
Məleykə və Kamandar ev tapmaq ümidi ilə Bakıya üz tutdular. Şəhərdə çox yerə baş vursalar da, yaşamağa münasib ev tapa bilmirdilər.
Daşnaklar onları bir neçə günün içində doğma ocaqlarından qovub
çıxarsalar da, Bakıdakı ermənilər hələ də şəhərdə rahatca yaşayıb
işləyirdilər. Heç kim onlara “gözünün üstündə qaşın var” demirdi.
Ermənilər heç nə olmamış kimi evlərini Ermənistandan qovulmuş
azərbaycanlılarla arın-arxayın dəyişirdilər.
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Kamandarla Məleykə çox axtarıb soraqlayandan sonra Biləcəri
qəsəbəsində binanın zirzəmisində birotaqlı ev tapdılar. Otaq həm
darısqal, həm də nəmişlik olduğundan xoşları gəlmədi. Ömrü boyu
meşələrin, dağların təmiz havasını udmuş, geniş və işıqlı otaqlarda
yaşamış bu insanlar nəmişlikdə, darısqallıqda boğula-boğula qalmışdılar. Başqa yerdən ev tapmaq ümidi ilə Kamandarla Məleykə hər
gün şəhərə çıxsalar da, geriyə əliboş və qanıqara qayıdırdılar. Şəhərin ermənilər yaşayan məhəllələrində milliyyətcə rus olan silahlı
əsgərlər dayanırdılar. Bir dəfə necə oldusa Kamandarla hərbçilərin
sözü çəpləşdi. Kiçik bir mübahisə davaya gətirib çıxardı. Az qaldı ki,
əsgərlər qardaş-bacını güllələsinlər. Yaxınlıqdan keçən adamlar onları güc-bəla ilə sakitləşdirdilər. Ölüm təhlükəsi sovuşdu.
Sona xala sığındıqları darısqal otaqda rahat ola bilmirdi, hövsələsi daralır, ürəyi sıxılırdı. Hava soyuq olsa da, çıxıb həyətdə gəzinir,
qonşularla dərd-sərini bölüşür, ermənilərin başlarına gətirdiyi dəhşətli hadisələrdən, çəkdikləri zülmlərdən danışırdı. Övladları şəhərdən qayıdanda hər dəfə onu həyətdə gəzinən görərdilər. Məleykə
soruşanda ki, ay ana, niyə evdə oturmursan, axı çöldə dayanmaqdan
soyuqlayıb xəstələnərsən? “Ay bala, mən həyət-bacaya öyrəşmiş adamam. Vallah, dörd divar arasında, darısqal bir yerdə tək-tənha oturmaqdan həvsələm daralır. Həm də adam içəridə havasızlıqdan boğulur. Heç bilmirəm, biz indən sonra bu küləkli, toz-torpaqlı şəhərdə
necə yaşayacağıq?” – deyib gileylənirdi.
Bir gün bacı-qardaş yenə də ermənilər yaşayan məhəllələrdə ev
axtarışına çıxmışdılar. Həmin gün onlar təsadüfən İrəvandakı evini
Bakıdakı erməni ilə dəyişən Ayaz adlı cavan bir oğlanla tanış oldular. O dedi ki, əgər Ermənistandakı evinizin “obmennı”sı olmasa, onu
Bakı erməniləri ilə dəyişə bilməyəcəksiniz. Necə olursa olsun, mütləq həmin sənədi əldə etməlisiniz. Onsuz vaxtınızı burada boş yerə
keçirib ev axtarmayın. Gərək kəndinizə gedib sovetlikdən “obmenni”ni alıb gətirəsiniz. Bu sözləri Ayazdan eşidəndə qanları qaraldı.
Bir-iki adamdan bu barədə soruşanda eyni sözləri eşitdilər. Şəhərdə
boş-boşuna vaxt itirməyib Biləcəriyə qayıtdılar. Evdə xeyli müzakirə
edib qərara gəldilər ki, qorxulu olsa da, sənədin arxasınca kəndlərinə getsinlər.
Axşam Kamandarla Məleykə qatarla Gürcüstana yola düşdülər.
Ora-bura qaçmaqdan ikisi də yorulub əldən düşmüşdü. Bacı-qardaş

c

180

C

vaqonun kupesində üz-üzə oturub qəmli xəyallara dalmışdılar. Xatirələr onları qanadına alıb illərin o üzündə qalmış xoşbəxt günlərə
aparmışdı. O illərə ki, onda Məleykəgilin heç bir qayğısı, dərdi yox
idi, arxayınca doğma ocaqlarında yaşayıb ömür sürürdülər. İndi isə
dərd-kədərin içində boğula-boğula qalmışdılar.
Qatar Tiflis vağzalına səhər tezdən çatdı. Gecə qar yağmışdı, havada güclü şaxta var idi. Qatardan perrona çıxan kimi soyuq hava
üzlərini dondurdu. Gürcüstandan o yana – Ermənistana doğru yollar
qorxulu idi. Hər addımdan onların üzünə ömürlərinə son qoyacaq
ölüm boylanırdı. Bacı-qardaş vağzalda xeyli gözlədikdən sonra günorta “Tiflis-Axtala” qatarına mindilər. Məleykə vaqonda tanış-bilişin olduğunu öyrənmək üçün ehtiyatla ətrafa göz qoyurdu. Tibb bacısı qorxurdu ki, kimsə onları tanıyar, qatarda dava-dalaş düşər, qan
tökülər. Diqqəti özlərindən yayındırmaq üçün bir-birilə ermənicə
danışırdılar. Qatar irəli getdikcə vaqonların çarxından qopan taqqaturuq səsi sürətlə ötüb arxada qalırdı. Bu ritmik səslər Məleykənin
yaddaş qapısını döydükcə yavaş-yavaş xatirələri çözələnirdi. İllərdən bəri üst-üstə qalaqlanmış xatirələr kitabı asta-asta üzü geriyə
vərəqlənirdi. İndiyə qədər tibb bacısı, bəlkə də, bu qatarın min dəfə
sərnişini olmuşdu. Vaqonda yol getməkdən xoşu gəlirdi. Pəncərənin
qarşısında oturub ətrafı seyr edə-edə düşüncələrə dalmaqdan zövq
alırdı. Bu anlarda o, xəyalların qanadında gah gələcəyə uçar, gah da
ömrünün keçmişinə dönüb ötənləri yada salırdı. Belə olanda vaxt
qolundakı saatın əqrəbləri arasında əriyib gedərdi. Xoş ovqatla, şirin
arzularla gələcək həyatına cığır sala-sala düşəcəyi stansiyaya gedib
çatardı.
İki il əvvəl, elə qış günlərinin birində Kamandarla Gürcüstandan
qayıdanda üç sərxoş erməni ona söz atmışdı. Kefli olduqlarına görə
əvvəlcə qardaşı onlara baş qoşmamış, erməniləri əllə yox, dillə sakitləşdirməyə çalışmışdı. Onlar isə elə zənn etmişdilər ki, Məleykəgil qorxularından belə hərəkət edirlər. Sonunda Kamandarın səbir
kasası daşmış, tikanlı atmacalara dözməyib ermənilərlə əlbəyaxa olmuşdu. Bir-iki yumruq dəyəndən sonra onlar ayılmışdılar. Ayılsalar
da, sakitləşməmiş, hərəkətlərindən peşiman olmamışdılar. Kim bilir,
bəlkə də elə dava salmaq üçün qəsdən rola girib özlərini sərxoşluğa
vurmuşdular. Tərslikdən həmin gün vaqonda azərbaycanlılar az idi.
Üç erməni yavaş-yavaş Kamandarı üstəliyəndə Məleykə yumruqları-
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nı düyünləyib qardaşının köməyinə atılmışdı. Bacı-qardaş erməniləri yaxşıca əzişdirmişdilər...
Sürətini artıran qatar Gürcüstanın ərazisini arxada qoyub Ermənistana doğru şütüyürdü. Doğma ocaqlar onların gözləri önündə
uzanıb gedirdi. Yolboyu gördüyü yerlərin hər qarışı ahənrüba kimi
bacı-qardaşı özünə çəkirdi. Ətrafda heç nə dəyişməmişdi. Dağlar,
dərələlər necə var idisə, eləcə də qalmışdı. Dəyişən yalnız ermənilərin azərbaycanlılara qarşı münasibəti idi. Bir müddət əvvəl yaşıl olan
ağaclar yarpağını töküb çılpaqlaşmışdı. Yerə səpələnmiş yarpaqların
üstünü qalın qar örtmüş, ətraf ağ dona bürünmüşdü. Şaxtadan donub qar altında qalmış torpaq ətrafda baş verən hadisələrdən xəbərsiz qış yuxusuna getmişdi. Qatar çöllərə səs sala-sala bu gözəl mənzərəni iti qılınc kimi iki yerə bölərək irəliləyirdi. Relslərdən qopan
ritmik səsdən dağlar, dərələr diksinib gözlərini açırdı. Həmişəki kimi
yenə də qatarın pəncərəsi qarşısında oturub ətrafı seyr edə-edə xatirələrini vərəqləyən Məleykə qəlbinin qapısını dərin düşüncələrin
üzünə geniş açmışdı. Debet çayının sahili boyunca irəliləyən qatar
artıq Noyenberyan rayonunun Ləmbəli, Körpülü və başqa kəndlərini
arxada qoymuşdu. Tibb bacısı gözləri qarşısında açılmış geniş çöllərə baxdıqca fikirləşirdi ki, azğınlaşmış ermənilər bir neçə günün
içində min illər boyu bu yerlərdə yaşayan azərbaycanlıları dədə-baba yurdlarından qovdular. Boynu bükük qalmış doğma ocaqların əsl
sahiblərini görmək, nəfəsini duymaq üçün gözləri yollara dikili qalmışdı.
Dağın altından çəkilmiş tuneli keçəndən sonra qatar nəfəsini
dərib Şınıx stansiyasında dayandı. Kəndlərinə həm kəsə, həm də
təhlükəsiz yollarla getmək üçün burada qatardan düşməyi qərara aldılar. Stansiyada çox ləngiməyib qarlı çöllərə üz tutdular. Dədə-baba
yurdlarını görən kimi Kamandar kövrəldi, uşaq kimi hönkürüb ağladı. Məleykə indiyə qədər qardaşının belə ürəkdən ağlayıb göz yaşı
axıtdığını görməmişdi. Sakitləşdirmək, toxtaqlıq vermək əvəzinə,
o da Kamandarı qucaqlayıb hönkürtüsünə səs verdi. Bacı-qardaşın
hıçqırtıları və göz yaşları bir-birinə qarışdı. Bir az sakitləşəndən sonra yola düzəldilər. Dizə çıxan qarın üstü ilə asta-asta yeriyirdilər ki,
sürüşüb yıxılmasınlar. Qarşı tərəfdən əsən soyuq külək onlara kəndlərinin qoxusunu gətirirdi. Bu doğma qoxu onların ayaqlarına güc
verir, sanki əllərindən tutub irəli dartıb aparırdı.
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Bacı-qardaş meşələrdən, dağlardan keçib addım-addım kəndlərinə yaxınlaşırdılar. İri gövdəli ağacların arasına dolaşan cığıra qar
lap çox yağmışdı. Qarın üstündə yalnız vəhşi heyvanların izləri görünürdü. Hiss olunurdu ki, neçə gündən bəri bu yerlərə insan ayağı
dəyməyib. Qarşıdakı təpənin üstünə çatmağa az qalmış ayaq saxlayıb
ətrafı dinşədilər. Qulaqlarına təhlükə yaradacaq bir səs gəlmədi. Ağ
örpəyə bürünmüş dağ-dərələrin üstünə min ilin sakitliyi çökmüşdü.
Heç yerdə təhlükə-filan törədəcək şübhəli bir şey gözə dəymirdi. Bir
az dincələndən sonra təpəyə qalxdılar. Dünyaya göz açıb yaşadıqları Böyük Ayrım kəndi buradan əl içi kimi görünürdü. Onlar təpədə
dayanıb bir vaxtlar arın-arxayın məhəllələrində oynayıb, deyib-güldükləri kəndlərini indi qorxu içində seyr etdilər. İkisinin də gözlərindən gilələnən yaş yanaqlarında donub qalırdı. İnsan üçün bir vaxtlar uşaqlığı keçən yerlərə, yaşadığı ev-eşiyə, gəzdiyi dağ-dərələrə
uzaqdan həsrətlə boylanmaqdan da ağrılı bir şey ola bilərmi? On il
ayaq döyüb təhsil aldığı məktəb binasına baxanda Məleykə lap kövrəldi. Arxada qalmış o illər bu soyuq qış günündə gözləri önündə
canlananda, sanki ürəyi bir az isindi. Qulaqlarına sinif yoldaşlarının,
müəllimlərinin səsi gəldi. Deyəsən, zəng içəri vuruldu...
Ətrafa xeyli göz qoyan Kamandar əlini məhəllələrinə uzadıb
dedi:
– Bacı, ora bax. Evlərin üstündəki borulardan tüstü çıxır. İndi
babalarımızın yurdunda ocaqlarımızı düşmənimiz olan ermənilər
qalayıblar. Onlar əziyyət çəkmədən, bir köpük pul xərcləmədən evlərimizə sahib çıxıblar. Bunları gördükcə ürəyim partlayır. Məncə indi
kəndə girmək təhlükəlidir. Biz çoxlarının qorxub çəkindiyi böyük
riskə gedirik. Ermənilər hər dəqiqə bizi öldürə bilərlər. Amma neynəyək, sənəd bizə vacib lazımdır. Mən belə görürəm ki, “obmenni”di, nədi o kağız parçası olmasa, biz Bakıdan ev ala bilməyəcəyik. Axı
küçələrdə nə qədər qalacağıq? Buna son qoyulmalıdır, yoxsa yox?
Yaşamaq üçün bizim də bir evimiz olmalıdı də! Axı biz də insanıq. Bizim də bu dünyada şad, firavan yaşamaq haqqımız var. Kəndə çox ehtiyatla, diqqət çəkmədən girməliyik. Başın heç nəyə qarışmasın, hər
addımda sərvaxt ol. Əgər təhlükəli bir hadisə baş versə, qaç uzaqlaş
buralardan. Neynirsən elə, lap özünü öldür, axır ki ermənilərin əlinə
keçmə.
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– Yaxşı, sən narahat olma, dediyin kimi də edərəm. Qardaş, bilirsən indi bu dəqiqə ağlıma nə gəldi?
– Yox, ay Məleykə, haradan bilim ki, sənin ağlına nə gəlib?! Ay
sağ olmuş, mən falçı-zad deyiləm ha? Maşallah, sənin də ağlına hər
dəqiqə bir şey gəlir. Bacı, sən Allah, nə olub yenə nə fikirləşmisən?
– Deyirəm, bəlkə, kəndə girəndə heç bildirməyək ki, biz azərbaycanlıyıq. Soruşan olsa deyərik ki, Bakı erməniləriyik, ev axtarmağa gəlmişik. Həm qohum-əqrabaların evinə baş çəkək, həm də
öz həyət-bacamıza göz qoyaq. Baxaq görək ocağımızda kimlər qalır,
kimlər evimizə sahib çıxıb? Sonra şərait yaranan kimi, məqsədimizi
açıb deyərik. Yox, birdən təhlükəli vəziyyət yaranarsa, bir şeyi bəhanə edib sakitcə aradan çıxıb geri dönərik.
– Hə, bacı, sən düz deyirsən, gözəl fikirdir. Bu heç mənim ağlıma
gəlməmişdi. Bu yerdə deyiblər ee, iki baş bir başdan ağıllıdır.
Hava soyuq olduğundan çöldə çox dayanmaq mümkün deyildi,
şaxta adamı qılınc kimi kəsirdi. Məleykəgil söhbət edə-edə təpənin
üstündən yavaş-yavaş kəndə düşdülər. Ayaqlarını arxalarınca güclə
sürüyürdülər. Kolxoz idarəsinin geniş həyətindən keçib kəndə girdilər. Ətrafdakılarda şübhə oyatmamaq üçün özlərini sərbəst aparır,
gülüb danışırdılar. Hava soyuq olduğundan yolda-rizdə heç kim gözə
dəymirdi. Böyük Ayrımda indi, bir nəfər də olsun, azərbaycanlı qalmamışdı. Bu yerlərə ermənilər sahib çıxmışdılar. Məleykəgil bilmirdilər ki, onlara doğma olan evlərdən hansının qapısını döysünlər.
Bibisi Zərövşəngilin evindən zurna-qaval səsi gəlirdi. Erməni dilində
səslənən Azərbaycan mahnıları dalğa-dalğa qarlı çöllərə yayılırdı.
Deyəsən, təzə gələnlər heç məskunlaşmamış toy edirdilər. Oğul evləndirir, gəlin köçürüb həmişəlik bu gözəl yerlərdə kök salmaq istəyirdilər. Külək bişirilən xörəklərin qoxusunu ətrafa yayırdı. Günortadan xeyli keçsə də, bacı-qardaşın dilinə bir loxma çörək dəyməmişdi.
Xörəklərin ətrini hiss edən Kamandar dedi:
– Bacı, səhər yediyimizin üstündəyik. Acından qarnım qur-qur
quruldayır. Yəqin ki, sən də mən gündəsən. Hansı yolla olursa olsun,
qoxusu gələn bu xörəklərdən yeməliyik.
Bunları deyəndən sonra Kamandar bacısının qulağına pıçıldadı:
“Sən burada dayan, məni gözlə”. Özü çəpərin yarıq yerindən keçib
bir vaxtlar bibisigil yaşamış, indi isə ermənilərin yiyələndiyi həyətə
girdi. Məleykə çəpərin bu üzündə dayanmayıb qardaşının arxasınca
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getdi. Belə çətin anlarda onu təhlükənin içinə tək buraxmaq istəmirdi. Ermənilərin başı çalıb-oynamağa, yeyib-içməyə qarışdığından
çöldə-bayırda görsənmirdilər. Onlar həyətə girəndə bir qadın toyxanadan çıxıb vedrədəki çirkli suyu qarın üstünə atanda qarşısındakı
yad adamları görüb bir anlıq duruxaraq əl saxladı. Sonra Məleykəgildən kim olduqlarını, nə axtardıqlarını soruşdu. Kamandar dedi ki,
Bakı erməniləriyik, yaşamağa ev axtarırıq. Buralardan çox xoşumuz
gəldi, istəyirik bu kənddə ev tapıb yaşayaq.
Soyuqdan dişləri bir-birinə dəyən qadın əlini sağ tərəfə uzadıb
dedi:
– Biz də yerli adam deyilik, gəlməyik. Bu kənd-kəsək, torpaq
azərbaycanlıların olub. Ermənilər onları qovandan sonra biz gəlib
buraları tutmuşuq. Bax gördüyünüz o evlərin çoxu boşdur. Gedin
baxın, hansından xoşunuz gəlsə, girin yaşayın. Kənddə Azərbaycandan gəlmə ermənilər çoxdur. Hərdən yaxşı evlərin üstündə aralarında dava-dalaş da düşür. Baxıram, siz yaxşı adamlara oxşayırsınız.
Nə qədər ki evlərin hamısı tutulmayıb, özünüzə yer tapın, sonra gec
olacaq. Deyəsən, yol gəlib yorulmusunuz. Gəlin bizdə oturub bir tikə
çörək yeyin, çay için, qızınandan sonra gedib evlərə baxarsınız. Bu
gün oğlum Ruzikin toyudur. Bakıda olanda nişan qoymuşduq. Toya
hazırlaşdığımız vaxtda bu hadisələr başlandı. Xeyir işimiz yarımçıq
qaldı. Evimizi dəyişib bura gəlib çıxmışıq. Şükür, axır ki toy edə bildik. Kənddə birinci xeyir işi biz edirik. İnşallah, yəqin ki, düşərli olar.
Bizdən sonra başqaları da toy edərlər.
Təklif yerinə düşdüyündən razılaşdılar. Başqa yolları da yox idi.
Çünki həm ac idilər, həm də üşüyürdülər. Bir tikə çörək yeyib qızınsaydılar, yaxşı olardı. Ona görə də qadının ağzından söz çıxan kimi
içəri keçdilər. Məleykə bir anlıq çadırın açıq qalmış yerindən toyxanaya göz qoyanda gördü ki, məclisdə rus əsgərləri də oturub. Onlar
ermənilərlə qədəh-qədəhə vurub araq dümləyirdilər. Tez Kamandara him-cim elədi ki, ehtiyatlı olsun, məclisə girməsin, təhlükə var,
ilişə bilərlər. Məleykə qorxurdu ki, birdən Kamandar içəndən sonra
onlarla sözü çəpləşər, dava düşər, başlarına xoşagəlməz işlər gələr,
planları pozular. Qardaşı isə onun işarəsinə məhəl qoymayıb qorxmadan çadıra girdi. Çal-çağır səsi hər tərəfi başına götürmüşdü. Ermənilər qol-qola girib oynayıb şənlənirdilər. Həyətdə qarşılaşdıqları
qadın Məleykəni darta-darta bibisigilin evinə apardı.
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Tibb bacısı doğma qoxunu aldıqca kövrəlirdi. Elə bil evin divarları da dil açıb onunla danışmaq istəyirdi. Ermənilər otaqların görkəminə azca əl gəzdirmişdilər. Məleykə ona çox doğma olan evdəki yad
adamların arasında özünü narahat hiss edirdi. Daxilində ermənilərə
nifrət seli tüğyan etsə də, üzdə bunu büruzə vermir, özünü təmkinli
aparırdı. Qapıdan girən kimi qadın Məleykəni içəridəki qonaqlarla tanış edərək: “Bacı-qardaş Bakıdan gəliblər, ev axtarırlar, yaxşı
adamlara oxşayırlar. Görürsünüz, vaxt keçdikcə kəndimizin sakinləri
artır”, – dedi. Erməninin Böyük Ayrıma “kəndimiz” deməsi, Məleykəyə çox qəribə və yad gəldi. Bu bir kəlmə söz onun ürəyinə qılınc
kimi saplansa da, halını pozmamağa çalışır, içindəki narahatçılığı
üzündə büruzə vermədən altdan-altdan məclisdəkilərə göz gəzdirdi.
Qorxurdu ki, birdən buradakıların arasında onu tanıyan kimsə olar.
Otaqda otuzdan çox erməni qadın var idi. Hamısının da başı yeməyə
qarışmışdı. Deyəsən, məclisdəkilərin əksəriyyəti təzə gələnlər idi.
Oturan kimi ev yiyəsi donuz ətindən bişirilmiş kababdan bir neçə iri
tikəni Məleykənin qabına qoydu. Uzun illər ermənilər arasında yaşasa da, heç vaxt tibb bacısının dilinə donuz əti dəyməmişdi. İndi isə
onu mütləq yeməliydi. Əgər yeməsəydi, buradakılar onun azərbaycanlı olmasından şübhələnərdilər, heç nədən özünü ələ verərdi. O,
dilini dişinə tutub yavaş-yavaş qabağına qoyulan tikələri yedi. Sonra
başqa xörəklərin də dadına baxdı. Bədəni isinib qarnı doyandan sonra bir az özünə gəldi.

İt əvəzinə qarşılarına keşiş çıxdı

Az keçmiş Məleykə həyətdən Kamandarın səsini eşitdi. Qardaşı boğazına güc verib onu çağırırdı. Tibb bacısı narahat olub tələsik
özünü çölə atdı. Qorxdu ki, bəlkə, onun başında bir iş var, ermənilərlə
dalaşır. Kamandarı həyətin ortasında sağ-salamat dayanan görəndə
ürəyi yerinə gəldi. Qardaşı sərxoş bir erməni ilə hündürdən nəsə danışırdı. Kamandar bacısını da onunla tanış etdi. Sərxoş üzünü Məleykəyə tutub dedi ki, neçə gündür bacısı xəstə yatır. Yazıq çarpayıdan
qalxa bilmir, həkim də tapmıram ki, ona baxıb dərdinə əlac eləsin. Sizinlə rastlaşmağım yerinə düşdü. Qardaşın deyir sən həkimsən. Xahiş edirəm, gedəyin bizə, bacıma baxın, görün onun xəstəliyi nədir.
Məleykənin getmək fikri yox idi. Axı o bura erməni xəstələri müalicə
etməyə gəlməmişdi. Sərxoş isə zəli kimi onların yaxasından yapışıb
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buraxmaq istəmirdi. Onu başdan etmək də mümkün deyildi. Əlacsız qalan tibb bacısı razılaşmalı oldu. Məleykəgil könülsüz-könülsüz
toy çalınan həyətdən çıxdılar. Qar hələ də dayanmadan yağır, havanə
soyudurdu. Dağlar, dərələr ağ libasda daha gözəl və əsrarəngiz görünürdü. Doğma kəndlərinin qarlı yolları, cığırları onları tanıyıb
qoynuna almışdı. Sərxoş erməni Məleykəgili Novruz əmisigilə tərəf
aparırdı.
Bir neçə erməni uşağı sürüşə-sürüşə qartopu oynayır, sevinib
gülüşürdülər. Deyəsən, Böyük Ayrım kəndi valideynləri kimi onların
da xoşuna gəlmişdi. Məleykəgil sərxoşun arxasınca addımlaya-addımlaya əmisigilin evlərinə yaxınlaşdılar. Kamandar yavaşca Məleykənin qulağına dedi ki, bacı, istəyirsən bu köpək uşaqlarını öldürüm.
Məleykə astaca: “Yox, qardaş, bu fikri başından çıxar, qoy görək işimizin axırı nə olur. Planlarımızı pozma, biz bura sənəd arxasınca gəlmişik, erməniləri öldürməyə yox”, – dedi.
Bacı-qardaş yavaş-yavaş əmisigilin evinə tərəf addımlayırdı.
Əvvəlki illər onlar bu yolla sevinə-sevinə gedərdilər. İndi isə küskün ürəklərində keçmiş günlərin ovqatı qalmamış, kövrək qəlblərinə dəhşətli hadisələrin ağır kədəri çökmüşdü. Həmişə Məleykəgilə
doğma olan evə bu gün yad adamlar kimi üz tutmuşdular. Qəribə
idi, haradansa kəndə gəlmiş sərxoşun biri qabaqlarına düşüb onlara
bələdçilik edərək əmilərigilə aparırdı. İllərcə əvvəl bu heç Məleykəgilin ağıllarına da gəlməzdi. Bir vaxtlar ağıllarına gəlməyən faciəli
işlər indi başlarına gəlmişdi. Onların bu dəfəki gedişi də əvvəlkindən
fərqli idi. Əmisinin evinə öz adları ilə deyil, erməni kimi gedirdilər.
Heç əmisigildə də onları əvvəlki doğma adamlar deyil, azərbaycanlılara düşmən kəsilmiş ermənilər qarşılayacaqdı. Qabaqkı xoşbəxt
günlərdə darvazanın ağzında Kamandarla Məleykənin qabağına
əmisigilin pələngə oxşar Qarabaş adlı itləri çıxardı. Tibb bacısı narahat oldu ki, yəqin, yenə də it doğma nəfəslərini duyub qabaqlarına
yüyürəcək. Onları tanıyıb quyruğunu buluya-buluya ayaqlarının altında yatacaq. Ermənilər də Məleykəgildən şübhələnib azərbaycanlı
olduqlarını biləcəklər. Bundan sonra aləm bir-birinə qarışacaq. Həyatları üçün təhlükə yaranacaq, sənəd almaq planları pozulacaq. Kaş
ki heç bu sərxoşla razılaşmayaydılar. Lakin artıq gec idi, ilk addımı
atmışdı, geri dönmək mümkün deyildi. Xoşbəxtlikdən Qarabaşın nə
səsi gəldi, nə də özü görsəndi. Yəqin ki, ermənilər onu çoxdan öldür-
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müşdülər. Bir az qabağa gedib həyətə girmək istəyəndə darvazanın
ağzında qarşılarına it yox, qırx-qırx beş yaşlarında bir keşiş çıxdı.
O gələnlərdən birinin həkim olduğunu biləndə sevindi. Sən demə,
xəstə yatan onun bacısı imiş. Keşişlə sərxoşun qardaş olduğunu da
Məleykəgil elə burda öyrəndilər. Bir anlıq tibb bacısına elə gəldi ki,
indicə Novruz əmisi onu qarşılayıb: “Xoş gəlmisən, ay Məleykə, keç
içəri”, – deyəcək. Təəssüf ki, hər şey onun təsəvvür etdiyi kimi olmadı. Onları evdə orta yaşlı, üz-gözündən zəhrimar yağan tösmərək
bir erməni qarşılayıb xəstənin yanına apardı. Məleykə gəlib onun
yanında oturdu, əlini ovcunun içinə aldı. Qadının bədəni od tutub yanırdı, qızdırması yüksək olduğundan halsız qalmışdı. Xəstə gələnin
həkim olduğunu biləndə sevindi. Göz qapaqlarını bir az da qaldırıb
zarıya-zarıya dilləndi:
– Həkim, neçə illərdir Bakıda yaşayırdım. Şəhər mühitinə öyrəşmiş adamam. Axı mənim nə işim var idi buralarda? Gül kimi ev-eşiyim, şəraitim, iş yerim hamısı əlimdən çıxdı. Allah baiskarın evini
başına uçursun. Vallah, kim nə deyir desin, şəhərdə doğulub böyüyənlərin kənddə yaşaması çətindir. Novruz kişi ilə evimizi baş-başa
dəyişmişik. Deyəsən, onların gözü evlərində qalıb. Halallıq olmayanda belə olur də, adam aldığının xeyrini görmür. Bu evə başımı soxandan bəri xəstəlik canımdan çıxmır. Nə qədər çalışsam da, özümə gələ
bilmirəm. Nədəndirsə, bu kənd bizə düşərli olmadı. Gərək buralardan çıxıb gedək, özümüzə başqa yerlərdə ev tapaq. Qızdırmanın
əlindən gözüm açılmır. Neçə gündür boğazımdan bir qurtum su da
keçmir.
Otaq soyuq idi. Qadının qaraqabaq əri sobanı yandırmağa ha çalışsa da, heç nə alınmırdı. Hiss olunurdu ki, bu işdə naşıdır, səriştəsi
yoxdur. Sərxoş erməni də onları həyətə salan kimi, yenə də içmək
üçün toya qayıtmışdı. Keşiş də evdə çox ləngiməyib getmişdi. Vəziyyəti belə görən Kamandar qolunu çırmayıb işə başladı. Qısa vaxt ərzində odun yarıb sobanı qaladı, ev yavaş-yavaş isindi. Buna qadın da,
sifətindən zəhrimar yağan tösmərək əri də sevindi. Xəstə zarıya-zarıya dedi ki, odur, orada küncdəki dolabda dava-dərman var. Amma
bilmirəm ki, onların hansını qəbul edim. Məleykə dərman torbasını
tələsik stolun üstünə töküb diqqətlə baxdı. Lazım olan iynəni tapıb
xəstəyə vurdu. Çox keçmədi ki, onun qızdırması düşdü. Bacı-qardaş
evdən çıxmağa hazırlaşanda ər-arvad ikisi də onların qarşısını kə-
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sib: “Onsuz da gün batır, şər qarışır, vaxt üzü qaranlığa doğru gedir.
Yəqin ki, qalmağa yeriniz yoxdur. Belə bivaxt hara gedəcək, harda
gecələyəcəksiniz? Axşamı bizdə qalın, sabah çıxıb evlərə baxarsınız”,
– dedilər. Başqa yol olmadığını görən bacı-qardaş gecəni orada qaldılar. Əslində, onlar üçün ən təhlükəsiz yer bura idi. Doğma divarlar
Məleykəgili sirli bir qüvvə ilə özünə çəkirdi.
Yavaş-yavaş şər qarışırdı. Dağlardan aşağı enən soyuq qarışıq
qaranlıq aram-aram kəndin üstünə çökürdü. Sanki buludlar qaranlıqdan xoflanaraq göy üzündən çəkildiyindən hava ayazımışdı. Ucsuz-bucaqsız səma ayı, sayrışan ulduzları insanlara göstərmək üçün
“pəncərə” və “qapılarını” geniş açmışdı. Gecələr göyü, yeri işıqlandıran ay tənbəl-tənbəl buludsuz səmanın dərinliklərindən üzü aşağı
boylanır, ətrafa süd kimi ağappaq işıq ələyirdi. Aydın, sakit bir qış
gecəsi idi. Dağların soyuğu, şaxtası tələsmədən ətəklərinə çökür, yavaş-yavaş hər tərəfi dondururdu. Ara-sıra kəndin məhəllələrindən
itlərin səsi eşidilirdi. Onlar ağız-ağıza verib hürüşürdülər. Deyəsən,
itlər kəndi zəbt etmiş ermənilərə hələ öyrəşməmişdilər. Bəlkə də,
heç öyrəşmək istəmir, səs salıb əvvəlki sahiblərini haraylayırdılar.
Məleykə nə qədər gözlərini yumsa da, qəm yüklənmiş fikirlərin
əlindən yaxa qurtara bilmədi. Kədərli düşüncələr onun yuxusunu qılınc kimi doğrayırdı. Tibb bacısı ötüb keçənləri düşünür, ermənilərin
başlarına gətirdiyi bu dəhşətli faciələri xatırlayıb ağrı-acılarını yaşadığı hadisələrlə barışmaq istəmirdi. Xəyalları onu qanadlarına alıb
arxada qalmış xoşbəxt illərə aparırdı. İndi o illər Məleykə üçün çox
əlçatmaz idi. Gecədən xeyli keçmiş yuxu ağrılı-acılı xatirələrin içindəcə onu öz ağuşuna aldı.
Tibb bacısı tezdən gözlərini açanda günəşin üfüqdən xeyli yuxarı
qalxdığını gördü. Pəncərə şüşəsinə düşən ilıq şüalar oynaşaraq onun
gözlərini qamaşdırırdı. Məleykənin yeri o qədər rahat idi ki, yatağından qalxmaq da istəmirdi. İstəyirdi ki, elə həmişəlik burada qalsın, doğma yerlərdən heç yana getməsin. Bu vaxt qulağına səs gəldi.
Qadının qızdırması aşağı düşdüyündən hamıdan erkən oyanıb evdə
səliqə-sahman yaradır, neçə gündən bəri çirkli qalmış döşəməni silib təmizləyirdi. Məleykə asta-asta yatağından qalxdı. Yorğunluğu
keçdiyindən özünü dünənkindən gümrah hiss edirdi. Paltarını geyinib yavaş-yavaş qonşu otağa keçdi. Hələ də şirin yuxu içində uyuyan
qardaşını oyatdı. O elə arxayın yatmışdı ki, sanki ermənilərin içində
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deyil, doğmalarının əhatəsindəydi. Bacısının səsini eşidən kimi Kamandar gözlərini açıb əllərini yorğanın üstünə çıxardı. Pəncərədən
onun üzünə gülümsəyən günəşə boylana-boylana qollarını geniş
açıb gərnəşdi.
Arxayınca oturub köhnə tanışlar kimi ermənilərlə bir yerdə
səhər yeməyi yedilər. Elə bil çörək də əvvəlki dad-tamını itirmişdi.
Evin yeni sahibləri tez-tez Bakıda yaşadıqları gözəl günlərdən söz
açır, keçmiş çağların xiffətini çəkirdilər. Elə yaraşıqlı bir şəhəri qoyub
kəndə gəldiklərinə görə təəssüflənir, peşimançılıq hissi keçirirdilər.
Rahat şəraitdən yenicə qopub ayrıldıqlarından bu yerlərə alışmaqda
çətinlik çəkirdilər. Şəhər həyatına öyrəşdiklərinə görə kənddən xoşları gəlmirdi. Nə vaxtsa yenidən Bakıya qayıdacaqlarına ümid edirdilər. Məleykə də əmisigildə oturub bir az aralıdakı evlərinin xiffətini
çəkir, addımını gəlmə ermənilərin ürəyinə yatmayan dədə-baba ocağından kənara qoymaq istəmirdi. Amma neynəmək olardı? Bəxtlərinə yazılmış qismətlə, taleylə barışmaqdan başqa yol yox idi. Burada həmişəlik qalmaq heç cürə mümkün deyildi. Arxasınca gəldikləri
işi görüb qurtarandan sonra bu gözəl yerlərə, dədə-baba ocaqlarına
“əlvida” deyib getməli və yeni həyata başlamalıydılar.
Məleykəgil yenicə səhər çörəyini yeyib qurtarmışdılar ki, qonşuluqda yaşayan erməni özünü hövlnak içəri salıb salamsız-filansız
üzünü tösmərək erməniyə tutub həyəcanla qışqırdı:
– Ara, Qarik, bir çölə çıxın də! Ay Allah, bu nə iş idi biz düşdük!
Axbercan, vallah, bu türklər bizi burda qırıb tökəcəklər. Xəbəriniz
varmı, axşam kəndin aşağı məhəlləsində yaman atışma olub. Silahlanmış türklər kəndə hücum ediblər. Ermənilərdən çoxlu ölən və
yaralanan var. Deyirlər ki, guya yenə hücum gözlənilir, hələ təhlükə
sovuşmayıb. Bu xəbəri eşidəndən bəri qorxumdan evdə rahat otura
bilmirəm. Deyirəm, elə indicə qapıdan içəri girib bizi öldürəcəklər.
Siz də gözdə-qulaqda olun ha. Birdən türklər kəndə girsələr, mənə
də xəbər edin, nə qədər gec deyil, baş götürüb buralardan qaçıb sakit
bir tərəfə gedək, onların güllələrinə tuş gəlməyək.
Qonşunun səhər-səhər gətirdiyi bəd xəbəri eşidən ermənilər narahat oldular, ovqatları pozuldu. Hamı tələsik çölə çıxdı. Uzaqlardan
atışma səsi gəlirdi. Bacı-qardaş bu səsi eşidəndə sevindilər. Bir azdan atışma kəsildi, silahlar susdu.
Onlara lazım olan sənədi almaq üçün Məleykəgil ermənilər-
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lə sağollaşıb evdən çıxdılar. Doğma cığırlar, doğma yollar xalı kimi
bacı-qardaşın ayaqları altına sərilmişdi. Göyün üzü açılsa da, hava
soyuq idi. Günəşin ilıq şəfəqləri qarın üzünü yaladıqca par-par parlayan bənövşəyi rənglər onların gözləri qarşısında oynaşıb rəqs edirdi.
Səhər-səhər Məleykəgil bu gözəl mənzərəni seyr edə-edə evlərinə
tərəf gedirdilər. Doğma məhəllələrindən keçib sola buruldular. Bu
yol əllərindən tutub onları birbaş öz evlərinə aparırdı. Ətrafa dərin
sükut çökmüşdü, səs-səmir eşidilmirdi. Soyuqdan üşüyən ermənilər
başlarını çölə çıxarmırdılar. Məleykəgil çox həyəcanlı idi. Qanlarına
susamış düşmənlərlə sənəd məsələsini elə həll etməliydilər ki, ortalığa dava-dalaş düşməsin, qan tökülməsin. Əgər evlərinə girən erməni səs-küy qoparıb təzə qonşularına onların azərbaycanlı olduğunu
desəydi, Allah bilir, nələr olacaqdı. Nə desən baş verə bilərdi. Cəld
tərpənməli, hər cür pis hadisələrə hazır olmalıydılar...
Bu anlarda Məleykə taleyinə acıyaraq fikirləşirdi ki, insan üçün
ən böyük faciələrdən biri də qoynunda dünyaya göz açıb böyüdüyü evin qapısını yad adam kimi döyməsidir. Dədə-baba ocağına gedəsən, amma həmin yerin əsl sahibi olduğunu, bu evi tikdiyini, uzun
illər burada yaşadığını dilinə gətirməyə qorxub başqa adın arxasında
gizlənəsən. Bunları ağlından keçirdikcə Məleykənin ürəyində qəribə
hislər dolaşırdı. Bacı-qardaş qəmli düşüncələr içində darvazalarının
ağzına gəlib çatdılar. Bir anlıq nəfəslərini içlərinə çəkib ayaq saxladılar. Tibb bacısının ürəyi həyəcanla çırpınırdı. Səhərin sakitliyində
bu çırpıntılar aydınca eşidilirdi. Məleykə bu anlarda özü üçün xəyal
qururdu ki, kaş keçmişi geri qaytarmaq mümkün olaydı, darvazadan
içəri girəndə həmişəki kimi onları anaları qarşılayaydı.
Dabanlarını qaldırıb çəpərin üstündən həyətlərinə boylandılar.
Qoyub getdikləri hər şey öz yerində qalmışdı, heç nə dəyişməmişdi,
heç nəyə əl vurulmamışdı. Hələ ki heç nəyin səliqəsi pozulmamışdı.
Məleykəgil həmişə həyətlərinə heç nədən, heç kimdən qorxub çəkinmədən girərdi. Amma bu dəfə bacı-qardaş darvazalarının qarşısında ayaq saxlayıb diqqətlə ətrafa nəzər yetirdilər. Kiminsə onları görüb-görmədiyinə göz qoydular. Xoşbəxtlikdən, yan-yörədə görsənən
yox idi. Dərindən ah çəkən Məleykə astaca darvazalarını döydü.
İçəridən səs gəlmədi. Ətraf dərin sükut içində olduğundan hər kiçik
səsi, şıqqıltını eşitmək mümkün idi. Bir az da gözlədikdən sonra darvazanı itələyib açdılar. Demə, qapı bağlı deyilmiş. Çəkinə-çəkinə bir
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az qabağa gedib erməni dilində evdəkiləri çağırdılar. İçəridən səs-səmir gəlmirdi, deyəsən, kimsə yox idi.
Səsə evdəkilərdən qabaq qonşular çölə çıxdı. Məleykə salamlaşandan sonra Bakıdan gəldiklərini, ev axtardıqlarını dedi. Yaşlı bir
erməni asta-asta onlara yaxınlaşdı, salamlarını alıb tanışlıq verdi.
Adının Rudik olduğunu, evini dəyişib Bakıdan bura köçdüyünü dedi.
Sonra Kamandardan şəhərin hansı tərəfində yaşadıqlarını soruşdu.
Kamandar “Biləcəridə”, – deyə qısaca cavab verdi. Sonra Məleykə Rudikə öz evlərini göstərib dedi:
– Bu evdən yaman xoşumuz gəlir. Həmişə belə gözəl bir həyətimizin olmasını xəyal etmişik. Bilmirsiniz, ev boşdur, yoxsa tutulub?
Buranı almaq istəyirik.
– Hə, düz deyirsiniz, bu yaxşı evdir, yer-yurduna da söz ola bilməz. Ara, gör musurmannar nə qəşəng yerlərdə yaşayırmışlar. Amma
bəd xəbər olsa da, deyim ki, bəxtiniz gətirməyib, ev tutulub. İki həftə
əvvəl gəlsəydiniz, bəlkə də, arzunuza çatardınız. İndi burada Bakıdan gəlmiş Jorik adlı erməni yaşayır. Hələlik arvad-uşağını gətirməyib. Özü də qəribə adamdır, belə bir az başdan xaraba oxşayır. Elə
hey gic-gic danışıb gülür. Bilmirsən ki, nə deyir, nə istəyir, fikri nədir?
Sir-sifətindən bir az da fırıldaqlıq yağır. Heç ipinin üstünə odun yığılası adam deyil. Dünən axşam İrəvandakı qohumlarıgilə getdi. Dedi
ki, vacib işi var, bir-iki günə qayıdacaq. Əgər buranı gözünüz çox tutubsa, gözləyin gəlsin, özü ilə danışın. Bəlkə bir az çox pul versəniz,
evi sizə satar.
Həyətlərinə sahib çıxmış erməninin evdə olmaması Məleykəgilin işini xeyli çətinə saldı. Onlar üç gün harada qalacaq, harada
gecələyəcəkdilər?! Ona görə də: “Yox, biz başqa yerlərə də baxaq,
o vaxta qədər çöldə qalmayacağıq ki?” – deyib Rudiklə sağollaşıb
həyətlərindən çıxdılar. Onlara lazım olan sənədin arxasınca kəndə üç
gündən sonra gəlməliydilər. Evlərindən çıxandan sonra Məleykəgil
qardaşlarının məzarını ziyarət etməyə getdilər. Qəbiristanlığa gedən
yola, çığıra iz düşməmişdi. Neçə vaxtdan bəri bura ayaq basan olmamışdı. Daha kənddə kim qalmışdı ki, qəbiristanlığa da gəlib ölüsünü
ziyarət eləsin?!
Ermənilər baş daşlarının çoxunu aşırmışdılar. Məleykəgil qəbirlərin arası ilə dolana-dolana qardaşlarının məzarlarının üstünə
gəldilər. Yaqubun, Səyyadın qəbrinin yanında ayaq saxladılar. Məzar-
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ların üstünü qar basmışdı, sinə daşları görsənmirdi. Qardaşlarının
şəkillərindəki baxışlarından kədər yağır, qəm süzülürdü. Deyəsən,
soyuqdan onların şəkilləri də üşüyürdü.
Məleykəgil məzarların üstünü qardan təmizlədilər. Qardaşlarının qəbrinin yanında dayanıb ötən günləri xatırlaya-xatırlaya göz
yaşları axıtdılar. Onların səsinin hərarəti, istisi qarı əridirdi. “Çiyinlərinə” ağ yorğan atmış dağlar, dərələr qış yuxusuna getmişdi. Günəş
gülümsünə-gülümsünə buludsuz səmadan yer üzünə boylanır, ilıq
şəfəqlərini arın-arxayın qarın üstünə sərirdi. İlıq şüalardan yumşalan qarın içindən burula-burula yuxarı buğ qalxırdı. Heç nəyə məhəl
qoymayan təbiət öz işindəydi...
Ziyarətləri başa çatan kimi onlar Sadaxlıya tərəf üz tutmaq qərarına gəldilər. Üç gün Hürmələk mamasıgildə qalandan sonra yenə
də kəndə qayıdıb necə olursa olsun, Jorikdən həmin sənədi almaq
istəyirdilər. Çox gedib-gəldiyindən Kamandar qatarın hərəkət cədvəlini əzbər bilirdi. Saatına baxanda gördü ki, onun gəlməsinə hələ
xeyli vaxt var. Qatarın stansiyaya daxil olması gecədən xeyli keçəndən sonraya gözlənilirdi. O zamana qalsaydılar, soyuqdan donub
ölərdilər. Ona görə də yol uzaq olsa da, dağlardan, dərələrdən keçib
Sadaxlıya piyada getməyə üstünlük verdilər. Qəbiristanlıqdan çıxandan sonra yaxın qohumları Zeynəbin evinin yanından keçib getdilər.
Onları qarşıda çətin və əzablı yol gözləyirdi. Yeniyetməlik çağlarında
buralar Məleykəgilin ən sevimli yerləri olmuşdu. Sonu görünməyən
cığırlar, yollar yayın istisində onları sərin meşələrə, buz bulaqlara
aparıb çıxarardı. İndi də getdikləri bu qarlı cığır onları Sadaxlıya qovuşdurmalıydı. Qışın bu oğlan çağında qarlı dağlardan keçmək asan
iş deyildi. Bəzən tələsik addım atanda ayaqları sürüşüb yıxılsalar da,
yollarından qalmırdılar. Çətin də olsa, kol-kosdan tuta-tuta dayanmadan gedirdilər.
Saatın əqrəbləri irəli can atdıqca vaxt dayanmadan ötüb arxada
qalırdı. Gün yavaş-yavaş günortadan keçəndən sonra hava soyudu.
Bu soyuqluğu hiss edən şaxta yumruğunu sıxıb gücünü bir az da artırdı. Uzun yol bacı-qardaşı yorub əldən salmışdı. Dayanıb dincəlmək
istəyəndə üşüyürdülər, şaxta iliklərinə işləyirdi. Hərəkətdə olanda
yenə canları bir az isinirdi. Ayaq saxlayıb dincəlmək istəyən kimi soyuqdan donurdular. Aclıq da bir tərəfdən əhədlərini kəsmişdi. Qarşıdakı dərin dərəni keçəndən sonra yolun çətin hissəsini arxada qoy-
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dular. Artıq uzaqdan Burma kəndinin evləri görsənirdi. Bu, o demək
idi ki, buradan Sadaxlıya bir şey qalmayıb.
Mamasıgilə gün batmamış çatdılar. O qədər yorulub əldən düşmüşdülər ki, addım atmağa taqətləri qalmamışdı. Münəvvər də,
bacıları da onlarla qucaqlaşıb görüşdülər. İçəri girən kimi Pəri ilə
Gülüstan çay-çörək verib bacı və qardaşın soyuqdan donmuş ayaqlarını, əllərini ovuşdurdular. Bir az özünə gələndən sonra Kamandar
başlarına gələn hadisələrdən danışdı. Ona diqqətlə qulaq asan Hürmələk arvad dedi:
– Bala, siz özünüzə zülm eləmisiniz. Nə olub, niyə belə hələk
olmusunuz, məyər canınınızdan bezmisiniz? Kənddə Moskvadan
gələn komissiya işləyir. Kimin nə dərdi-səri, şikayəti varsa, onların
yanına gedir. Siz də sabah ora baş çəkin, bir görün neyniyə bilirsiniz, işlərinizi necə düzüb-qoşursunuz. Qoy onlar hamı kimi sizə də
sənədləşmə məsləsini sahmana salmaqda kömək eləsinnər. Bu soyuq qış günündə nə düşmüsünuz qarlı, şaxtalı çöllərə? Erməni qalsın
bir tərəfə, elə meşələrdə qurd-quş basıf sizi yeyər.
Kamandar onun dediklərini eşidən kimi: “Ay mama, səni şad xəbər olasan. Bizi xeyli sevindirdin. Guya bizim bu soyuqda, şaxtada
özümüzü təhlükəyə atmaqdan xoşumuz gəlir? Ev işimiz düzəlsəydi, ayaqlarımızı altımıza yığıb, rahatca yaşayardıq. Elə günü sabah
səhər-səhər gedib komissiyaya dərdimizi söyləyərik”, – dedi.
Yeməklərini yeyəndən sonra bir az söhbət edib dərdləşdilər.
Hürmələk arvadın oğlanları Sərxanla İsmixan da komissiya üzvlərinin qəbuluna düşməkdə onlara kömək edəcəklərini dedilər. Söhbətin bu yerində qonşu Camal kişi içəri girib həyəcanla qışqırdı:
– Ay İsmixan, ayə, tez olun, bayıra çıxın! Ləmbəli kəndində atışma gedir, evlər yanır.
Yorğun olsa da, Məleykə özünü hamıdan qabaq çölə atdı. Doğrudan da, Debet çayının sahilində yerləşən Ləmbəli kəndindən güllə
səsləri eşidilirdi. Açılan atəş qarlı dağlarda əks-səda verib vahimə
yaradırdı. Şaxtadan donmuş və qış yuxusuna getməyə hazırlaşan
dağlar da bu səsdən diksinirdi. Kəndin yuxarı tərəfindəki evlərin bir
neçəsindən tüstü qalxırdı. Ləmbəli kəndinin dəliqanlı cavanlarının
igidliyi həmişə dillər əzbəri olmuşdu. Torpaqların itkisi ilə barışmayan cavanlar haradansa silah əldə edib ermənilərlə vuruşurdular.
Aramsız atılan güllələr döyüşün şiddətli olmasından xəbər verirdi.
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Atışma xeyli çəkdi. Uzaq olduğundan Ləmbəlidə kimin kimə üstün gəldiyini bilmək olmurdu. Bir azdan ətrafa qaranlıq çökdü. Silahlar susdu, atəş dayandı. Qaranlıq yavaş-yavaş göyün üzünə qalın
pərdə çəkib dağları, dərələri görünməz etdi. Yenə də ay, ulduzlar
bəxtəvər-bəxtəvər yer üzünə boylandılar. Səmada gözəl, əsrarəngiz
bir mənzərə yarandı.
Səhər yeməyindən sonra Kamandarla Məleykə komissiya üzvlərinin qəbuluna getdilər. Maması uşaqları Sərxanla, İsmixan da onlara qoşuldular. Binanın qabağında bir basabas var idi ki, gəl görəsən.
Adam əlindən ayaq qoymağa yer tapılmırdı. Qaçqınların səs-küyü
hər yeri başına götürmüşdü. Hamının dərdi eyni idi. Doğma yurdlarından didərgin düşənlər evlərini ermənilərlə dəyişib özlərinə isti
bir ocaq tapmaq istəyirdilər. Axır ki axşama yaxın bacı-qardaş qəbula düşə bildilər. Milliyyətcə rus olan yaşlı bir kişi hamı kimi onlara
da kömək edəcəklərinə söz verdi. Şikayətə gələnlər o qədər çox idi
ki, ərizələrə baxılması iyirmi-iyirmi beş gün, bəlkə də, bir aydan da
çox vaxt aparacaqdı. Ona qədər də Məleykəgil Biləcəridəki zirzəmidə
yerləşən darısqal mənzildə qala bilməzdilər. Yaranmış vəziyyətdən
yeganə çıxış yolu təhlükəli olsa da, yenidən kəndə qayıdıb Jorikdən
sənəd almaq idi. İsmixan dedi: “Kəndinizə piyada getməyin, indi yollar çox təhlükəlidir. Buradan ya erməni, ya da gürcü sürücülər sizi
münasib qiymətə kəndə apararlar. Narahat olmayın, maşın tapmaqda sizə kömək edərəm. Siz tərəflərə sərnişin aparan sürücülərin dayandıqları yeri də bilirəm”.
Üç günün tamamında səhər lap ertədən Məleykə, Kamandar və
İsmixan Ermənistan-Gürcüstan sərhədinə gəldilər. Postun o başında
ermənilər, bu başında gürcülər dayanırdı. Adamlar özünə yem axtaran qarışqalar kimi qaynaşırdılar. İki tərəfin qaçqınları bir-birinə
qarışmışdı. İlk baxışdan kimin erməni, kimin azərbaycanlı olduğunu
təyin etmək çətin idi. Həmin günlər hərənin başı öz probleminə qarışdığından bununla heç kim maraqlanmırdı da. İsmixan nə qədər
soraqlasa da, Ermənistana gedən gürcü sürücü tapa bilmədi. Naəlac
qalıb ermənilərdən biri ilə danışdılar. Sürücüyə erməni olduqlarını,
Böyük Ayrım kəndində ev tapmaq istədiklərini dedilər. Qiymətlə razılaşan kimi onun köhnəlib rəngini itirməyə üz qoymuş “Jiquli”sinə
oturub yola çıxdılar. Onlardan başqa maşında bir erməni qadın da
var idi.
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Yolda bir neçə yerdə rus əsgərləri və saqqallı ermənilər “Jiquli”nin qabağını kəsib maşındakıları sorğu-suala tutdular. Haradan
gəlib hara getdikləri ilə maraqlanır, ən birinci kimliyini soruşurdular. Kamandar da deyirdi ki, Bakı qaçqınıyıq, yaşamağa ev axtarırıq.
Xoşbəxtlikdən nə əsgərlər, nə də saqqallı ermənilər ciddi yoxlayıb
zəhlələrini tökmədilər, çox dərinə gedib sənəd-filan istəmədilər. Bir
yerdə də onları saxlatdırmaq istəyəndə sürücünün yanında oturan
erməni qadın əsəblərini cilovlaya bilməyib vulkan kimi püskürüb
acığını yolkəsənlərin üstünə tökdü:
– Nədi, nə istiyirsiniz bizdən, niyə yolumuzu kəsirsiniz? Qoysanız, işimizin arxasınca gedib başımıza bir çarə qılaq! Nə olub, nə xəbərdi? Maşınımızın qarşısını gah orda, gah burda kəsirlər. Nədir, nə
haydır, dünya dağılır?
Qadın necə təpindisə yolu kəsmək istəyən əsgərlər qorxularından bir kəlmə də söz demədən, sənəd tələb etmədən geri çəkildilər.
Maşın yerindən tərpənəndən sonra əsəbiləşmiş qadın hirslə sözünə
davam edərək Məleykəgilə tanışlıq verdi:
– Gəncənin mərkəzində, ən gözəl yerdə yaşayırdım. İkimərtəbəli
topdağıtmaz imarətim var idi. Özüm də avtovağzalda kassir işləyirdim. Maaşdan başqa, gündəlik çax-çuxum da olurdu. Yağ-bal içində
yaşayırdım. Dolanışığıma söz ola bilməzdi, pulum, var-dövlətim başımdan aşırdı. Allah bu iki millətin arasını vuran ermənilərin bəlasını versin. Bu qanlı hadisələr başlayan kimi həyatımın gündəlik ritmi
pozuldu, ev-eşiyimdən oldum, mənə hörmət və var-dövlət gətirən
işimdən çıxdım. Ay başınıza dönüm, kənd-kəsək görməyən adamam,
indi mən gedib inəyi necə sağacam, tövləni necə kürüyəcəm? Nə qədər soraqlasam da, İrəvandan mənzil tapa bilmədim. Əlacsız qaldığımdan buralara üz tutmalı oldum.
Qadının ürəyi dolu idi, elə hey bir ucdan hüdüləyib tökürdü.
Gileylənib bu hadisələrin baiskarı olan Zori Balayan, Silva Kaputikanyan kimilərini söyüb lənətləyir, dişinin dibindən çıxan ən pis
söyüşləri dolu kimi onların ünvanına yağdırırdı. Məleykəgil sözünü
kəsmədən diqqətlə onu dinləyirdilər.
Sürücü əvvəlcə qadını düşürdü. Maşın Mədinə xalasıgilin həyətinin yanında dayananda Məleykə fikirləşdi ki, yəqin, qadın evini onlarla dəyişib. O yazıqlar evlərini təzəcə tikib içinə yığışmışdılar ki,
qanlı hadisələr başlandı. Min cür əzab-əziyyətlə tikdikləri divarların

c

196

C

arasında bir ay da yaşaya bilmədilər. Heç vurulmuş suvaq da əməlli-başlı qurumamışdı. Erməni qadının yükü çox olduğundan Kamandardan bağlamalarına əl atmağı xahiş etdi. Yüklərini boşaltdıqdan
sonra Məleykəgil israrlı dəvətdən boyun qaçıra bilməyib onlarda çay
içib bir tikə çörək yedilər. Söhbət edə-edə evlərini necə dəyişdiyini, hansı sənədlərin lazım olduğunu ondan soruşdular. Qadın da hər
şeyi onlara danışıb aydınlaşdırandan sonra bəzi vacib məsləhətlər
də verdi. Bir daha məlum oldu ki, doğrudan da, bu işdə “obmennı”
mütləq lazımdır.
Üç gün əvvələ baxanda indi hava xeyli yumşalmışdı. İstinin qarşısında çox duruş gətirə bilməyən qar yavaş-yavaş əriyib buxarlanırdı.
Yollar, cığırlar bir az qardan təmizlənib açıldığına görə hərəkət asanlaşmışdı. Gedə-gedə Məleykə üzünü qardaşına tutub dedi ki, Kamandar, gəl əvvəlcə gedib qardaşlarımızın məzarını ziyarət edək. Sonra
birdən tələskənliyə düşərik, qaçaqaç olar, qəbiristanlığa baş çəkə
bilmərik. Yazıq anam da tapşırıb ki, öləndə qəbrinin üstünə səpmək
üçün Səyyadın, Yaqubun məzarından bir ovuc torpaq aparaq. “Hə,
bacı, düz deyirsən. Nə qədər ki sakitlikdir, gedək qardaşlarımızın
məzarlarını ziyarət edək, torpaq götürüb sonra evə baş çəkək. Görək
Jorik gəlib çıxıb, yoxsa yox?” – deyə Kamandar Məleykə ilə razılaşdı.
Onlar yollarını qəbiristanlıqdan saldılar. Dünyanın gərdişindən
xəbəri olmayan məzarlıq əhli əbədi yuxu içindəydi. Baş daşları narahat-narahat buludsuz səmaya boylanırdı. Məleykəgil başqa qəbirlərə
baxa-baxa qardaşlarının məzarlarına yaxınlaşıb dizlərini yerə qoyub
hönkür-hönkür ağladılar. Erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuş Səyyadın, Yaqubun həyatda olduğu günləri xatırlayıb yada saldıqca daha
da kövrəlirdilər. Ağlayıb ürəklərini boşaltdıqdan sonra Məleykə məzarların hərəsindən bir ovuc torpaq götürüb sellafon torbaya qoyub
ağzını büzməliyib ilgəhli düyün vurdu.
Əyilib məzarların baş daşından öpüb qəbiristanlığın çıxışına
tərəf getdilər. Elə darvazadan ayaqlarını çölə qoymaq istəyirdilər
ki, hündürboy, enlikürək, əli çomaqlı bir erməni qəflətən qabaqlarını kəsdi. O çomağını yuxarı qaldırıb sözlərin qol-qabırğasını sındıra-sındıra azərbaycanca danışdı:
– Ay turklar, bu qabırastanlıqda na axtarırsınız? Siz deyasan
mani tanımırsınız? Galin taniş olaq, adım Vahandır, man olularin
gozatçısıyam. Qabirların atrafındakı biçılmamış ot-ancari qarın al-
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tından yığıb heyvanlara atıram. Deyirlar ki, turk qanı hopmuş otlar
mal-qara uçun kolorili yemdır. Onda heyvan cana galir, yaxşı sud verır. Siz mandan icasız na curatla bura girmısız, ha? Yoxsa olulariniz
yadınıza duşub?
Məleykəgil ona məhəl qoymayıb yollarına davam etdilər. Bu vaxt
yekəpər erməni idmançı cəldliyi ilə bir anda onların qarşısını kəsib
dedi:
– Ay turklar, hara gedırsız? Siz manim alimdan bela asanlıqla
qurtara bilmazsız. Vahan olmayib ki, sizı ela-bela buraxa. Agar qabiristanlıqda tapdaladıqınız otların haqqını vermasaniz, bu daqiqa
camaatı saslayib bura tokacam ki, turklar kanda hucum ediblar. Qoy
galib sizı oldursunlar. Siz turklara işganca vermak ermanilarin alindan yaxşı galir. Biz bunu çox gozal bacarırıq.
Kamandar əlini cibinə atdı, on manat çıxarıb erməniyə tərəf uzadıb soruşdu:
– Herika? (Bəsindir?)
Erməni uşaq kimi sevinərək atılıb-düşüb dedi:
– Albatta, herika. Bax indı oldun yaxşı oqlan. Tay hara istayırsınız, gedın. Na vaxt istasanız, qabiristanlıqa galin, ama mutlaq cibınızda pulunuz olsun ha.
Məleykəgil bu sarsaq erməninin əlindən canlarını birtəhər qurtarıb kəndə tərəf üz qoydular. Onlara lazım olan sənədi almaq üçün
yol yoldaşları olmuş erməni qadının verdiyi məsləhətə uyğun olaraq
əvvəlcə Kənd Sovetinə getdilər. Sovetliyin həyətində yaxın qohumları Nadirlə rastlaşanda bir az ürəkləndilər. O da ermənilərlə evlərini
dəyişmək üçün sənəd arxasınca gəlmişdi. Nadir Məleykəyə dedi ki,
sovetlikdə Moskvadan gəlmiş komissiya işləyir. Onlar camaata lazım
olan sənədləri almaqda, evlərini dəyişməkdə köməklik edir. Siz onlarsız həyətinizə girmiş ermənilərlə mübahisəyə-filana girməyin, nə
probleminiz olsa, komissiyaya deyin.
Hamı komissiyanın gəlişini gözləyirdi. Kənd Sovetindən bildirdilər ki, onlar bir-iki saata gələcəklər. Arada yaranmış vaxtı boş keçirməmək üçün bacı-qardaş məktəbə baxmağa getdilər. Ermənilər
binanın bir hissəsini dağıtmışdılar. İbtidai sinif otağına girəndə Məleykə kövrəldi, qəlbi titrədi, ürəyi çırpındı, gözləri nəmləndi. Böyük
rəğbət bəslədiyi Əhliyyət müəllim ikinci sıradakı partada əllərindən
tutub onu oxuyub yazmağı öyrətmiş, həyatının ən gözəl çağları bu
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divarlar arasında keçmişdi. Sanki uşaqlıq illəri partalara, divarlara hopub qalmışdı. Cızılmış yazı lövhəsinə baxdıqca tibb bacısının
xatirələri çözələnir, həyatının ötən günləri ardıcıllıqla yaddaşında
vərəqlənirdi. Beləcə, nostalji hislərin burulğanında keçmiş xatirələrini çözələyə-çözələyə sinif otaqlarını gəzdilər...

Erməninin ev saxtakarlığı

Şikayətlərə baxan komissiya üzvlərinin dördü rus, ikisi erməni idi. Yaşı altmışı keçmiş, sarışın saçları ilə çoxdan vidalaşmış nümayəndələrdən biri – Petrov adlı rus Məleykədə olan sənədlərə gözucu baxıb dedi:
– Gedin, evinizə girmiş ermənini çağırın gəlsin.
Onlar sovetlikdən çıxan kimi evlərinə tələsdilər. Darvazadan içəri girəndə bir nəfərin həyətlərində qaralandığını gördülər. Yaxınlaşıb
salam verib Joriki soruşdular. O: “Jorik hələ gəlməyib, mən onun qardaşıyam. Adım da Erikdir. Siz kimsiniz, nə lazımdır?” – deyə narahatçılıq içində soruşdu. Kamandar yaranmış vəziyyəti Erikə izah etdi.
Sonra onu dilə tutub birtəhər özləri ilə Kənd Sovetinə gətirdilər. Məlum oldu ki, Jorikin Bakıda Xutor qəsəbəsi adlanan yerdə evi var. Petrov təkidlə Erikdən həmin evin sənədlərini və açarlarını tələb etdi.
O: “Bu dəqiqə”, – deyib geri döndü. Bir azdan qayıdıb evin sənədlərini də, açarını da gətirib stolun üstünə qoydu. Xeyli araşdırandan sonra komissiyanın nümayəndəsi Jorikin Xutordakı evinin həm açarını,
həm də sənədlərini Kamandara verib dedi ki, bu ev sizindir, gedin
orada arxayınca yaşayın. Sizin də evinizi Jorikə veririk.
Hava qaralmamış kənddən çıxdılar. İşləri uğurlu alındığına görə
üzləri gülürdü.
İki gündən sonra artıq Bakıdaydılar. Şəhərin canına düşüb
sənəddə göstərilən ünvanı axtarırdılar. Çox soraqlayandan sonra
axır ki evi tapdılar. Açarı çıxarıb qapını açdılar. Kif basmış otaqları
bir-bir gəzib gözdən keçirdilər. İndən sonra burada yaşayacaqdılar.
Ev şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə idi.
Bir həftədən sonra Kamandar Gürcüstana gedib Münəvvəri və
bacılarını da Bakıya gətirdi. Baş-başa verib həyatlarını doğma kəndlərindən uzaqlarda yaşamağa başladılar. Ev sarıdan arxayınçılıq yaranandan sonra Məleykə iş axtarmağa başladı. Yavaş-yavaş ehtiyat
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pulları tükənirdi. Heç yerdən də, bir qəpik olsun, gəlirləri yox idi.
Pulları gündəlik çörək almağa güclə çatırdı.
Doğma ocaqlarının həsrətini, xiffətini çəkə-çəkə şəhər həyatına
öyrəşir, yavaş-yavaş üz-gözləri evə alışırdı. Rahatlandıqca yollarda
çəkdikləri yorğunluqları canlarından çıxır, ağrı-acıları azalırdı. Bu
məqamda, yəqin, çoxunun ağlına gələ bilər ki, Ermənistandan zorla
qovulmuş bu insanların problemləri, çətinlikləri bununla bitdi. Yox,
elə olmadı. İş elə gətirdi ki, ailənin bu arxayınçılığı, bu rahatlığı uzun
çəkmədi. Bir gün səhər-səhər qapıları döyüldü. Gələn indiyə qədər
tanımadıqları Tehran adlı cavan bir oğlan idi. O, Məleykəgili içəridə
görüb təəccüblə soruşdu:
– Siz bura haradan gəlmisiniz, niyə evimə icazəsiz girmisiniz?
Bura mənimdir, onu sahibi Jorikdən özüm almışam.
Məleykə təəccüblə: “Biz də evi ondan almışıq, daha doğrusu, Ermənistandakı evimizlə dəyişmişik. Bəs siz kimsiniz, niyə bizi narahat
edirsiniz, nə istəyirsiniz?” – deyə soruşdu. Sonra gedib komissiyanın
üzvü Petrovun verdiyi kağızları gətirib ona göstərərək: “Bax bu da,
bizim sənədlərimiz”, – dedi. Oğlan onların sənədlərini də, öz sənədlərini də yanaşı qoyub diqqətlə baxdı. Tehran gördüklərindən çaşıb
qalmışdı. Sonra gözünü əlindəki kağızdan çəkmədən dedi:
– Bacı, erməni sizi aldadıb. Zəhmət olmasa, bir bura diqqət yetirin. Sizin sənədləriniz saxtadır. Mən bu evi almaq üçün Jorikə bir
ətək pul vermişəm. Neçə illərdir türmədə yatırdım. Şükür, müddətim başa çatdı, azadlığa çıxdım. Əlimdə, ovcumda bir az pulum var
idi. Həbsxanadan sonra olub-qalanımı bir yerə toplayıb bu evi aldım.
Həm ailəmi gətirmək, həm də bir az dincəlmək üçün Naxçıvana getdim. Bir az kənddə qalıb rahatlandım, özümə gələndən sonra Bakıya – aldığım evə dönmüşəm. Buyurun, mənim sənədlərimə diqqətlə
baxın. Xahiş edirəm, axşama qədər evi boşaldasınız. Həbsxanadan
təzə çıxmışam, yenidən ora qayıtmaq fikrim yoxdur.
Məleykə Tehranın yanaşı qoyduğu sənədlərə dönə-dönə diqqət
yetirdi. Gördü ki, doğrudan da, onların sənədləri saxtadır. Belə çıxırdı
ki, Jorik də, Erik də onları aldadıb. Deməli, Jorik Ermənistana getməmiş, hələ Bakıda olanda evini bu oğlana satmışdır. Onların da ağzını
bu saxta, heç nəyə yaramayan sənədlərlə boza vermişdi. Heç komissiyanın üzvü, Moskvadan gəlmiş Petrov da erməni hiyləgərliyindən,
erməni saxtakarlığından baş aça bilməmişdi. Birinci dəfə deyildi
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ha... Məleykə indiyə qədər ermənilərdən o qədər alçaqlıq, əclaflıq və
saxtakarlıq görmüşdü ki... Bu da onlardan biri idi. Daha neyləmək
olardı? Evi boşaltmaqdan başqa çıxış yolları yox idi. İndi neyləsinlər,
hara üz tutsunlar, dərdlərini kimə desinlər, hansı addımı atsınlar?
Yenə də həyatlarını təhlükə altında qoyub kəndlərinəmi getsinlər?
Kamandar da evdə yox idi ki, Tehranla danışsın. Həbsdən çıxmış bu
adam yaman qəzəbli görünürdü. İşin nə yerdə olduğunu biləndən
sonra Sona xala ağlayıb göz yaşı axıtdı. Başını yuxarı qaldırıb sanki
Tanrı ilə danışırmış kimi dilləndi:
– Ay Allah, axı nə günahın sahibiyik ki, başımıza belə alaşıq-dolaşıq işlər gəlir? Biz kimə nə pislik etmişik? Həm döyülüb söyülmüşük,
həm doğma ocağımızı itirmişik, həm də aldadılmışıq. Başımıza belə
oyunlar açan ermənilərə lənətlər olsun! Bu haramzadalar bizə rahat
yaşamağa imkan vermirlər.
Yarım saatdan sonra Kamandar da gəlib çıxdı. Məleykə başlarına gələni yerli-yataqlı ona da danışdı. Eşitdiklərindən qardaşının
ovqatı korlandı. Hirslə yumruğunu stola vurdu. Kamandar da başqa
yolun olmadığını görüb: “Burada qalıb ev yiyəsi ilə mübahisə edib
söz güləşdirməyin heç bir xeyri olmayacaq. Qanun onun tərəfindədir. Tehran Jorikə xeyli pul verib ev alıb”, – dedi. O sözünü bitirəndən
sonra yük maşını axtarmağa getdi. Məleykə bacılarıyla ev əşyalarını
qablaşdırdılar. Ailə yenə köçür, yenə qaçır, yenə yaşamağa yer axtarırdı.
Yüklərini maşına yığıb Biləcəri qəsəbəsinə – zirzəmidəki birotaqlı mənzilə qayıtdılar. Evdə söhbət edib çıxış yolu tapmağa çalışırdılar. Məsləhət oldu ki, sabah axşam yenə də qatarla kəndə getsinlər.
Ermənilərin başlarına açdıqları oyunları Moskvadan kəndə gəlmiş
Petrova desinlər. Deyəsən, Məleykəgil elə hara gedirdilərsə, bütün
bəlalar onların başına rusların əli ilə, imzası ilə gətirilirdi. Münəvvər ərinin və baldızının yola çıxmasını istəməyərək: “Ay Kamandar,
nə olar, heç yerə getməyin. Elə birtəhər bu zirzəmidə yaşayarıq,
təki salamatçılıq olsun. Nədənsə, sizin bu səfərinizdən ağlım bir şey
kəsmir. Ürəyimə damıb ki, nəsə xoşagəlməz hadisələr baş verəcək.
Birdən ermənilər sizi öldürər, başsız, yiyəsiz qalarıq. Bugün-sabah
körpəmiz də dünyaya gələcək”, – dedi. Kamandar əlini astaca onun
çiyninə qoyub: “Narahat olma, Münəvvər, inşallah, hər şey yaxşı olacaq. İndi kənddə Moskvadan gəlmiş komissiya işləyir, yaxşı-pis hələ
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ki şikayətə baxırlar, ermənilər onlardan, az da olsa, çəkinirlər. Düzdür, gedib-gəlmək təhlükəlidir, amma biz Məleykə ilə yol-yolağaya
yaxşı bələdik. Haradan, necə keçmək lazım olduğunu bilirik”, – dedi.
Elə həmin axşam Məleykəgil Tiflis qatarına mindilər. Başqa vaxtlara baxanda o gecə vaqonlarda sərnişin az idi. Tibb bacısı vərdiş etdiyi kimi yenə də pəncərənin qarşısında oturub acılı-şirinli xatirələrini vərəqləyir, gələcək həyatını necə quracağını götür-qoy edirdi.
Qatarsa təkərlərinin taqqıltısı ilə ucsuz-bucaqsız çöllərin qapısını
döyüb diksindirərək hey irəli dartınırdı. Sanki qardaş-bacının düşəcəyi stansiyaya tez çatmağa tələsirdi. Məleykəgil əvvəlcə belə qərara
gəlmişdilər ki, yenə də Tiflisə qədər qatarla getsinlər. Oradan da “Tiflis-Axtala” qatarına minsinlər. Sonra yolların təhlükəli olacağından
ehtiyatlanıb fikirlərini dəyişdilər, vaqondan Qazaxda düşməyi daha
əlverişli bildilər. Buradan kəndlərinə qədər məsafə uzaq olsa da, elə
də təhlükəli deyildi. İkisi də onları doğma ocaqlarına qovuşduracaq
kəsə yolları, cığırları yaxşı tanıyırdı.
Qazaxda qatardan düşəndə dan yeri yavaş-yavaş sökülürdü. Yazın gəlişi, ilıq nəfəsi hər addımda duyulurdu. Baharın xoş ətri, rahiyyəsi adamı bihuş edirdi. Yazın təravətindən, isti nəfəsindən hər tərəf
yaşıl libasa bürünmüşdü. Həzin meh dağların təmiz və sərin havasını
qovub şəhərə gətirirdi. Qatardan düşən sərnişinlər bir neçə dəqiqənin içində perrondan çəkilib getdilər. Stansiyada yalnız Məleykə ilə
Kamandar qaldı. Onlar da buradakı kafedə bir tikə çörək yedikdən
sonra uzun və narahat yola çıxdılar.
Günəş yuxulu gözlərini açıb mürgülü-mürgülü üfüqdən yer
üzünə boylanırdı. Bir-iki ay əvvəl qardan libas geyinmiş dağ-dərələr,
meşələr və göz işlədikcə uzanıb gedən çöllər yavaş-yavaş yaşıllaşırdı. Qış yuxusundan oyanmış təbiətin üzü gülürdü, baharın ətri adama xoş gəlirdi. Torpaqdan boylanan rəngbərəng güllər çəmənliyə
döşənmiş xalıya bənzəyirdi. İrili-xırdalı kəpənəklər güllərin üstündə
qanad çalıb uçuşurdu. Sanki yazın gəlişinə onlar daha çox sevinirdi.
Məleykəgil ürəklərində qəm yükü kəndlərinə çatmağa tələsirdilər.
Yolları dağlardan, meşələrdən və çaylardan keçirdi. Bacı-qardaş elə
diqqət çəkməyən yerlərlə gedirdilər ki, ermənilərlə rastlaşmaq ehtimalı olmasın. Yollarsa qurtarmaq bilmir, acı bağırsaq kimi uzandıqca
hey uzanıb kəmər kimi dağların, meşələrin belinə dolanırdı.
Axşama yaxın onlar Böyük Ayrıma çatdılar. Kəndə girməzdən əv-
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vəl yaxınlıqdakı yüksəklikdən ətrafa göz qoyub müşahidə apardılar.
Heç nə dəyişməmişdi, əvvəlki evlər, əvvəlki məhəllələr, göz oxşayan
mənzərələr yerindəydi. Doğma ocaqlarına qədəm basanda uşaqların
çəmənlikdə futbol oynadığını görən Kamandar üzünü bacısına tutub
dedi:
– Məleykə, bir vaxtlar bu çəmənlikdə biz oynayardıq. İndi gör
doğma yerlərimiz kimlərə qalıb. Bu köpək uşaqlarına baxanda əsəbiləşirəm. Az qalıram ki, tutub bunları bir-bir boğub öldürüm.
Tibb bacısı yenə də təskinlik verib qardaşını sakitləşdirərək: “Ay
Kamandar, uşaqların nə günahı var? Valideynləri onları maşına yığıb
bura gətiriblər. Uşaqlar da oynayıb vaxtlarını keçirirlər də. Əgər onlara əl qaldırsaq, onda ermənilərlə bizim nə fərqimiz olar ki?”– dedi.
Kamandar bu sözləri bacısından eşidəndə fikirləşdi ki, Məleykə düz
deyir, uşaqların burada heç bir günahı yoxdur.
Uzun yol gəldiklərinə görə həm möhkəm acmış, həm də yorulmuşdular. Bir tikə çörək və yavanlıq almaq üçün yollarını kənddəki
mağazadan saldılar. Dükanın qarşısında beş-on nəfər saqqallı dayanmışdı. Onlar ətrafdakılarda şübhə oyatmamaq üçün bir-biri ilə söhbət edir, deyib-gülürdülər. Kamandar çörək, kolbasa və siqaret aldı.
Satıcı qadın ətrafını qırışlar almış göy gözlərini Məleykənin üzünə
zilləyib təəccüblə soruşdu:
– Axçi, sən mənə yaman tanış gəlirsən. Deyəsən, səni haradasa
görmüşəm. Sən bu kənddə çoxdan qalırsan, yoxsa təzələrdənsən?
Məleykə də mağazaya girən kimi onu tanımışdı. Qadının adı Raya
idi. Əvvəllər Axtala qəsəbəsindəki mağazada işləyirdi. Tibb bacısı,
demək olar ki, hər gün onunla alış-veriş edirdi. Neçə il əvvəl İrəvana
gedəndə də təsadüfən qatarda rastlaşmış, bir kupenin sərnişini olmuşdular. Gecə uzunu söhbət edib bir-birilərinə tanışlıq vermişdilər. Görünür, indi yaranmış bu qarışıqlıqdan istifadə edən qadın Axtaladan gəlib həm kənddəki boş evlərdən birinə, həm də mağazaya yiyələnmişdi.
Tibb bacısı yaxşı bilirdi ki, indi tanışlıq, dostluq zamanı deyil. Məleykə
ermənilərin “dostluğunu“ çox görmüşdü. İndiyə qədər onlardan çəkdikləri bəs edərdi. Buradakılar azərbaycanlı olduqlarını bilsəydilər, bir
anın içində onları didib-parçalayardılar. Bundan ehtiyatlanan Məleykə
özünü itirməyib tez dilləndi:
– Yox, axçi, sən məni kiminləsə səhv salırsan. Biz qaçqınıq, kəndə
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təzə gəlmişik, yaşamağa ev axtarırıq. Yəqin, buralarda rastlaşmışıq.
Mən sizi ilk dəfədi görürəm.
– Axçi, vallah, elə bil mən səni çoxdan tanıyıram.
– Axçi, dedim ki, sizi ilk dəfədi görürəm.
Sözünü bitirəndən sonra Məleykə qardaşının qoluna girib mağazada çox ləngiməyib çölə çıxdı. Çörəklərini arxayın yemək üçün bacı-qardaş Qoç bulağının üstünə gəldilər. Burada rahatca oturub çörək
yeyib, su içdilər. Sonra Nərgiz müəlliməgilin evinin yanındakı darısqal
cığırla evlərinə tərəf getdilər. Deyəsən, şəhərdən gəlmiş ermənilər yavaş-yavaş kənd həyatına alışırdılar. Yollarda səliqə-sahman yaradıb təmizləyir, həyət-bacalara əl gəzdirir, əkin-biçinlə məşğul olurdular.
Banu nənəsigilin evinin yanından keçəndə qarşılarına qoca bir
qadın çıxdı. Salamlaşandan sonra o sual dolu baxışlarla əvvəlcə Məleykəni, sonra da Kamandarı süzüb soruşdu:
– Siz kimsiniz?
Kamandar astadan dedi:
– Qaçqınıq, məskunlaşmağa ev axtarırıq.
– Gəlin qonağım olun. On gündür kəndə köçsəm də, hələ özümə
gələ bilməmişəm. Susuz ağac kimi quruyub qalmışam, əlim iş-gücə
də yatmır. Evimi bu həyətin sahibi olmuş Banu adlı qoca arvadla dəyişmişəm. Yazıq kasıbın, fağırın biriydi. Ermənilər onu necə qəfil qovmuşdularsa, evindən heç nə götürə bilməmişdi. Odur ey, hamısı üstüstə yığılıb qalıb orada. Qoyub getdiyi yükə əlimi vura da bilmirəm.
İstəyirsiniz, gedəyin bizə, siz də baxın. Qaçqınsınız də, birdən lazımınız olar. Götürən olmasa, gərək mən onu dəyər-dəyməzinə təzə gələnlərə satam.
Bu dəvət nənəsigilin evinə baxmaqdan ötrü onlar üçün yaxşı bir
bəhanə oldu. Asta addımlarla həyətə girdilər. Tibb bacısı ona doğmadan-doğma olan otaqların hər künc-bucağını bağrına basmaq istəyirdi. Həyətdə, otaqlarda, dəhlizdə, bir sözlə, hər yerdə nənəsinin, qızı
Ruqiyyənin, babası Fərmayılın nəfəsini duyurdu. Banu nənənin həmişə qoz-fındıq saxladığı sandığı yenə də ağzınacan doluydu.
Onlar otaqları bir-bir gəzib baxdılar. Nənələrinin bütün əşyaları
yerində idi. Hiss olunurdu ki, qadın yalan danışmır, heç nəyə toxunmayıb. Əşyalar yüz ilin heykəlləri kimi donub bir yerdə qalmışdı. Sanki
sahibinin gəlişini gözləyirdi, onun sığal-tumarını, əlinin istiliyinin xiffətini çəkirdi. Erməni qadın əl-ayağa düşüb tələsik süfrə açdı. Məley-
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kə nə qədər tox olduqlarını desə də, o əl çəkmədi. Oturub bir yerdə
yemək yeyə-yeyə söhbət etdilər.
Söhbətlərinin şirin yerində birdən qapı açıldı. Saqqallı, yekəpər
bir erməni tələsik içəri girdi. Salam verən kimi dəvətsiz-filansız stolun
baş tərəfində oturdu. Baxışlarından hiss olunurdu ki, çağırılmamış qonağın gəlişi qadının ürəyincə deyil. Deyəsən, hələ ondan qorxub çəkinirdi də. Sifətinin rəngi ağarmış qadın ona da xörək çəkdi. Saqqallı heç
kəsə məhəl qoymadan donuz kimi yeməyini hortuldatmağa başladı. O,
Məleykəylə Kamandarı oğrun-oğrun süzüb alaşıq-dolaşıq suallar verirdi. Bəlkə də, onlardan şübhələnmişdi, çünki özünü çox qəribə aparırdı. Gözü-başı qaynayan bu yekəpər danışdıqca sifəti rəngdən-rəngə
düşürdü. Məleykə altdan-altdan ona fikir verəndə yadına düşdü ki,
ötən dəfə kəndə gələndə onunla rastlaşıblar. Köntoy heyvərə yeməyini yeyər-yeməz tez durub iş yerinə baş çəkməli olduğunu deyib tələsik
getdi. O, qapıdan çıxandan sonra rəngi üstünə qayıdan qadın dedi ki,
bu gədənin adı Armendir. Heç bilmirəm ki, haradan, hansı cəhənnəmdən gəlib çıxıb buralara. Dəlinin, gicbəsərin biridir. Nə məsələdisə,
hamı ondan qorxub çəkinir. Bir-bir qapıları gəzib kəndə gələn erməni
qaçqınlardan pul tələb edir. Yaman qəddar adamdır. Keçən dəfə gələndə deyirdi ki, bu günəcən on nəfərdən çox azərbaycanlını işgəncə
verə-verə öldürüb. O, günahsız insanlara verdiyi əzablardan elə həvəslə danışırdı ki, sanki çox xeyirxah bir iş görüb. Məni də tək, köməksiz
gördüyündən tez-tez gəlib pul istəyir. İndi siz evdə olduğunuza görə
bir az çəkindi. Erməni olsa da, nədənsə, heç ona qanım qaynamır.
Onlar Banu nənəsigildə çox ləngiməyib qadınla sağollaşıb evdən
çıxdılar. Kənd Sovetliyinə getməzdən əvvəl evlərinə baş çəkmək istədilər. Buna görə də yollarını məhəllələrindən saldılar. Çəpərlərinin
yanına çatanda bir anlıq ayaq saxladılar. Həyətlərindən qalın tüstü
burumu qalxırdı. Yaşlı bir kişi payızdan ağacların dibinə tökülüb qalmış yarpaqları toplayıb yandırırdı. Tibb bacısının yadına çərşənbə və
Novruz bayramlarında yandırıb üstündən tullandıqları gur tonqallar
düşdü. Kövrəldi, göz yaşları yanaqlarını islatdı, burnuna əvvəlki illərdə qaladıqları ocaqların qoxusu gəldi. Bacı-qardaş darvazalarını döymədən yavaş-yavaş həyətlərinə girdilər. Saçı çallaşmış qoca erməniylə
salamlaşdılar. Onların səsinə evdən yaşlı bir qadın da çıxdı. Kamandar onun üçün qaranlıq olan məsələləri aydınlaşdırmaq üçün onlara
müxtəlif suallar verirdi. Məleykənin fikrindən keçdi ki, həm evdəki

c

205

C

gündəliyini götürsün, həm də Yaqubun bir vaxtlar həyətlərində əkdiyi
yasəmən ağacının balaca bir pöhrəsini çıxarıb Bakıya aparsın. Tibb bacısı ermənilərin başlarının qardaşı ilə söhbətə qarışdığını görüb nərdivanı divara söykəyərək dama qalxdı. Onlar həmişə mürəbbə və turşu balonlarını zirzəmidə deyil, çardaqda saxlayırdılar. Hələlik onlara
toxunan olmamışdı. Bəlkə də, heç ermənilər onların yerini bilmirdilər.
Məleykə gündəliyini götürüb aşağı düşdü. Bu vaxt qadın yaxınlaşıb
ondan soruşdu:
– Ay axçi, türklərin bu kağız-kuğuzu sənin nəyinə lazımdır? Tulla
getsin onları. O günləri mən bu kar-kağızın bir hissəsini yandırdım.
Məleykə özünü eşitməzliyə vuraraq yasəmən ağacının dibindən
boylanan balaca pöhrələrdən birini astaca dartıb kökündən çıxartdı.
Onu ehtiyatla kağıza büküb əl çantasına qoydu. Özündən asılı olmadan ayaqları onu çəkib otaqlarına apardı. Rola girib doğma evlərində
özünü yad birisi kimi aparması ürəyini yandırırdı. Dəniz həsrəti çəkən
qağayılar tək qəlbi fəryad qoparırdı.
Qoca erməni onların evə çox maraqla, müştəri gözü ilə baxdığını
görüb üzünü Kamandara tutub soruşdu:
– Ara, siz burada nə gəzirsiniz? Bəlkə, evə gözünüz düşüb? Əgər
elədirsə, gecikmisiniz. Bu istəyinizi ürəyinizdən birdəfəlik silib atın.
Biz bu evi azərbaycanlı sahibindən çoxdan almışıq.
Bu sözdən qəzəblənən Kamandar özünü saxlaya bilməyib hirslə
dedi:
– Siz bilirsinizmi ki, bu ev bizimdir?
– Ara, bu ev haradan sizin oldu? Axı bunu birinci biz tutmuşuq,
yiyəsinə də nə qədər pul vermişik. Görənlər də olub, şahidlərim də var.
Erməni onların evin həqiqi sahibi olduqlarını dərk etmirdi. Bu
onun heç ağlına da gəlmirdi. Onu qınamalı da deyildi, belə təhlükəli
bir vaxtda azərbaycanlıların kəndə qayıtmağına kim inanardı ki? O elə
zənn edirdi ki, doğrudan da, Məleykəgil ermənidir, məskunlaşıb yaşamaq üçün münasib yer axtarırlar. Evin həqiq sahibi olduqlarını da
yalandan uydururlar. Buna görə də əl-ayağını dağıdıb eyni sözləri teztez təkrar edərək: “Mən bu evin azərbaycanlı sahibinə bir ətək pul saymışam”, – deyirdi. Onun yalanlarını eşitməkdən təngə gələn Kamandar
cəld hərəkətlə tülküsifət qocanın çənəsinin altına yeriyib dedi:
– Qoca, bilirsənmi nə var? Eşit, bil, biz azərbaycanlıyıq, evin də əsl
sahibiyik, bu həyətdə doğulub böyümüşük. Bu ev babamdan atama,
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atamdan da mənə qalıb. Bilmirəm ki, sən kimə pul verib buraları almısan? Evin sahibi mənəmsə, mən səni birinci dəfədir görürəm. Jorik yalançı, saxta etibarnamə ilə Bakıdakı evini bizə verib, başımızı aldadıb.
Sənədin əsli ilə də evi başqasına satıb, ikibaşlı oyun oynayıb. Durduğumuz yerdə bizi işə salıb. Onun fırıldağı və saxtakarlığı ucbatından neçə
vaxtdır yollarda qalıb əziyyət çəkirik, ev alıb məskunlaşa bilmirik.
Bunları eşidən erməni bayaq dediyi yalan sözlərə görə qızarıb
pörtdü. Bilmədi ki, nə danışsın, nə soruşsun. Sonra kəkələyə-kəkələyə
dedi:
– Axı siz heç türkə oxşamırsınız, ermənicə bizdən də yaxşı danışırsınız. Sözün düzünü deyim ki, Joriklə biz təzəlikdə tanış olmuşuq.
Bu evi də bizə o satıb. Tapşırıb ki, kim soruşsa, evi azərbaycanlı sahibindən aldığımızı deyək. Deməli, o sizinlə bərabər mənə də kələk
gəlib?! Heç nədən məndən xeyli pul alıb. Bəs o şərəfsiz mənə deyirdi
ki, ev mənimdir, sahibindən almışam?! Üstəlik də, şəhərdəki evimi onlara vermişəm. Jorik Kirovakana gedib sabah yox, birisigün qayıdacaq.
Qoy gəlsin oturub danışaq, hər şeyi aydınlaşdıraq. Guya ki, mənimlə
dostdur, hələ mənə hörmət edib, evi aşağı qiymətə satıb. Belə çıxır ki,
bu alçaq fırıldaqçının, maşennikin yekəsiymiş. Mən də onu əməlli başlı
bir adam bilirdim. Qoy bir gəlib çıxsın, bax, bu əllərimlə şərəfsizin dilini yerindən dartıb çıxaracam.
Səsə həyətə gələn ermənilər onların azərbaycanlı olduğunu biləndə ağızları açıla qaldı. Buna inanmaq istəməyən qonşular heyrətdən
heykəl kimi yerlərindəcə dondular.
Jorikin onları aldatması, evlərinə pulsuz-parasız sahib çıxması
Məleykəgilin əsəblərini tarıma çəkmişdi. Bacı-qardaşın Joriki gözləməkdən başqa çarələri yox idi. Bir də geri qayıtmaq, sonra da yenidən kəndə dönmək istəmirdilər. Bəs bu iki günü harada qalacaqdılar,
harada gecələyəcəkdilər? Məleykə bir istədi ki, iş yoldaşı Amalyagilə
getsin. Sonra yadına sonuncu dəfə onlara gedəndə ərinin, oğlunun ona
zillənən soyuq və qəzəbli baxışları düşdü. Buna görə də fikrindən daşındı. Onlar vaxt itirmədən məhəllədən çıxıb ermənilərin əhatəsindən
uzaqlaşıb qəbiristanlığa tərəf üz tutdular. İstəyirdilər ki, burada bir
yer tapıb daldalansınlar. Bəzi imkanlı adamlar yaxınlarının məzarı üstündə talvar kimi bir şey düzəltmişdilər. Birtəhər burada gecələmək
olardı. Bir tərəfdən də Vahanla rastlaşmaqdan qorxurdular. Dəli ilə
üz-üzə gəlsəydilər, o ya onları ələ verəcək, ya da çoxlu pul istəyəcəkdi.
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Ondan nə desən gözləmək olardı. Nə qədər qorxulu olsa da, qəbiristanlığa getməyi qərara aldılar. Güman etdilər ki, yəqin, onları burada
axtarmaq ermənilərin ağıllarına gəlməz. Hündür təpənin üstünə çıxıb
qəbiristanlığa baxdılar. Qardaşlarının məzarları çökəkdə olduğundan
buradan yaxşı görünürdü. Təpənin döşündə sıx bitmiş otların arasından quzuqulağı, yemlik yığıb yedilər. Sonra günvuran tərəfdə hərəsi
bir daşa söykənib oturdu. Yorğun olduqlarına görə onları elə buradaca yuxu tutdu...
Onları yuxudan at kişnərtisi oyatdı. Məleykəgil bu səsə yerlərindən dik atıldılar. Başlarının üstündə əlində tüfəng bir atlı dayanmışdı.
Onu görən kimi fikirləşdilər ki, daha axırları çatıb, indi erməni tətiyi çəkib həyatlarına son qoyacaq. Tibb bacısı atın üstündə oturanın
üzünə baxan kimi tanıdı. Bu, Əli babasının kirvəsi meşəbəyi Serjik idi.
O da Məleykəgili tanıyan kimi atdan düşüb yanlarına gəldi. Qocanın
da gözləri kədərli idi. Serjik əl uzadıb onlarla görüşüb ayağa qaldırdı.
Sonra dərindən ah çəkib dedi:
– Yazıq balalar, nəm torpağın, buz kimi daşın üstündə çox uzansanız soyuqlayacaqsınız. Heç bir günahınız olmadan gör bir nə zülümlər
çəkirsiniz. Vallah, azərbaycanlılar kəndimizə təzə gələn ermənilərdən
min dəfə yaxşıydı. Üz-gözümüz sizə öyrəşmişdi. Gərək kənddən çıxmağınıza imkan verməyəydik. O saqqallı köpək uşaqlarının vaxtında
qarşısını alaydıq. Yəqin ki, ac-susuzsunuz, durun mənimlə meşəyə gedək.
Məleykəylə Kamandar onun yanına düşüb meşədəki komasına gəldilər. Serjik onlara yuxa və pendir verdi. Ac olduqlarına görə
bacı-qardaş çörəyi iştahla yedilər. Yavaş-yavaş şər qarışır, toranlıq
düşürdü. Qaranlıq tələsmədən qanadlarını dağların, meşənin və ucsuz-bucaqsız çöllərin üstünə sərirdi. Komada erməninin yanında qalmaq təhlükəli olsa da, onların başqa yolları yox idi, işlərinin düzəlməsinin xatirinə hər çətinliyə dözməliydilər. Meşədə qaldıqları günlər
ərzində başlarına gələn dəhşətli hadisələri, yaşadıqları çətinlikləri
meşəbəyiyə ətraflı danışdılar. Serjik onları dinlədikcə elə hey Joriki
asıb-kəsir, qarasınca deyinirdi.
İki gündən sonra Məleykəgil meşəbəyi ilə birlikdə evlərinə gəldilər. Həyətə girəndə bir nəfərin burada dümələndiyini gördülər.
Yaxınlaşıb salam verdilər. Məlum oldu ki, bu, neçə vaxtdan bəri onları
yollarda əsir-yesir edən, rahatlıqlarını əlindən alan Jorikdir. O, Azər-
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baycan dilində sərbəst danışırdı. Serjik onu məzəmmət edərək: “Jorik, sən niyə bu uşaqları incidirsən? Niyə evini onlara yox, başqasına
satırsan, sonra da gəlib bunların həyətərinə sahib çıxırsan. Evi kimə
satmısansa onun da qapısına get də! Ağsaqqal adamsan, bu yaşında
tutduğun əməldən heç utanıb ölmürsən? Yaşının belə ahıl vaxtında
bu nə hoqqadır çıxarıb camaatın başına oyun açırsan?” – dedi. Özünü
bicliyə və gicliyə vuran Jorik dedi ki, ay kişi, sən özün də dünyagörmüş
adamsan, bunlar uşaq-muşaqdılar, onlara inanma, yalan danışırlar.
Mən başqa adam-zad tanımıram, evimi bunlarla dəyişmişəm.
Əsəblərini cilovlaya bilməyən Kamandar Joriki vurub öldürmək
istəyirdi. Məleykə qardaşını birtəhər sakitləşdirib dedi: “Bir az səbirli
ol görək. Biz bura Joriki öldürməyə yox, ondan evinin sənədlərini almağa gəlmişik. Onu öldürsən, bəs bizə lazım olan kağızı kimdən alacağıq?”
Nə qədər izah edib başa salmağa çalışsalar da, Jorik yola gəlmirdi
ki, gəlmirdi. Elə hey yalandan tutuquşu kimi deyirdi ki, Bakıdakı evimi
bunlarla dəyişmişəm. Onun yalanlarına dözməyən Kamandar ikiəlli
Jorikin yaxasından yapışıb dedi:
– Bura bax, qoca, özünü tülkülüyə vurma. Ya Bakıdakı evini bizə
ver, ya da həyətimizdən çıx. Sənin ucbatından neçə vaxtdır küçələrdə
qalmışıq. Neçə vaxtdır rahatçılığımızı əlimizdən alıb bizi yollarda qoymusan.
Bu vaxt Jorik qışqırıb qonşuluqdakı erməniləri köməyə çağırdı:
– Ay aman, qoymayın, türklər məni öldürdülər. Kömək edin,
kömək edin!!!
Onun qışqırığına yoldan keçən bir nəfər qaçaraq həyətə girdi. Məleykə gələni ilk baxışdan tanıdı. O, kəndin yuxarı məhəlləsində yaşayan Albert idi. Albert yaxınlaşıb salamsız-kalamsız həyəcanla soruşdu:
– Nə olub, nə səs-küydü, nə baş verir burda? Kim kimi öldürür,
niyə öldürür? İndi kənddə türk nə gəzir?
Hamıdan qabaq Serjik yaranmış qarışıq vəziyyəti Albertə başa
saldı, bütün qaranlıq məqamları aydınlaşdırdı. Daha da ətraflı olsun
deyə, Məleykə də qısaca olaraq Jorikin başlarına açdığı oyunlardan
ona danışdı. Vəziyyəti hərtərəfli öyrənən Albert dedi:
– Jorik, səni öldürmək azdır. Gərək biz səni ailəlikcə kənddən
qovaq. Neçə illər azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamışıq. Bir-birimizi
yaxşı-pis başa düşmüşük. Heç vaxt bu insanlardan pislik görməmişik,
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ziyanlıq çəkməmişik. Sən kəndə ayağını qoyar-qoymaz aləmi bir-birinə qatmısan. Barı tutduğun bu çirkin işdən, elədiyin iyrənc əməldən utanıb qızarırsanmı?! Öz evini birinə satmısan, başqa birisinin də
həyətinə müftə-müsəlləh yiyələnərək onu da xeyli pul müqabilində
bu erməniyə sırımaq istəyirsən? Ay qoca alçaq, sənin nə böyük iştahan var imiş?! Moskvadan gələn nümayəndələr bilsələr dərinə saman
təpəcəklər. Səs-küy çıxmamış ya bu həyəti tərk elə, ya da Bakıdakı
evini bunlara ver, gedib yaşasınlar.
Albertin sözləri Joriki yavaş-yavaş yumağa döndərdi. Hamı nəzərlərini tülküsifət qoca erməniyə dikmişdi, onun nə deyəcəyini, hansı
addım atacağını gözləyirdi. Bir azdan o, boynunu büküb yazıq-yazıq
dilləndi:
– Bu türklər yalan danışırlar. Bakıdan məni elə qovmadılar ki,
kiməsə arxayın ev sataydım. Heç buna macal var idi ki?...
Albert onun sözünü yarıda kəsib dedi:
– Ay Jorik, niyə bu qədər ağ yalan danışırsan? Əgər azərbaycanlılar səni belə tələsik qovublarsa, yük maşınına güclə sığan ev əşyalarını kəndə necə gətirmisən? Bu günə qədər Bakıda bir nəfər də olsun
erməninin burnu qanamayıb. Danışdıqların hamısı başdan-ayağa yalandır. İşi çox uzatma, Bakıdakı evin sənədlərini ver camaata, gedib
rahatca yaşasın.
Səsə yoldan keçən iki qadın həyətə girdi. Salam-kalamdan sonra
Məleykə öyrəndi ki, onlar iki bacıdırlar. Kəndə Bakıdan gəliblər, ev
axtarırlar. Tibb bacısı Jorikə məhəl qoymadan evlərini ermənilərə
göstərdi. Knarik və Elvira adlı qadınlar evə, həyətin hər künc-bucağına diqqətlə baxdılar. Onlar evi bəyəndilər, otaqların genişliyindən,
həyətinin böyüklüyündən xoşları gəldi. Həyətin bir küncünə çəkilib öz
aralarında nəsə pıçıldaşandan sonra evi almaq istədiklərini dedilər.
Bunu görən Jorik qışqır-bağır salıb dəli kimi həyətdə ora-bura vurnuxaraq: “Ev mənimdir, mən almışam, heç kimə vermərəm”, – deyirdi.
Əlində sənədi olmadığından nə erməni qadınlar, nə Məleykəgil, nə də
Serjik onu vecinə alırdı. Albert tibb bacısını bir az kənara çəkib sakitcə
dedi:
– Məleykə xanım, görürsünüzmü, Jorik necə quzuya dönüb? Yaxşı
deyiblər ki, dinsizin öhdəsindən imansız gələr. Siz azərbaycanlılar bu
ermənilərin üzünə xoş baxa-baxa pis öyrətmisiniz. Eybi yox, biz başlarına ağıl qoyub həyatı onlara yaxşı-yaxşı başa salarıq.
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Bizə türkləri göstərin, gülləliyək
Bacıların evlərini bəyənib almaq fikrinə düşməsi Məleykəni də,
Kamandarı da sevindirdi. Beş-on dəqiqənin içində vəziyyət onların
xeyrinə doxsan dərəcə dəyişdi. Kirvələri Serjikə minnətdarlıq edib
sağollaşdılar. Evi sənədləşdirmək üçün bacı-qardaş qadınlarla birlikdə Kənd Sovetinə getdilər. Ötən dəfə onlara evin sənədlərini verən
Petrov burada olmadığından Məleykəgil başlarına gələnləri ona
danışmağa fürsət tapmadılar. Bəzi işləri görsələr də, sənədləşməni
axıra çatdıra bilmədilər. Gec olduğundan komissiya üzvləri idarədən
çıxıb getdilər. Qadınlar Bakıdakı evlərinin sənədlərini onlara ertəsi
gün hər şey tam hazır olandan sonra verəcəkdilər. Əgər ortalığa hansısa bir problem çıxmasaydı, sabah günortayacan bütün işlər sahmana düşməliydi.
Artıq günəş batmaq üzrə idi. Qürubda onun yalnız azacıq qızartısı ilişib qalmışdı. Düşən qaranlıq yavaş-yavaş ətrafı görünməz edirdi. Qardaş-bacı axşamı uçurulub dağıdılmış evlərin birində qalıb gecəni birtəhər yola vermək istəyirdilər. Çox narahat və uzaq olduğuna
görə Serjikin yanına getmədilər. Gecələməyə yer axtaranda kəndin
ortasında bir qadınla rastlaşdılar. Məleykə görən kimi onu tanıyıb
xatırladı. Bu, Zoya idi. Tibb bacısı onunla xəstəxanada tanış olmuşdu.
O, ötən il Məleykəgilin şöbəsində xəstə yatmışdı. Tibb bacısı ona o
qədər iynə vurub, sistem köçürmüşdü ki... Deyəsən, Zoya da Məleykəni tanımışdı. Qadın onlarla mehribancasına görüşdü. Məleykə başlarına gələnləri Zoyaya da qısaca danışdı. Eşitdiklərindən onun da
qanı qaraldı, tanımaza-bilməzə Joriki lənətlədi. Məleykəgili evlərinə
dəvət edərək: “Gedəyin gecəni bizdə qalın”, – dedi. Onlar kəndin lap
yuxarı məhəlləsində qalırdılar. Təhlükəli bir şey olmayacağına ümid
güman edən Məleykəgil onlara getməyə qərar verdilər.
Axşam yeməyindən sonra oturub ötən günləri – zamanın qovub
üzü keçmişə doğru apardığı çağları dönə-dönə xatırladılar. Gecədən
xeyli keçmiş yatmağa hazırlaşdılar. Zoya Məleykənin yerini pəncərənin yanından açdı. Yol gəlib yorulsa da, qəlbində dolaşan acılı-şirinli xatirələr onun gözündən yuxunu qovub uzaqlara aparmışdı. Tibb
bacısı baxışlarını qaranlığa zilləyib ucsuz-bucaqsız səmanın gözəlliyini seyr edirdi. Ulduzlar göyün dərinliyində par-par parlayıb sanki
yer kürəsinin sakinlərinə əl edib bir-birinə göz vururdular. Ətrafda
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hökm sürən dərin sükut Məleykənin qəlbinə rahatlıq gətirirdi. Elə
bil gecə nəfəsini çəkib fikrə getmiş, dərin xəyallara dalmışdı. Uzaqlardan İsaq-Musaq quşlarının səsi eşidilirdi. Məleykə belə bir sirli-sehirli gecədə yuxuya çox müqavimət göstərə bilmədi. Əlçatmaz
şirin xəyallar içində gözlərinin qapaqları bağlandı.
Yorğun olduqlarından Məleykə də, Kamandar da səhər gec oyandılar. Onlar yataqdan duranda günəş üfüqdən dağların üstünə qalxıb
arın-arxayın yer üzünə boylanırdı. Səhər ertədən axşamkı sakitliyin
buzu sınmış, səs-küy hər tərəfi başına götürmüşdü. Bacı-qardaş yenicə açılmış səhərdən yalnız uğur gözləyirdilər. Bir neçə saat ərzində
sənədlərini düzəldib bu təhlükəli yerlərdən uzaqlaşmaq istəyirdilər.
Səhər yeməyinə təzəcə başlamışdılar ki, həyətdə səs-küy qopdu.
Kimsə hündürdən qışqıraraq: “Ey türklər, hardasınız? Çıxın çölə,
sizi öldürüb meyitinizi qurda-quşa yem edək”, – deyirdi. Bu sözlərdən hamı narahat olub ayağa qalxdı. Zoyanın əri Qurgen onlara dedi
ki, qorxmayın, siz mənim qonağımsınız. Bu evdə kimsə barmağının
ucu ilə belə sizə toxuna bilməz. Bu sözləri deyəndən sonra tüfəngini götürüb çölə çıxdı. Bir azdan qayıdıb: “Yeməyinizi arxayın yeyin.
Üç nəfər sərxoş erməni idi, haradansa sülənə-sülənə qapımıza gəlib
çıxmışdılar, it kimi qovdum, çıxıb getdilər. Köpək uşağı səhərin gözü
açılmamış lül-qəmbər düşüblər qapılara. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, bunlar sizin bizdə olduğunuzu haradan biliblər, kimdən öyrəniblər?” – dedi.
Məleykəgil çörəklərini yeyib həyətə təzəcə düşmüşdülər ki, bayaqkı sərxoş ermənilər yenə də darvazanın ağzında peyda oldular.
Üçü də silahlı idi. Həyətə soxulan quldurlar tüfənglərini onların üstünə tuşladılar. Ortada dayanan yekəpər silahlı uca səslə dedi:
– Ey türklər, qabağa çıxın. Sizə elə işgəncə verəcəyik ki, bir daha
ayaqlarınız bu yerlərə dəyməsin. Siz hansı ürəklə buralara gəlib çıxmısınız? Yəqin ki, sizi əcəl hərləyib kəndə gətirib.
Heç kəsin qımıldanmadığını görən quldurlar xoruzlanıb səslərini bir az da qaldırdılar. Onlar bir-iki addım yaxınlaşıb tüfənglərini
Qurgenin qardaşı Arsenin üstünə tuşladılar. Əgər bu dəqiqə tətik çəkilsəydi, o, həyatla vidalaşacaqdı. Vəziyyət birdən-birə pisliyə doğru
dəyişdi. İşi belə görən Kamandar irəli çıxıb dedi:
– Razı olmaram ki, mənim yerimə başqasını öldürəsiniz. Burada
yeganə azərbaycanlı mənəm, əslimi dana bilmərəm. Mən kəndə ki-
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misə öldürüb qan tökməyə yox, evimizi ermənilərlə dəyişib, sənədləri qaydasına salmağa gəlmişəm.
Quldurlar Kamandarın dediklərini eşidib gülməyə başladılar.
Onlardan biri ağzını əyə-əyə dedi:
– Ara, sən bizi barmağına dolama, boş-boşuna nə çərənliyirsən?
Sən ermənicə çox qəşəng danışırsan. Yalan deyirsən, sən türk deyilsən. Yaxşısı budur, sən onları bizə göstər, vaxtımızı boşa vermədən
güllələyib çıxıb iş-gücümüzün dalınca gedək. Axı sən təksən, türklər
iki nəfər olmalıdır – biri qadın, biri də kişi.
Quldurlar sərxoş olduqlarından çaşıb qalmışdılar. Bilmirdilər ki,
nə etsinlər, kimi güllələsinlər, kimə işgəncə versinlər. Sonra onlardan
biri dilləndi:
– Sizə üç dəqiqə vaxt veririk. Əgər kimin türk olduğunu deməsəniz, hamınızı öldürəcəyik.
Məleykə diqqətlə baxanda silahlılardan ikisini tanıdı. Vazgen də,
Aşot da Çöjyən kəndindən idilər. Aşotun anası, Vazgeninsə özü bir il
əvvəl tibb bacısının xəstəsi olmuşdu. Həyatlarının ağır anlarında, çətin dəqiqələrində Məleykə onların qayğısına qalmış, tez bir zamanda
sağalıb ayağa qalxmaları üçün lazımi tibbi yardım göstərmişdi. Silahlıları tanıyan kimi tibb bacısı vaxt itirmədən bir-iki addım qabağa
yeriyib dedi:
– Vazgen, Aşot, ikinizi də yaxşı tanıyıram. Mən heç sizə tanış
gəlmirəm? Məleykəyəm də, tibb bacısı, yadınıza gəlmir? Axtaladakı
xəstəxanada işləyirdim. Sizə nə qədər yaxşılığım keçib. İndi günahımız olmaya-olmaya, nə üçün səhər ertədən silahlanıb izimizə düşüb
bizi güllələmək istəyirsiniz? Qardaşım düz dedi, biz kəndə qan tökməyə, kimisə öldürməyə yox, evimizi dəyişib sənədlərini almağa gəlmişik.
Silahlılar bu sözlərdən bir az ayılan kimi oldular. Diqqətlə baxanda tibb bacısını tanıdılar. Tanıyan kimi də silahlarının lüləyini aşağı
saldılar. Vazgen bir az Məleykəyə yaxın gəlib dedi:
– Məleykə, bağışla, vallah, səni tanımamışıq. Yoxsa heç üstünüzə
silah çəkməzdik. Jorik üçümüzü də səhər-səhər möhkəm yedirib,
içirtdi, sonra da cibimizə pul basıb bura göndərdi ki, sizi öldürək.
Deyir ki, guya siz ondan ev alıb, sənədlərini vermir, onu incidirsiniz.
Vazgenlə Aşotun Məleykə ilə mehribancasına görüşdüyünü
görən üçüncü erməni hirslənib özündən çıxaraq: “Niyə silahı aşağı
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saldınız? Bəs Jorikə nə cavab verəcəyik? Axı o tapşırdı ki, yerin deşiyində də olsa, onları tapıb öldürün. Buna görə bizə xeyli pul verdi. İndi neyniyəcəyik, pulu geri qayratacayıq?”, – dedi. Yoldaşının
sözlərindən əsəbiləşən Vazgen ona möhkəm bir sillə vurdu. Özünü
ayaq üstə saxlaya bilməyən sərxoş yerə yıxıldı. Sonra ləngərləyə-ləngərləyə, çətinliklə ayağa qalxıb üst-başının tozunu çırpdı və tələsik
həyətdən çıxdı. Vazgenlə Aşot oturub Məleykəgilə çay içdi. İkisi də
bir az əvvəl yaşanan xoşagəlməz hərəkətlərinə görə həm ev sahibindən, həm də bacı-qardaşdan üzr istədi.
Məleykə ilə Kamandar vaxt itirmədən Kənd Sovetinə getdilər.
Knariklə Elvira burada onları gözləyirdi. Moskvadan gələn komissiyanın nümayəndələri də iş başındaydılar. Bir qalırdı ki, lazımi sənədləri onlara təqdim etmək. Evlərin sənədləşmə işləri gözlədiklərindən
tez başa çatdı. İki saatdan sonra hər şey hazır oldu. Knarik Bakıdakı
evinin sənədlərini və açarlarını Məleykəyə verdi. Erməni qadınlarla birlikdə evlərinə gəldilər. Jorik harada idisə gözə dəymirdi. Yəqin
ki, nəzərdə tutduğu planını həyata keçirə bilmədiyindən cəhənnəm
olub getmişdi. Məleykə Kamandarla yaşıllığa bürünmüş həyətlərini
qarış-qarış gəzdi. Tumurcuqlamış ağaclara sığal çəkdi, çəpərlərini
tumarladı, üzünü evlərinin divarlarına, daşlarına sürtdü. Darvazadan çıxanda ikisi də aşağı əyilib həyətlərinin torpağından öpdü.
Qardaşlarının məzarlarını son dəfə ziyarət etmək üçün qəbiristanlığa da getdilər. Ermənilər kəndin dirilərini yurd-yuvasından
didərgin salandan sonra ölülərini də rahat buraxmamış, qəbirlərin
çoxunu dağıdıb yerlə-yeksan etmişdilər. Bunları görən Məleykə fikirləşirdi ki, yəqin, bir neçə aydan sonra azərbaycanlıların izini buralardan silmək üçün qəbiristanlığı da dağıdıb yer üzündən siləcəklər.
Səyyadla Yaqubun məzarları bir az ortalıqda olduğundan ermənilərin dağıntı işləri hələlik ora gəlib çatmamışdı. Amma bir gün növbə
onlara da yetişəcəkdi. Bacı-qardaş ağır addımlarla qəbiristanlıqdan
çıxanda günəş yavaş-yavaş göy üzünə qalxır, külək dağların sinəsinə
çökmüş soyuq havanı asta-asta çöllərə yayırdı. Üstündə addımladıqları hündür təpəni adlayandan sonra qoynunda dünyaya göz açdıqları bu gözəl yerlər dağların, meşələrin arxasında qalıb görünməz
olacaqdı. Onlar təpənin üstündə dayanıb gözüdolusu kəndə baxdılar.
Sanki bu yerləri gözlərinin içinə yığıb özləri ilə aparmaq istəyirdilər.
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Kim nə bilir, bəlkə də Məleykə təkcə evlərini, kəndlərini deyil, xoşbəxtliyini də burada qoyub gedirdi.
...Knarikin evi şəhərin mərkəzindən çox da uzaqda deyildi. Çətin
ayaqda metroya piyada da gedə bilərdilər. Bura Jorikin evindən min
dəfə yaxşı və rahat idi. Amma nə qədər genişlik olsa da, öz evlərinin
yerini verə bilməzdi. Biləcəridəki darısqallıqdan canları birdəfəlik
qurtarmışdı. Ev tapdıqlarına görə Sona xalanın üzü gülürdü. Uzun
illər kənddə yaşamış adamın şəhər mühitinə alışması bir az çətin
məsələ idi. Ona görə də təzə-təzə xeyli əziyyət çəkdilər. Amma çoxları kimi onlar da uçurulub dağıdılmış həyatlarını təzədən qurmağa çalışırdılar. Bekarçılığın əlindən canını qurtarmaq üçün Məleykə
şəhərdə iş axtarışına çıxmışdı.

7-ci fəsil
Əsgərlərin camaata atəş açacağını gözləmirdik

Günlər keçdikcə Fikrət özünü yaxşı hiss edirdi. Qardaşı, gəlinləri, iş və otaq yoldaşları tez-tez gəlib ona baş çəkirdilər. Yaraları sağaldıqca ağrıları da azalır, özünü yaxşı hiss edirdi. Xəstəxana həyatı onu
darıxdırır, bir az yaxşılaşandan sonra hiss edən kimi burdan çıxmaq
istəyirdi. Hərdən də düşünürdü ki, çıxıb hara gedəcək? Yataqxanada ona kim baxacaq, iynəsini kim vuracaq? Sonra fikirləşdi ki, kəndə
getsə, doğmalarının əhatəsində olar, doğma yerlərin havasını udar,
suyunu içər yaraları da bir az tez sağalar. İynələrini də xəstəxanada
tibb bacısı işləyən qonşuları Firəngiz xala vurar. Yaxşılaşandan sonra şəhərə – işinin başına qayıdar, həmişəki qaynar həyatın qoynuna
atılardı.
Ürəyində bu planı qurduğu günün səhəri onu müalicə edən İsgəndər həkimin yanına gedib özünü yaxşı hiss etdiyini, dərmanlarını, iynələrini evdə də qəbul edib vurdura biləcəyini söylədi. Ertəsi gün həkim onun xəstəxanadan çıxmasına icazə verdi. Fikrət tibb
bacısından sənədlərini alıb palatada oturub dostlarını gözləyirdi.
Günortaya yaxın Səid İnqilab və Vüsal gəldi. O, neçə gündən bəri bir
yerdə yatdığı xəstələrlə sağollaşdı, dostlarının aldığı radio və kitabı da onlara verdi. Artıq “Cəbhədən cəbhəyə”ni oxuyub qurtarmışdı. İndi o da özünü əsərdəki qəhrəmanlar kimi hiss edir, sanki bir
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cəbhədən başqa bir cəbhəyə yollanırdı. Şəhidlərin məzarını ziyarət
etmək üçün taksiyə oturub Xiyabana getdilər. Məzarların üstünə qucaq-qucaq qərənfillər döşənmişdi. Ziyarətə gələnlər çox idi. Xiyabanın yuxarı tərəfində dəfn mərasimi keçirilirdi. “Yasin” oxuyan mollanın hüznlü səsi eşidənləri kövrək hislərə kökləyirdi. İnqilab dedi ki,
yəqin, dəfn edilən o dəhşətli gecədə yaralanıb xəstəxanalara düşənlər biridir. Görünür, yaraları ağır olduğundan həkimlər həyatını xilas
edə bilməyiblər.
Xiyabanı ziyarətdən sonra yataqxanaya gəldilər. Otaq yoldaşları
Kərimlə İlyas istirahət edirdilər. Onlar Fikrətin sağ-salamat qayıtdığını görəndə sevindilər. Dostları onun rahatlığını təmin etdikdən
sonra sağollaşıb getdilər.
Səhər tezdən Fikrət partiya biletini və xəstəxanadan verilən
müalicə sənədlərini götürüb yataqxanadan çıxdı. İstəyirdi ki, həm
poliklinikaya getsin, həm iş yerinə dəysin, həm də qardaşıgilə baş
çəksin, axşam da qatarla yola düşsün. Xəstəxanadan çıxanda İsgəndər həkim ona iynə yox, atma dərmanlar yazaraq bir həftədən sonra
ağrılarının azalacağını, ayağını çəkmədən rahat yeriyə biləcəyini demişdi.
Poliklinikada çox ləngimədi. Vəziyyətinə görə ona xəstəlik kağızı
açdılar. İşə on gündən sonra çıxacaqdı. Sahə həkimi Çimnaz xanımla
sağollaşan Fikrət iş yerinə üz tutdu. Mədəndə heç nə dəyişməmişdi,
hər şey əvvəlki axarı ilə davam edirdi. Elə bil heç tanklar şəhərə girməmiş, əsgərlər xalqın övladlarını güllələyib qanını küçələrə tökməmişdi. Əvvəlki günlərdə olduğu kimi, yenə də traktorların nəriltisi
mədəni başına götürmüşdü. Qulaqları batıran gurultu səsləri bir-birinə qarışmışdı. Deyəsən, qanlı hadisələrdən sağ çıxan nümayişçilər
mədənə qayıtmışdı, təmir briqadalarının hamısı iş başında idi.
Ayağını çəkə-çəkə mazutlu gölməçənin yanından keçib xeyli irəli gedən Fikrət kontora gəlib çatdı. İş yoldaşları, dostları onu görən
kimi başına yığışıb hal-əhval tutdular. Onlarla bir az söhbət edəndən
sonra sahə rəisinin otağına gedib onunla da görüşdü. Kamil kişinin kabinetində heç kim yox idi. O, mizin üstündəki sənədlərə birbir ötəri göz gəzdirib tələm-tələsik imza atırdı. Fikrəti görəndə tez
ayağa qalxıb qabağına gəldi, mehribancasına görüşüb oturmağa yer
göstərdi.
– Fikrət, bala, necəsən, nə var, nə yox? Yaralandığını eşidəndə
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ürəyim ağrıdı. Bala, işlər niyə belə oldu? Niyə bir az cəld tərpənib
əsgərlərdən uzağa qaça bilmədiniz? – deyə narahatlıq dolu səslə ondan soruşdu.
Fikrət yerini bir az rahatlayıb dilləndi:
– Kamil dayı, narahatlığa görə çox sağ olun. Vallah, heç gözləməzdik ki, Sovet əsgərləri camaata atəş açar. Elə fikirləşirdik ki, tanklar
qurduğumuz barrikadanın yanına çatanda dayanacaq. Amma o gecə
qəflətən şəhərimizə soxulan hərbçilər ağlımıza gəlməyənləri başımıza gətirdilər. Sürətlə dayandığımız yerə tərəf şütüyən zirehli texnikalar bir göz qırpımındaca barrikadanı vurub dağıtdı. Üst-üstə yığdığımız uzun taxtalar, iri dəmir parçaları bir göz qırpımında asfalta
səpələndi. Elə həmin anlarda əsgərlər bizi gülləyə tutdular. Atəşdən
yayınmaq üçün dənizə tərəf qaçdıq. Nə qədər cəld tərpənib uzaqlaşmağa çalışsaq da, güllələr bizi haqladı. Dörd nəfər öldü, üçü də yaralandı. Güllələr ayağımdan dəydi. Sağ olsun İnqilabgil, onlar üçün nə
qədər təhlükəli olsa da, məni də, o biri yaralıları da xəstəxanaya çatdırdılar. Şükür, ölməyib salamat qaldım. Görünür ki, hələ ömrümün
sonu çatmayıb. İndi bir az babatam, yaralarım tam sağalmasa da ağrılarım azalıb, çətin də olsa gəzə bilirəm. İnşallah, bir-iki həftəyə lap
yaxşı olacağam.
– Eybi yox, atalar yaxşı deyib ki, yaman günün ömrü az olar. Şükür elə ki, güllə başından, daxili orqanlarından dəyməyb. Ayaqdı də,
nə olacaq, sağalıb gedəcək. Özün də ki, maşallah, canlı-cantaraq oğlansan, ağrılara dözə bilərsən. Sözün düzü, mən də heç gözləməzdim
ki, əsgərlər xalqa atəş açıb silahsız camaatı qırsın. Yüz faiz inanıram
ki, bu qanlı hadisədən partiyanın xəbəri olmayıb. Ya da yoldaş Qorbaçova səhv məlumat veriblər. Yoxsa o belə qan və ölüm qoxuyan
bir sənədə imza atmazdı. Kommunist Partiyası heç vaxt belə hərəkət
etməz, xalqın üstünə silah qaldırıb insanların qanını tökməzdi. Yəqin
nə isə anlaşılmazlıq baş verib. İnanıram ki, geç-tez partiya hər şeyi
araşdırıb günahkarları cəzalandıracaq. Ay bala, Fikrət, biz belə işlərlə maraqlanmasaq, lap yaxşı olar, başımız az ağrıyar. Nəyimizə lazımdır ee, axı bütün bunlar? Rəhbərlik özü bilər, hara qoşun yeridir,
haranı dağıdır, kimi öldürür. Gedib partiyanın işinə qarışıb soruşmayacağıq ki, nədən belə edirsən, niyə camaata atəş açırsan? Adama
deməzlərmi ki, sən kimsən, nəçisən, niyə bizim işimizə qarışırsan?
Sən get başını aşağı sal quyularını təmir elə, nasosu dəyiş. Bala, de-
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yirsən bəs deməzlər? Deyərlər, Fikrət, elə deyərlər ki, özün də mat
qalarsan. Bizim işimiz quyuları təmir etmək, planı vaxtlı-vaxtında
doldurmaqdır. Görürsən ki, lal-dinməz başımızı aşağı salıb, heç kimin xətrinə dəymədən, heç kimə etiraz etmədən vəzifəmizi yerinə
yetiririk. Nümayiş dağıdılandan sonra işlərimiz qaydasına düşüb,
hamı mədənə qayıdıb. Kaş ki bunu bir az tez eliyeydilər. Oduee, maşallah, pis gözlərdən uzaq, indi neft çənlərimiz aşıb-daşır. Bu ay planı
artıqlaması ilə dolduracağıq. Yəqin buna görə bizə mükafat da verəcəklər. Qoy partiya görsün ki, biz işləyirik, dayanmamışıq. Yorulmadan onun qərarlarını yerinə yetiririk. Sən də yaraların sağalan kimi
işə çıx, daha bəsdir bu meydanlarda, yollarda boş-boşuna yol kəsib
vaxt keçirdiyin.
– Ay Kamil dayı, dünya dağılır, aləm bir-birinə dəyib, siz isə hələ
də əvvəlki mövqeynizdə qalmısınız. Kor tutduğunu buraxmadığı
kimi, yapışmısınız partiyanın çürümüş ətəyindən. Seyid cəddinə
arxayın olan tək siz də partiyaya güvənirsiniz. Özünüzə əziyyət verib
heç nə düşünmək istəmirsiniz. Vallah, deyəsən, partiya boş-boş təbliğatı ilə sizi tamam manqurtlaşdırıb. Bakıdakı bu qanlı faciədə əsas
günahkar Kommunist Partiyası və onun rəhbəri Qorbaçovdur. Siz isə
deyirsiniz ki, partiya günahkar deyil, bu işdən xəbəri yoxdu. Bəs necə
olur ki, camaat nümayiş edib işi dayandıranda, neft planı dolmayanda partiya bunu bilir, amma şəhərə qoşun yeridiləndə, günahsız
insanları gülləbaran edib qətlə yetirəndə, qan töküləndə xəbəri olmur? Yaşca məndən böyüksünüz, sözlərimdən inciməyin, vallah, lap
savadsız birisi kimi danışırsınız. Elə bil uşaq bağçasındakı körpələrin başını qatmaq üçün nağıllar, əfsanələr uydurursunuz. Mən indiyə
qədər sizin kimi partiya vurğunu olan başqa birini görməmişəm.
Bəlkə də, rəhmətlik Lenini heç doğma qohum-əqrabaları sizin qədər
istəməyib. Nə işdirsə, ona olan məhəbbətiniz bitib-tükənmək bilmir. Mən sizinlə çox mübahisə etmək niyyətində deyiləm. Bilirəm ki,
fikrinizdən dönməyəcəksiniz. Yadınızda saxlayın, vaxt gələcək, belə
mövqedə dayandığınıza görə peşman olacaqsınız. Çünki hər şey heç
də siz fikirləşdiyiniz kimi sadə və aydın deyil. Şair demişkən: “...Axı
dünya fırlanır”. Dünya fırlana-fırlana dəyişsə də, siz və sizin kimilər
yerində sayır, inkişafdan geridə qalır, zamanın yenilik mehini hiss
etmirsiniz. Bakıda törətdiyi bu qanlı hadisədən sonra partiya nəinki SSRİ-də, bütün dünyada nüfuzdan düşüb. İllərdən bəri xalqları

c

218

C

əsarətdə saxlayan bu köhnə quruluş dəyişilməyə, dağılmağa hamilədir. İnanın ki, böyük rəğbət bəslədiyiniz Kommunist Partiyası yaxın
vaxtlarda süquta uğrayıb tarixin arxivinə dığırlanacaq. İndi partiya
qəzaya uğrayıb istiqamətini səhv salmış gəmiyə oxşayır, idarəetməni
itirib yavaş-yavaş okeanın dibinə çökməkdədir. Yanınıza gəlməkdə
məqsədim mənə verdiyiniz partiya biletini özünüzə qaytarmaqdır.
Mən şəhərimizə vəhşicəsinə soxulmuş, dinc sakinlərə güllə atmış,
əhaliyə divan tutmuş, əli xalqımın qanına bulaşmış bir partiyanın biletini bundan sonra cibimdə gəzdirmək fikrində deyiləm.
Sözlərini deyib ürəyini boşaltdıqdan sonra Fikrət cibindən qan
rəngli bileti çıxarıb ortadan cıraraq sahə rəisinin stolunun üstünə
tullayıb dedi:
– Buyurun, Kamil dayı! Bu da sizin ürəkdən aşiqi olduğunuz partiyanın bileti. Daha o mənə lazım deyil, qoy sizdə qalsın.
Fikrətin bileti cırıb iki yerə böldüyünü görəndə sahə rəisinin
gözləri hədəqəsindən çıxdı. Tez ayağa qalxıb əlləri titrəyə-titrəyə
həyəcanlı səslə dilləndi:
– Ay bala, Fikrət, sən niyə belə qan-qan deyirsən?! Hərəkətinə
fikir ver, sözlərinə diqqət yetir, gör bir neynirsən, nə danışırsan?
Dəli olmusan, nədir? Əlin necə gəlir gül kimi qəttəzə bileti cırmağa? Camaat onu ürəyinin başında gəzdirir, ondan dördəlli yapışıb
vəzifələrə dırmaşır. Sənsə onu ağılsızcasına cırıb atırsan. Vallah, bu
hərəkətinə görə partiya səni ağır cəzalandıracaq, tutub atacaq dama,
orada mələyə-mələyə qalacaqsan. Onda köməyinə heç kim gəlməyəcək. Özünə yazığın gəlsin, cavan oğlansan, ömrünü türmələrdə çürütmə. Bax görərsən, inan ki, düz deyirəm, gec-tez partiya bütün
problemləri yoluna qoyacaq. Ağlını başına yığ, biletini götür qoy cibinə. Heç boynuna alma ki, özün cırmısan. Soruşan olsa, deyərsən ki,
bilet hadisə baş verən gecə yerə yıxılanda bu günə düşüb. Belə olsa,
kimsə sənə bir söz deyib irad tutmaz. Partiya rəhbərliyindən xahiş
edərəm sənə təzəsini verərlər.
– Yox, Kamil dayı, tutduğum işdən peşman deyiləm. Məsləhət görürəm ki, siz də biletinizi cırıb tullayasınız. Bu qanlı hadisədən sonra
o bilet ciblərdə gəzdirilməyə layiq deyil. Onu ayaqlar altına tullamağın tam zamanıdır. Xalqımıza güllə atmış bir partiyanın biletini siz də
cibinizdə saxlamayın. Onsuz da, gec ya tez onu zibilliyə atacaqsınız.
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Hər şey öz vaxtında baş verəndə daha dəyərli olur. Partiyanın sonu
çatıb, sistem çürüməkdə və məhvə doğru getməkdədir.
– Mən elə bildim ki, güllə dəyəndən sonra ağıllanacaqsan. Görürəm hər şey tərsinə olub, deyəsən, olub-qalan ağlını da itirmisən.
Hələ heç yaranın qanı qurumayıb, gəlib mənimlə dör-dör döyüşür,
tək canınla yetmiş ilin partiyasına meydan oxuyursan. Partiya istəsə,
səni bir dəqiqənin içində məhv edib Sibirin soyuq çöllərində iz-tozunu itirər. Bilmirəm, nəyə və kimə arxayınsan, nə yaman belə sinənə
döyüb qoçulanırsan? Bu illər ərzində partiya sənin kimi demoqoqları gedər-gəlməzlərə çox göndərib. Hələ bir mənə də məsləhət verirsən ki, biletimi tullayım. A kişi, sən nə deyirsən, məgər dəliyəm
ki, bileti cırım? Cəhənnəmə gedən özünə yol yoldaşı axtardığı kimi,
deyəsən sən də öz çirkin işlərinə məni də bulaşdırmaq istəyirsən.
Yox, bala, bu niyyətin baş tutmaz. Necə deyərlər, keçəl suya getməz.
Deyirsən, bu yaşımda biletsiz qalım? Partiya mənə nə pislik edib axı?
Bax partiya məni oxudub, ev verib, işlə təmin edib. Mən ona xor baxsam, gözlərim kor olar. Sənin kimi ağılsız adamlar meydana yığışıb
yol-yolağanı kəsməsəydi, heç əsgərlər də camaata güllə atmazdılar.
Günah elə sizdədi, hərbçiləri qınamaq lazım deyil. Ay bala, bəs mənə
niyə güllə dəymədi, hə? Çünki sizin kimi dəli deyiləm ha, gedib meydanda dayanam, yola dər-dəmir yığıb tank qabağı kəsəm. Heç böyük ölkələr neçə yüz minlik qoşunu ilə sovet tanklarının qabağını
kəsə bilməyib. Siz isə beş-altı köhnə taxta-tuxta, dəmir qırıntıları ilə
onları dayandırmaq istəyirmişsiniz. Çox gülməli və ağılsız hərəkət
etmisiniz. Mən oturmuşam evimdə rahatca, öz işlərimi görürəm. Bu
gün partiya mənə deyir, burada dayan, burada dayanıram. Əgər sabah desə ki, get bir az o tərəfdə dayan, gedib orada da dayanacağam.
Desə ki, oturma, elə ayaq üstə də qalacağam. Mən Lenin ideyalarının
vurğunuyam, axıra qədər də, onu sadiq qalacağam. İndi ki ağılsızlıq
edib bileti atırsan, özün bilərsən. Partiya səni cəzalandıranda peşimançılıq çəkib mənə yalvaracaqsan, onda da gec olacaq.
– Əminəm ki, bu hərəkətimə görə heç vaxt peşman olmayacağam. Buna görə də heç kimə yalvarmayacağam.
Sözünü bitirəndən sonra Fikrət asta addımlarla sahə rəisinin
otağından çıxdı. Onun dediklərindən əsəbiləşən Kamil kişi susub bir
kəlmə də olsun danışmadı. İşçisinin kabinetində özünü belə ərköyün
aparması, ötkəm-ötkəm danışması onu özündən çıxarmışdı. Fikrətlə
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ağız-ağıza verib mübahisə etmək istəmirdi. Qorxurdu ki, birdən hirslənər, ağzından partiyanın əleyhinə nə isə xoşagəlməz söz çıxardar.
Onu da yuxarılarda kimsə eşidib bilər. Ona görə də susmağa üstünlük verdi.
Kontorun həyətinə çıxanda əsəbindən Fikrətin də üzü pörtmüşdü. İş yoldaşları ondan nə baş verdiyini, sahə rəisi ilə nə üstə mübahisə etdiyini soruşdular. O da partiya biletini cırıb atdığını söylədi.
Onlar Fikrətin cəsarətinə heyran qaldılar. İndiyə qədər mədəndə heç
kim riskə gedib bu cür hərəkət etməmişdi. O, bu yolun ilk yolçusuydu. İnanırdı ki, mütləq ardınca gələnlər olacaq. Uzun illərdən bəri
mədəndə traktorçu işləyən Tofiq kişi bunu eşidəndə: “Ay bala, lap
belə yaxşı eləyif atmısan o qırmızı bileti. Nə var axı bu partiya da?
Bir şeyin ki, sənə zərrə qədər də olsa xeyri yoxdur, burax onun başını getsin! Bir partiya ki ölkəmizə qoşun çəkə, xalqımızı qırıb çata,
vallah onun biletini əzizləyib saxlamaq günahdır. Mən də partiyaçı
olsaydım, belə hərəkət edərdim”, – dedi.
– Sən nə danışırsan, ay Tofiq kişi? Ayə, bu, dovşanı araba ilə tutan Sovet hökumətidi ee! Ağlın ora-bura getməsin. A kişi, onun biletin tullamaq olar? Adamın atasını yandırarlar, elə gecəynən aparıf
otuz yeddidəki kimi məhkəməsiz-zadsız Nargin adasında güllələyib
meyitini də atarlar dənizə. İndi hamınız bu uşağın qoltuğuna qarpız
verirsız. Sabah, birisigün başına bir iş gəlsə, hamız çəkilib durassız
bir tərəfdə. Bırcəciyiniz irəli duruf ona kömək eləmiyəssız. Ay bala,
Fikrət, bax elə mənim xətrimə get, o biletı götür, qoy ciba. Vallah, bu
Sovet hökuməti sənin başına elə oyun açar ki, adın da yadından çıxar,
heç özündən xəbərin olmaz. Səni elə ilim-ilim itirərlər ki, izin-tozun
da tapılmaz. Bala, yadında qalsın, hökumətlə hökumətlik eləmək
sənə heç vaxt xeyir gətirməyəcək. Gör xəritədə SSRİ-nin ərazisi nə
böyüklükdədir. Gün çıxandan gün batanacan hamısı Sovetin torpağıdır. Sən təkbaşına o böyüklükdə dövlətə nə edə biləcəksən? Sanki
filin qarşısında qarışqa dayanıb, – deyə briqadir Mirzə kişi qayğılı-qayğılı dilləndi.
– Ay Mirzə dayı, mənə görə narahat olmayın. Sizin fikirləşdiyiniz
əvvəlki əyyamlar keçib. İndi siz gördüyünüz, yaşadığınız zaman deyil. Son günlər əsən küləklər, deyəsən, yavaş-yavaş dövranı dəyişəcək. Bu gün Sovet hökuməti can üstədi, güclə nəfəs alır. Xətrinizi çox
istəyirəm, amma gedib bileti geri götürən deyiləm, kişi tüpürdüyünü
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yalamaz. Qoy nə olacaqsa, olsun. Bundan qorxub çəkinmək lazım deyil. Vallah, bütün pis işlər adamın başına qorxaqlığının ucbatından
gəlir. Dərd də, azar-bezar da həmişə iradəsi zəif olanları axtarıb tapır.
Fikrət dostlarıyla xeyli söhbət edəndən sonra briqadalarının
hansı quyuda işlədiklərini soruşdu. Öyrəndi ki, onlar Xanların büstü olan səmtdədir. Deməli, Fikrət piyada xeyli yol getməli olacaqdı.
Briqada yoldaşları ilə görüşmək üçün yaralı ayağını çox gücə salmamaq üçün asta addımlarla yola düzəldi. Salam kişi Fikrətin onlara
tərəf gəldiyini görəndə əlini qaldırıb işi dayandırdı. Hamı onunla görüşüb hal-əhval tutdu. Usta Hüseynəli, briqadiri Salam kişi, traktorçu Qiyas kişi, onu əvəz edən fəhlə Təhməz də Fikrətin vəziyyəti ilə
maraqlandılar. Təhməz təzəcə dəmlədiyi çaydan bir stəkan da ona
süzdü. Fikrət çay içə-içə qanlı gecədə başlarına gələnlərdən, xəstəxanada gördüyü dəhşətli səhnələrdən yoldaşlarına ətraflı danışdı, sonda partiya biletini cırıb rəisin stolunun üstünə atdığını da dedi. Bunu
eşidəndə usta qalın qaşlarını çatıb bir az fikrə getdi. Sonra asta səslə,
sanki qorxa-qorxa: “Bala, bax biletini tullamaqda düz eləməmisən.
Bir az səbirsizlik edib tələsmisən. Gərək gözləyəydin, kimsə səndən
qabağa düşəydi. Sən də onun arxasınca gedəydin. Bilirsən ki, zərbə həmişə qabaqda gedənə dəyir. Nə olmuşdu, hara tələsirdin ki?
Uşağın ağlayırdı, yoxsa yağın daşırdı? Adam gərək hisləri ilə deyil,
ağlı-kamalı ilə iş görsün, yüz ölçüb bir biçsin. Hər hansı bir addımı
atmazdan əvvəl oturub yaxşı-yaxşı fikirləşsin. Hələ görməmişəm ki,
düşünülməmiş atılan addım, tələsik qəbul edilən qərar adama xeyir
gətirsin“, – dedi.
Fikrət onu sonadək dinləyib asta-asta dedi:
– Usta, sizinlə razılaşıram ki, tələsik qəbul edilmiş qərarlardan
adama xeyir gəlmir. Amma mən başqa fikirdəyəm. Düşünürəm ki, bu
addımı vaxtında və düzgün atmışam. Əgər şahidi olduğum dəhşətli
hadisələri kim görsəydi, Sovet əsgərinin gülləsinə tuş gəlib yaralansaydı, qanı tökülsəydi, yəqin ki, elə bu cür də hərəkət edərdi. Həm
həmin gecə, həm də sonrakı günlər xəstəxanada şahidi olduğum hadisələri Allah bir daha xalqımıza göstərməsin. Şəfa ocağının pilləkənləri, dəhlizləri, qəbul otağı qan içindəydi. Elə bil dünyanın sonu idi. O
gecə xalqımızın qanı bu gün Kommunist Partiyasına rəhbərlik edən
Qorbaçovun əmri ilə tökülüb. Sərəncamı, göstərişi birbaş o verib,
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qoşunu, əsgərləri, növbənöv texnikaları şəhərimizin üstünə o göndərib. Xalqımıza güllə onun tapşırığı ilə atılıb. Ay usta, bundan sonra
belə bir partiyanın sıralarında qalmağa dəyərmi? Başqalarını deyə
bilmərəm, şəxsən mənim vicdanım buna yol vermir. Fikirləşirəm ki,
xalqını sevən, millətini düşünən adamlar məhz mənim kimi hərəkət
etməlidir. Bütün bunlara görə mən də vicdanımın səsinə qulaq asıb
bu addımı atdım, indən sonra belə bir faciəyə rəvac vermiş partiyanın sıralarında qalmaq istəmədim. Deyirsiniz ki, bir az gözləyəydim,
kimsə məndən qabağa düşəydi. Nə fərqi var, zərbə ya mənə dəymiş,
ya da başqasına. Kimsə cürət edib ilk addımı atmalıydı, ya yox? Ay
usta, bax içi siz qarışıq, hamınız partbiletdən elə möhkəm yapışmısınız ki, sanki əstəğfürullah, müqəddəs bir şeydir. Vallah, ay Hüseynəli dayı, sizə də, Salam dayıya da məsləhət görürəm ki, partbiletinizi
cırıb atasınız. Görərsiniz, içindən çürüyən bu quruluşu, bu sistemi
gec-tez zamanın fırtınası süpürüb aparacaq.
– Bala, dediklərin inandırıcı deyil. Çünki yetmiş il əvvəl qurulan
bu hökumət dünyanın yarıdan çoxuna hökmranlıq edir. Bu dövlət
güclüdür, onu məğlub etmək çətin məsələdir. Dünyanın neçə-neçə
ölkəsində ordusu var. Siyasətlə deyə bilmərəm, amma güclə onu
heç kim dağıda bilməz. Sovet hökuməti dünya durduqca yaşayacaq.
Çünki onun bünövrəsini ideyaları daim yaşayacaq dahi Lenin qoyub,
Stalin kimi qətiyyətli rəhbər isə onu qurub başa çatdırıb. Sən başına
gələn faciəvi hadisələrdən təsirlənib hissə qapılmısan. Adam gərək
həyatının vacib məqamlarında hisləri ilə deyil, ağlı ilə hərəkət etsin.
Yenə deyirəm ki, partbiletini atmaqda tələsmisən.
– Hüseynəli dayı, inşallah, yaşayarıq, görərik, tələsmişəm, yoxsa
bu addımı tam vaxtında atmışam?!
Usta ilə aralarında başlanan söhbətə bu sözlərlə son qoyan Fikrət iş yoldaşları ilə mehribancasına sağollaşdı. Sonra Ziyayla, İnqilabla, Vüsalla və o biri dostları ilə görüşüb söhbət etdi. Günortadan
sonra isə yataqxanaya qayıtdı. Dərmanını qəbul edəndən sonra yerinə uzandı ki, bir az dincini alsın, çünki axşam qardaşıgilə gedəcəkdi, oradan da dəmiryol vağzalına.
...Gəlinləri Fikrəti görəndə sevindi. Əlini sıxıb üzündən öpdü, vəziyyəti ilə maraqlandı. Güllə dəyən yerə baxanda əti ürpəşdi. Qardaşı
uşaqları da əmiləri ilə görüşdülər. Onlar çox kədərli görsənirdilər.
Gəlinləri ona çay süzüb yemək tədarükü gördü. İkram evdə yox idi,
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hələ işdən qayıtmamışdı. Qərənfil də ondan nigaran qalmışdı. Nə olmuşdusa, ləngiyirdi. Bir azdan qapı döyüldü. Gələn İkram idi. Qardaşını görəndə çox sevindi. Fikrəti bağrına basıb dedi:
– Qardaş, nə yaxşı gəldin, yaman nigaran qalmışdıq. İşdən sonra
sənə baş çəkməyə getmişdim. Palata yoldaşların xəstəxanadan çıxdığını dedilər. Güman etdim ki, axşam bizə gələcəksən.
– İynələrim, dərmanlarım qurtarmışdı. Gördüm ki, özümü yaxşı
hiss edirəm. Fikirləşdim ki, daha xəstəxanada yatmağın nə mənası
var?! Həm palatada sıxlıq idi, həm də oranın havası ağır, aurası darıxdırıcıydı. Yaralıları gördükcə, əsgərlərin törətdikləri vəhşilikləri
eşitdikcə adamın ovqatı lap korlanırdı. Ona görə də İsgəndər həkimdən xahiş etdim ki, babatam, məni evə buraxsın. Sağ olsun, o da
sözümü yerə salmadı. Əvvəlki günlərə baxanda indi yaxşıyam, sərbəst hərəkət edə bilirəm, qorxulu bir şeyim yoxdu. İstəyirəm axşam
kəndə gedəm. Deyirəm, bəlkə, doğma yerlərin havası, suyu düşərli
olar. Gör nə vaxtdı ki, kəndə ayağımız dəymir. Elə yapışıb qalmışıq bu
səs-küylü, his-pas qoxuyan şəhərdə.
İkram onun yola çıxmasına etiraz eləməyib: “Hə, düz deyirsən,
qardaş, get kəndə baş çək, təmiz havanın, suyun özü də bir dərmandır. İstəyirsən tələsmə, iki-üç gün bizdə qal, Qərənfil sənə yaxşıca
qulluq eləsin, bir az da gümrahlaş”, – dedi.
– Yox, sağ ol, qardaş. Qərənfilə əziyyət vermək istəmirəm. Onsuz
da, uşaqlar onu yorub əldən salır, mən də ona əlavə yük olmayım.
Həm də axı mənə nə olub ki, yataq xəstəsi-zad deyiləm ha... Maşallah,
asta-asta olsa da, addımlayıb gəzirəm.
Axşam yeməyindən sonra Fikrət qardaşı ilə yola çıxdı. Yaxınlıqdakı mağazadan kəndə bir az sovqat da aldılar.
Hava küləkli və soyuq idi. Şaxta adamı qılınc kimi kəsirdi. İkram:
“Qardaş, belə havada avtobusla getmək olmaz”, – deyib taksi saxlatdı. Yollarda sıxlıq deyildi, küçələrdə maşın az gözə dəyirdi. Ona görə
də vağzala tez çatdılar. Şəhərdə komendant saatı hökm sürdüyündən
küçələrdə silahlı əsgərlər gəzişirdi, ara-sıra zirehli texnika da gözə
dəyirdi. Qadağan saatlarında küçələrə çıxanları həbs edirdilər. İkram
da tələsirdi ki, Fikrəti qatara mindirib komendant saatı başlamamış
evə qayıtsın. Səfərə çıxan az olduğundan kassaların qarşısında seyrəklik idi. Ona görə də bilet almağa çox vaxt itirmədilər. İkram qardaşını vaqona mindirib geri döndü.
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Hələlik kupedə tək olan Fikrət pəncərə qarşısında dayanıb ətrafa göz qoyurdu. Hava soyuq olduğundan hərdən ayağının güllə dəyən
yeri sızıldayırdı. İlk dəfə idi ki, qatara yaralı vəziyyətdə minirdi. Vağzalda da iki bir, üç bir silahlı əsgərlər dolaşırdı. Əllərində ağır yük
olan adamlar qatara gecikməmək üçün tələsik ora-bura qaçışırdılar. Bir azdan qatar fit verdi, vaqonlar bir-birinə dəyib sərnişinləri
silkələdi. Sanki vağzal bir anlıq geriyə çəkilib onlardan arxada qalaraq vaqonları qabağa itələdi. İllər əvvəl qatara təzə-təzə minəndə
Fikrət təkərlərdən qopan taqqıltı səslərindən yata bilmirdi. Bir müddət sonra yavaş-yavaş buna alışdı. Hətta hərdən ona elə gəlirdi ki, bu
səs olmasa, yata bilməz. Sanki relslərdən gələn səs sərnişinlərə şirin
lay-lay çalırdı.
...Bələdçi səhər-səhər səsləyib onu yuxudan oyadan kimi Fikrət
gözlərini ova-ova saatına baxdı. Saat altıdan təzə keçmişdi. Dan yeri
sökülür, hava yavaş-yavaş işıqlanırdı. Nəhayət, qatar stansiyaya çatıb
dayandı. O, bələdçi ilə sağollaşıb ehtiyatla vaqondan düşdü. Qatar fit
verəndən az sonra təkərlər tərpənib hərəkətə gəldi. Fikrət bir anlıq
ətrafa diqqət kəsildi.
Axşam yağan qar hər tərəfi ağ libasa bürümüşdü. Səhər-səhər
buludlar göz üzündən çəkildiyindən hava açılıb ayazımışdı. Qırmızı
rəngə boyanmış üfüqdən günəşin ilk şəfəqləri çırtlayıb çıxırdı. Fikrət pilləkənləri asta-asta qalxıb müştəri gözləyən taksilərə yaxınlaşdı. Maşının yanında dayanmış sürücü Əmir kişini görən kimi üzünə
təbəssüm qondu. Bir neçə dəfə kəndə onunla getdiyindən aralarında
xoş münasibət yaranmışdı. Yanına çatan kimi əl verib köhnə tanışı
kimi görüşdü. Geniş meydançadan sağa burulub yola çıxan kimi sürücü söhbətə cığır salıb dedi ki, neçə gündür camaatın gecəsi-gündüzü yoxdur. Hamı Bakıda baş verən hadisələrdən narahatdır. Nə
radio dillənir, nə də televizor gözünü açıb bir şey göstərir. Ay başına dönüm, heç bilmirik ki, hadisələr barədə haradan, kimdən məlumat alaq, dərdimizi kimə danışaq? Bir-biri ilə üst-üstə düşməyən
yalanlar, şayiələr baş alıb gedir. Hərə bir şey danışır. Biri deyir, iki yüz
adam ölüb, biri deyir, yox, üç yüzü keçib. Bunların hansı həqiqətdir,
hansı uydurmadır. Bax bunu bilən, ayırd edən yoxdur. Buna görə də
bilmirsən, kimə qulaq asasan, hansı xəbərə inanasan.
Fikrət başına gələn hadisələri sürücüyə danışdı, ölən və yaralananlar barədə bildiyi qədər məlumat verdi. Əmir kişi onu dinlədikcə
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həyəcanlanır, sifəti səyriyir, səsi titrəyirdi. Kəndə xəbər yayılmasın
deyə Fikrət özünün yaralandığını dilə gətirmədi.
...Həyətlərində sakitlik idi. Hava soyuq olduğundan çöldə kimsə gözə dəymirdi. Qarın üstünə mal-qaranın ayaq izləri düşmüşdü.
Deyəsən, hava soyuq olsa da heyvanları naxıra qoşmuşdular. Həm
əlindəki yükün ağırlığı, həm ayağındakı ağrı, həm də yerin sürüşkən
olması onu asta getməyə məcbur edirdi. Evlərinə çatmağa bir neçə
addım qalmış qapı açıldı və həyətə çıxan atası oğlunu görüb tələsik
onun qabağına gəldi. Fikrəti öpüb bağrına basdı. Əlindəki sumkaları
alaraq: “Bala, ehtiyatlı ol, yerdə don var, sürüşüb yıxılarsan”, – dedi.
Fikrət otağa ayaq basan kimi evlərinin doğma qoxusu üzünə vurdu.
Anası Pəri xala onu dəhlizdə qarşılayıb dedi:
– Bala, nə yaxşı ki gəldin. Bakıdakı qırğından sonra neçə vaxtdır
əllərimiz göydə qalıb. Atanla elə hey Allaha yalvarıb dua edirik ki,
salamatçılıq olsun. Xəta-bəla övladlarımızdan yan keçsin. Səni gördük, ürəyimiz yerinə düşdü, rahatlaşdıq. Sağ olsunlar, kəndin camaatı məscidin qabağında çadır qurub Bakıdakı qırğında şəhid olanlara
ehsan verir.
Həmin axşam yuxuma girmişdin. Gördüm ki, ağacdan yıxılırsan,
burnun qanıyır. Nə qədər çalışsaq da, axan qanı dayandıra bilmirik. Bunu görəndə diksinib yerimdən qalxdım. Həyətə çıxıb üzümü
Tanrının dərgahına tutub yalvardım ki, balalarımı qorusun. Qayıdıb
təzədən yerimə uzansam da, gözlərimə yuxu getmədi. Yaman narahat idim, elə bil nə isə bəd xəbər eşidəcəkdim. Şükür, hər şey salamatlıqla qurtardı. Görünür, qurbanı olduğum Allah dualarımı eşitmişdi.
Nə qardaşından, nə də səndən xəbərimiz yox idi. Başına döndüyüm
İkram nətəridi, qurban olduğum nəvələrim Cahangirlə Hicran neyniyirlər, Qərənfil xəstə-zad deyil ki? Uşaqlar dərsə gedib gəlirlər, yoxsa
hələ məhtəbləri bağlıdır?
– Ana, narahat olma, pis deyilik. İkram da, mən də sağ-salamatıq.
Nəvələrin də lap yaxşıdır. Bakıdakı qırğına görə bir neçə gün məktəblər bağlanmışdı. İndi yavaş-yavaş hər şey qaydasına düşür. Narahat olma, nəvələrin dərsə gedirlər. Siz neynirsiniz, işləriniz necədir?
Bəs Xürrəm hardadı, dərsə gedib?
– Hə, bala, Xürrəm məhtəfdədir. Dedim ki, bala, getmə, hava soyuqdur. Maa qulaq asmayıf getdi. Kantrol yazacayıq, yoxsa neyniyəcəyik – dedi. – Yəqin, günortayacan qayıdıb gələr.
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Fikrət divanda oturub yerini rahatladı. Atası ilə də söhbət edib
hal-əhval tutdu. Pəri xala ona çay süzüb səhər yeməyi hazırlamağa
başladı. Çoxdan idi Fikrət anasının bişirdiyi xörəkdən yemirdi. Pəri
xala oğlunun hələ uşaqlıqdan qayğanağı xoşladığını bilirdi. Ona görə
də tez gedib hindən bir neçə yumurta gətirdi. Fikrət çay içənə qədər
yumurtaları tavaya çaldı. Tezdən suladığı yuxaları, yağ-pendiri səliqə ilə stolun üstünə qoydu. Fikrət çayını içib iştahla yeməyini yedi.
Əlini yumaq üçün stoldan ayağa qalxanda yarasında ağrı hiss etdi.
Bir az büdrəyib ayağını sürüdü. Bunu görən Səməd kişi narahatlıqla
soruşdu:
– Sənə nə olub, ay bala, niyə ayağını çəkirsən?
– Heç, ay ata, deyəsən, çox oturduğumdan ayağım keyiyib. Narahat olma, indi keçib gedər.
Ayağının ağrısını unudub anasından bacısını soruşdu:
– Ana, Qızbəsin vəziyyəti necədir? Bir az babatlaşıbmı, özünü
yaxşı hiss edirmi?
– Bala, Allah köməyiniz olsun, İkram o həkimi gətirəndən sonra
qız dönüb oldu anadangəlmə. Maşallah, maşallah, indi tırp kimidir,
heç elə bil xəstə-zad olmayıf. Əvvəlki kimi işində-gücündədi. Qoy bir
az keçsin, gətirdiyin ayın-öyündən də götürüf bacına baş çəkərik. Yazıq qız gedif o dünyanı görüf gəldi. Xəstə vaxtlarında qurban demişdik. Bir az babatlaşan kimi qoçu aparıf pirdə kəsdik.

Camaat Fikrəti ölmüş bilirmiş

Pəri xala oğluna çay süzəndən sonra qızıgilə getməyə hazırlaşdı.
Bir azdan birlikdə evdən çıxdılar. Bacısıgil kəndin aşağı məhəlləsində yaşayırdı. Gün yerindən tərpənib yuxarı qalxandan sonra şaxta
öləzimişdi, hava bir az mülayimləşmişdi, tezdənki kimi sərt deyildi.
Qabaqda Səməd kişi, arxasınca da Fikrət gedirdi. Pəri xala onlardan
bir az geri qalmışdı. Fikrət ayağını yavaş-yavaş atırdı ki, axsadığı hiss
olunmasın. Yolda rastlaşdığı adamlar onunla görüşüb hal-əhval tutur, şəhərdəki vəziyyətlə maraqlanırdılar. Fikrət qarşılaşdığı adamların söz-söhbətindən hiss edirdi ki, camaat soyuq yanvar gecəsində
baş verən qanlı qırğından narahatdır.
Yarım saatdan sonra Qızbəsgilə çatdılar. Hava mülayimləşdiyinə
görə bacısı həyətdə səliqə-sahman yaradırdı. Qızbəs Fikrəti görən
kimi qabağına qaçıb bağrına basdı, narahatlıqla soruşdu:
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– Qardaş, xoş gəlmisən, necəsən, sağ-salamatsanmı? İkram, gəlin, uşaqlar necədirlər? Rusların Bakıda qırğın törətdiklərindən çox
narahat olduq. Qorxduq ki, birdən sizə də bir şey olar.
– Bacı, şükür, salamatçılıqdı. Narahat olma, İkram da, uşaqlar da,
gəlin də yaxşıdılar. Bəs sən necəsən, özün yaxşı hiss edirsənmi?
– Şükür, əvvəlki vaxtlara baxanda indi çox yaxşıyam. Siz Allah,
çöldə dayanmayın, içəri keçin.
Qayınanası Gövhər arvad da evdə idi. O, Fikrətgili gülərüzlə qarşılayıb hal-xoş elədi. Gövhər arvadın üzündən həmişə nur tökülürdü.
Qızbəsin həyat yoldaşı Zülfüqarın səsi gəlmirdi. Soruşanda bacısı
dedi ki, səhər lap ertədən rayona gedib, yəqin, indi harada olsa, qayıdıb gələr. Uşaqlar da dərsdədir. Qızbəs tələsik mizin üstündəki süfrəni dəyişib təzəsini sərdi, ortalığa şirniyyat qoyub çay süzdü. Hamı
süfrə arxasına keçdi. Qızbəs qardaşına yaxın oturdu. Fikrət mehribancasına dilləndi:
– Hə, bacı, danış görək, necəsən? Neçə vaxtdır səndən xəbər tuta
bilmirik. Xəstəliyin keçibmi?
– Qardaş, bu günümüzə şükür. Heç elə bil xəstə-zad olmamışam.
Allah sənin də, İkramın da canını sağ eləsin. Nə yaxşı ki o həkimi
qonşu rayondan tapıb gətirdiniz. Onun yazdığı dava-dərman düşərli
oldu, məni ayağa qaldırdı. Əgər öz həkimlərimizin ümidinə qalsaydım, yəqin ki, çoxdan ölüb o dünyalıq olmuşdum.
Günortaya yaxın Zülfüqar da gəlib çıxdı. O, soyuqdan donub qızarmış əllərini ovuşdura-ovuşdura içəri girib hamı ilə bir-bir görüşdü. Fikrətin qarşısında dayanıb əllərini sıxdı və onu qəribə baxışlarla
süzüb soruşdu:
– Fikrət, bu sənsən? Necəsən, xəstələnməmisən ki, başına bir hadisə-filan gəlməyib?
– Görürsən ki, sağ-salamatam, nə olub ki?
– Bu ağzıgöyçəklər ağıllarına nə gəldi danışırlar də. Qardaş, bu
camaatın ağzını bağlamaq mümkün deyil ki... Rayondan qayıdanda qonşu kənddən olan Hətəm kişinin yolun qırağında dayandığını
gördüm. Yazığım gəldi, fikirləşdim ki, qoca kişidir, bu qarda, soyuqda yollarda qalıb donmasın. Ağsaqqal da maşına minib salam-kalamdan sonra yerini rahatlayan kimi mənə başsağlığı verdi. Dedi ki,
Allah rəhmət eləsin, eşitmişəm qaynın Fikrəti də Bakıdakı qırğında
öldürüblər. Dedim ki, a kişi, ağzını xeyirliyə aç, elə şey ola bilməz.
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Allah eləməmiş, elə bir hadisə olsaydı, indiyə qədər səsi çıxardı, xəbər verərdilər. Böyük qardaşı İkram da şəhərdə yaşayır, ən azından,
onun da bu barədə bir məlumatı olardı. Hətəm kişi elə tərs adamlar kimi dediyinin üstündə dayanıb dedi ki, yox ee, bu gün rayonda
köhnə tanışım Səfəralı ilə rastlaşdım. O danışdı ki, kəndçiniz Fikrəti
də əsgərlər həmin gecə yolun qırağında güllələyiblər. Guya meyitini
də öz gözləri ilə görüb. Səfəralı kişi yalan danışan adam deyil. Mən
Hətəm kişiyə inanmasam da, şübhəli qaldım. Fikirləşdim ki, bəlkə,
elə doğrudan da, sənin başında nəsə bir iş, nəsə bir qəza var. Bu xəbəri eşidəndən dəli olmuşam. Kaş heç Hətəm kişini maşına mindirməyəydim. Yolboyu məni fikir götürmüşdü. Heç bilmirdim ki, eşitdiklərimi bacına, valideynlərinə necə çatdıracam? Şükür, gəlib səni
sağ-salamat gördüm, xeyli rahatlandım. Ay Fikrət, atalar yaxşı deyib
ki, ocaq yanmasa, tüstüsü çıxmaz. Bəlkə, doğrudan da, nə isə bir hadisə baş verib, sən bizdən gizlədirsən?!
Hamı eşitdiyi qəfil xəbərdən donub yerində qalmışdı. Araya çökmüş lal sükut sanki hamının dilini, ağzını bağlamışdı. Fikrət inana
bilmirdi ki, onun yaralanmağı barədə xəbər kəndə elə onun özü ilə
bərabər gəlib çatar. İndi iki daş arasında qalmışdı. Bilmirdi ki, olanları doğmalarına dəqiqliyi ilə desin, yoxsa başına gələnlərdən söz
açıb onların qanını qaraltmasın? Hamı gözlərini ona dikib intizar
içində cavab gözləyirdi. Fikrət deyəcəklərini ürəyində çox-götür qoy
edəndən sonra qərara aldı ki, həqiqəti danışmaq hamısından yaxşıdır. Onsuz da, gec-tez baş verənləri biləcəklər. Ona görə də asta-asta
dilləndi:
– Vallah, heç bilmirəm ki, bu xəbər haradan, necə yayılıb və siz
niyə bu qədər narahat olursunuz... Görürsünüz ki, yanınızdayam,
sağ-salamatam. Doğrusu, həmin gecə əsgərlər qurduğumuz barrikadaya yaxınlaşanda dostlarımla mənə də atəş açdılar. Ayağımdan
yaralandım...
– Bıy, Fikrət, nə danışırsan, ay bala, sənə güllə dəyif? Bəs tezdən xəbər alanda dedin mənə heç nə olmuyuf. Gördüm axı bayaxları
yeriyəndə hərdənbir ayağını çəkirdin. Deməli, o gecə sənin yaralanmağın mənə əyan olub, – deyə Pəri xala ayağa qalxıb həyəcan içində
oğluna yaxınlaşdı.
– Ana, bacı, narahat olmayın, qorxulu bir şey yoxdur. Güllə ayağımdan dəymişdi. İndi sağalıb yaxşı olmuşam, ağrılarım azalıb, özü-
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mü yaxşı hiss edirəm, – deyə Fikrət doğmalarını sakitləşdirib təskinlik verdi.
Sonra Fikrət yarasını açıb onlara göstərdi. Doğmaları onun ayağında güllə yerlərini görəndə kövrəldilər. Anası, bacısı qışqırıb ağladılar. Fikrət onları ağlamağa qoymayaraq: “Nə olub, niyə göz yaşı
axıdırsınız? Başıma pis bir hadisə-zad gəlməyib ha? Ağlamayın! Ana,
doğrudan da, həmin gecə Tanrı sənin dualarını eşidib məni qorudu.
Güllə başımdan da, bədənimdən də dəyə bilərdi. Budur, yanınızdayam, yenə bir yerdəyik. Daha ağlayıb sıtqamaq, göz yaşları axıtmaq
nəyə gərəkdir? Ağlamağınız nəyi dəyişəcək ki?” – deyib doğmalarını
bağrına basdı.
Valideynləri, bacısı, Zülfüqar ondan hadisənin necə baş verdiyini danışmağı xahiş etdi. Fikrət bir anlıq o dəhşətli gecəni xatırlayıb
dilləndi:
– Biz şəhərin girəcəklərinin birində barrikada qurmuşduq ki,
tankları paytaxta buraxmayaq. Bununla Qarabağda baş verən haqsızlıqlara, eləcə də, Ermənistandan qovulan azərbaycanlılara qarşı
törədilən qanlı hadisələrə etirazımızı bildirirdik. Bizdə belə bir inam
var idi ki, tanklar barrikadaya çatan kimi dayanacaq. Axı haradan
ağlımıza gələrdi ki, hərbçilər üstümüzə silah çəkib atəş açacaqlar?!
Sürətlə gələn tanklar əzab-əziyyətlə qurduğumuz barrikadanı vəhşicəsinə dağıtdı. Zirehli texnikalarda olan əsgərlər bizi gülləyə tutdular. Nə qədər atəşdən yayınmağa çalışsaq da, mümkün olmadı.
Qəflətən ayağımın ağrıdığını hiss etdim, yeriyə bilməyib yıxıldım.
Çətin də olsa, yoldaşlarım məni də, başqa yaralıları da xəstəxanaya
çatdırdılar. Həkimlər bizi ölümün əlindən ala bildilər. Hələlik işə çıxmağıma icazə vermirlər.
Doğmaları onun dəhşətli hadisədən sağ çıxdığına görə Allaha şükür etdilər. Qızbəs plov dəmlədi. Çoxdan idi ki, Fikrət belə iştahayla
yemək yeməmişdi. Evə döndükdə Xürrəmin dərsdən gəldiyini gördülər. Fikrət onunla da görüşdü, oturub söhbət etdilər. Sonra özünü
yorğun hiss etdiyindən çarpayıya uzandı, heç beş dəqiqə keçməmiş
yuxuya getdi...
Səhər yeməyindən sonra Fikrət atası ilə şəhidlərə ehsan verilən
çadıra gəldi. Burada adam çox idi. Kəndin mollası Oruc kişi yuxarı
başda oturub yanvar qırğınında ölənlərin ruhuna dualar oxuyurdu.
Fikrət əl verib hamı ilə görüşüb hal-əhval tutdu. Yanvar qırğınında
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yaralandığını eşidənlər ondan şahidi olduğu hadisələrdən danışmağı xahiş etdilər. O da həm qanlı gecədə, həm də xəstəxanada gördüklərindən söz açdı. Eşitdiklərindən qəzəblənən camaat hərbçiləri söyüb lənətləyirdi.

Qarabağda vəziyyət gündən-günə pisləşirdi

Kəndə gələndən Fikrət xeyli gümrahlaşmışdı. İki gün idi ki, ayağını çəkmir, sərbəst yeriyib qaça bilirdi. Havanın sakit olduğu günlərin
birində qardaşı Xürrəmlə birlikdə uşaqlığının qayğısız, şən günləri
keçən gözəl yerlərin seyrinə çıxdı. Yarpaqlarını töküb çılpaqlaşmış
hündür qovaq ağaclarının altı ilə gəzə-gəzə gur axan Həvərli çayının sahilinə gəldilər. Çayın gur səsi dalğaların sirli-sehirli pıçıltısına
qarışmışdı. Fikrət seyr etdiyi bu füsunkar gözəllikdən zövq aldıqca
ürəyi açılırdı. Belə anlarında ecaskar təbiət onun yorğunluq çökmüş
ruhuna şəfaverici məlhəm olurdu. Fikrət hər addımında ayaq izləri
qalmış bu gözəl yerləri gəzib dolaşdıqca xəyalları əlindən tutub onu
keçmiş günlərə aparırdı.
Evə dönəndə ayaqlarındakı yorğunluğu yalnız oturanda hiss
etdi. Amma bu yorğunluq ona zövq verir, ruhunu sakitləşdirirdi. Ağrı-acı süzülən düşüncələrdən yorulan beyni, son günlər baş verən
hadisələrin gərginliyindən sıxılan ürəyi açılmış, ruhu təzələnmişdi.
Ana təbiət ona bolluca güc-qüvvət vermişdi.
Bir həftədən sonra Fikrətin yarası sağaldı. İndi ayağında nə bir
sızıltı, nə də bir gizilti qalmışdı. Daha şəhərə – qaynar həyatın qoynuna qayıda bilərdi. Fikrət valideynləri və yaxın qohumları ilə sağollaşıb şəhərə döndü.
Qatardan düşən kimi qardaşıgilə yollandı. Anası, bacısı İkramgilə pay-pürüş qoymuşdular. Yükü ağır olduğundan taksi tutmalı
oldu. Qardaşı hələ işə getməmişdi, evdəydi. Qapını da elə o özü açdı.
Fikrət onunla, uşaqlarla və Qərənfillə görüşdü. İkram kənddəkiləri
xəbər alanda o, doğma yerlərdə gördüklərindən, bacısının, qardaşının, valideynlərinin yaxşı olmasından tutmuş camaatın şəhidlərə
ehsan verməsinə qədər hər şeyi yerli-yataqlı danışdı. Səhər yeməyindən sonra qardaşı işə getdi. Fikrət günortaya qədər onlarda qalıb
dincəldi. Sonra ayağını həkimə göstərmək üçün poliklinikaya yollandı. Çöhrəsindən nur yağan Çimnaz xanım onun yarasına baxıb dedi:
– Fikrət, bala, maşallah indi yaxşısan, yaraların sağalıb. Daha işə
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çıxa bilərsən. Amma istəyirsən, gəl, vaxtı üç gün də uzadım. Mədənin
işi qaçmır ha, get dincəl.
– Həkim, necə məsləhətdir, elə də edin. İndi narahat deyiləm,
ayağımda o qədər də ağrı hiss eləmirəm. İstəyirsiniz, xəstəlik kağızını bağlayın, işə çıxım.
– Yox, bala, ölümdən güclə qurtarmış adamsan. Get, üç gün də
istirahət elə, bir az da özünə gəl.
Sanki günlər tez ötüb keçdi. Qollarında, ayaqlarında əvvəlki
güc-qüvvəti hiss edən Fikrət işə çıxdı. Dostları, briqada yoldaşları
və sahə rəisi ilə görüşdü. Səhər iclasından sonra quyulardan birini
təmir etməyə yollandılar. Fikrət iş görə-görə briqadirlə, ustaları ilə
ölkədəki gərgin durumdan danışırdı. Vəziyyət düzəlmək əvəzinə getdikcə pisləşirdi. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar son nəfərinə
kimi dədə-baba yurdundan qovulmuşdu. İndi isə Qarabağda yaşayan
azərbaycanlıların köçü başlamışdı. Ermənilər kəndlərə hücum çəkib camaatı yurd-yuvasından didərgin salırdı. Hər gün Qarabağda,
sərhəd rayonlarında qan tökülürdü. Quldurların hücumlarını dəf
edə bilən bir qüvvə yox idi. Kənd sakinlərinin yeganə silahı olan ov
tüfəngləri də yığıldığına görə ermənilərə müqavimət göstərə bilmir,
əlacsız qalıb doğma ocaqlarını tərk edirdilər. Ölkəyə nəzarəti itirən
Sovet hökuməti öz başının hayına qalmışdı. Hər şey uçuruma doğru gedir, ölkə təlatümə gəlmiş dəniz kimi çalxalanırdı. Gündən-günə
gərginlik artır, narazılıq çoxalır, camaatın arasında SSRİ-nin bu
gün-sabah dağılacağı barədə söz-söhbətlər dolaşırdı. İmperiya qoşunları xarici ölkələrdən çıxarılır, Kommunist Partiyasının üzvü olan
bir çox adamlar biletini ya cırıb küçələrə atır, ya da yandırırdılar.
Fikrətdən sonra mədəndə də bir neçə nəfər vicdanının səsinə qulaq
asaraq biletini tullamışdı. Amma sahə rəisi və ondan başqa bir neçə
nəfər hələ də biletindən möhkəmcə yapışmışdı. Onu əzizləyə-əzizləyə ürəyinin başında gəzdirirdi. Kamil kişi yenə də tez-tez deyirdi
ki, ruhdan düşməyin, partiya gec-tez hər şeyi yoluna qoyacaq.
Qarabağda vəziyyət gündən-günə pisləşirdi. Ermənilərin hücumları ara vermir, azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdən atəş səsləri
kəsilmirdi. Günlərin birində isə SSRİ-nin dağıldığı barədə xəbər qapıları döydü. Sonu çatmış Sovet hökuməti yavaş-yavaş tarixin ucsuz-bucaqsız xarabalığına doğru dığırlandı. Arada ölkədə ordu ya-
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radılacağı barədə söz-zöhbət gəzirdi. Əgər belə olsaydı, Fikrət onun
sıralarında ermənilərlə döyüşə yollanacağını qərarlaşdırmışdı.
Bir gün Fikrətgil sıradan çıxmış quyunu təmir edib kontora qayıdırdılar. Onların yolu Xanların büstünün yanından keçirdi. Məsafə
uzaq olduğundan briqadirlə usta traktora minmişdi. Fikrət isə həmişəki kimi “dəmir at”ın arxasınca addımlayırdı ki, işlətdikləri alətlər it-bata düşməsin. Yolda toz qaldıraraq traktor asta-asta irəli gedirdi. Xanların büstünün yaxınlığına çatanda Fikrət gördüklərindən
heyrətləndi. Kimsə büstün ətrafındakı gümüşü rəngli dəmir şəbəkəni vəhşicəsinə qırıb dağıtmışdı. Ağır alətlə vurulan güclü zərbələr
büstün baş hissəsinin yarısını qoparmışdı. Onun kimə məxsusluğunu bildirən lövhənin üstü cızıq-cızıq olduğundan yazılar oxunmurdu.
Bir sözlə, büstün əvvəlki gözəl görkəmindən, ətrafının səliqə-sahmanından əsər-əlamət qalmamışdı.
Qəribə idi. İnqilabçı Xanların uğrunda can verdiyi quruluş süquta uğradıqdan sonra onun da büstünü dağıtmışdılar. Bunu görəndə
Fikrətin qanı qaraldı. O düşünürdü ki, indi büstləri, abidələri dağıtmağın zamanı deyil. Sovet hökumətinin vaxtında ucaldılmış heykəlləri, abidələri bir yerə toplayıb açıq səma altında dəyərli muzey
düzəltmək olardı. Bundan yararlanan gələcək nəsillər heykəllərə
baxıb, xəyalən də olsa, keçmişə səyahət edər, tariximizin bu mərhələsinə boylanardılar. Fikrət bu düşüncələr içində başını qaldırdı
ki, kontorun qarşısına çatıb. O, əllərinin mazutunu yuyub yeməkxanaya yollandı. İçəridəki səs-küydən qulaq tutulurdu...

Mədəndə bədbəxt hadisə

...Bir gün Fikrətgil səhər-səhər təmir işlərinə yenicə başlamışdılar. Bu həmin quyu idi ki, neçə ay əvvəl qəza baş vermiş, borular bir
göz qırpımında ustaları Benikin üstünə aşmışdı. Həmişə bu quyuda
işləyəndə Fikrətlə briqadiri o bədbəxt hadisəni xatırlayardılar. Beniki həkimə necə tələm-tələsik apardıqlarını, həyatını necə xilas etdiklərindən danışardılar. Fikrət öz-özünə sual verirdi ki, görəsən, usta
indi haradadır? Onların elədiyi bu xeyirxahlığı unutmayıb ki? Bəlkə,
elə o da başqa ermənilər kimi azərbaycanlıların elədiyi yaxşılıqları yaddan çıxarıb?! Sonra da öz sualına özü də cavab verirmiş kimi:
“Yox, Benik yaxşı adama oxşayırdı, mədəndəki o biri ermənilər kimi
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deyildi. Yəqin ki, onun həyatını necə çətinliklə xilas etdiyimizi heç
vaxt unutmaz, bizim xeyirxahlığımızı həmişə xatırlayar, yeri düşdükcə haqqımızda xoş sözlər söyləyər”, – dedi. Sonra baş verən hadisələri yada salaraq fikrini dəyişib ermənilərin hamısının bir bezin qırağı
olduğu qənaətinə gəldi. Düşüncələrini belə yekunlaşdıraraq: “Atalar
yaxşı deyib ki, ilanın ağına da lənət, qarasına da”, – dedi.
Səhər-səhər işləri pis getmirdi. Yenə də köhnə, mazutlu traktorlar guruldayıb mədənə səs salmışdı. Aramsız işləyən mancanaqlar
nefti iri çənlərə vururdu. İşlərində problem olmayanda Salam kişinin üzü gülürdü. Usta Hüseynəlini bir az əvvəl kontora çağırmışdılar.
Ancaq getdiyi vaxtdan bir saatdan çox keçsə də, hələ qayıtmamışdı.
Başqa günlər onu kontora çağıranda tez gələrdi. Yalnız hərdən özünün işi çox olanda bu qədər ləngiyərdi. Onun nədən belə gec qayıtdığını müzakirə etdikləri vaxt bir də gördülər usta uzaqdan iti addımlarla gəlir. Özü də əllərini yuxarı qaldırıb işi dayandırmağı işarə
edir. Salam kişi ona məhəl qoymadan quyudan çıxan mazutlu boruları cəld hərəkətlə açırdı. Fikrət də həmişəki kimi həmin boruları səliqə ilə körpücüyün üstünə qalaqlayırdı. Usta bir az da yaxınlaşanda
hündürdən səslənərək həyəcanla: “Əlinizi saxlayın, işi dayandırın!”
– dedi. Briqadir bir anlıq dayanıb təəccüblə Fikrətin üzünə baxdı,
çiyinlərini çəkib başını buladı. Sonra traktorçuya dayanmaq işarəsi
verdi.
Usta tələm-tələsik özünü işçilərin yanına çatdırdı. Hiss olunurdu
ki, nə isə qanı qaradır, üz-gözündən kədər yağır.
– Ay usta, nə olub, nə xəbərdir, nə üçün işi dayandıraq ki? – deyə
Salam kişi təəccüb dolu səslə soruşdu.
Hüseynəli kişi nəfəsini dərib qəmli səslə dilləndi:
– Salam kişi, qonşu mədəndə qəza baş verib. Quyunun qülləsi
fəhlənin üstünə aşıb. Yazıq elə yerindəcə keçinib. Deyirlər ki, cavan
oğlandır, əsgərlikdən qayıtdığı heç iki-üç ay olmaz. Yəqin ki, yenə də
təhlükəsizlik qaydaları pozulub.
– Allah kəssin xaraba qalmış bu mədənin işini. Bir balaca səhvə yol verdin, vəssalam də, məhv olub gedirsən. Gərək hər addımda
diqqətli olasan. Kiçik bir ehtiyatsızlıq faciəyə gətirib çıxarır, qan tökülür, ömürlər yarıda qırılır. İndiyə qədər bu mədən o qədər canlar
alıb ki!
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– Hə, düz deyirsən, Salam. Gərək məsuliyyət hissini heç vaxt
unutmayasan, işə ciddi yanaşasan, diqqətli olasan. Sex rəisi yoldaş
Abdullayev şəxsən özü zəng vurub sahələrə tapşırıb ki, mədənlərdə təmir işləri dayandırılsın. Bunu ölən oğlanın xatirəsinə hörmət
əlaməti kimi ediblər.
Bəd xəbər hamını sarsıtdı, araya sükut çökdü. Hərə bir tərəfə çəkilib sakitcə oturdu. Bir az keçmiş Fikrət ustadan hadisənin hansı
mədəndə baş verdiyini soruşdu.
– Qəza qonşuluqda – ikinci mədəndə olub. Siz cavansınız, istəyirsiniz, gedin baxın, görün necə olub, işçilər hansı səhvi buraxıblar.
Belə hadisələrdən ibrət dərsi götürmək lazımdır, – dedi Hüseynəli
kişi.
– Yaxşı, usta, gedərik.
Salam kişi də onunla getmək istədiyini dedi. Birlikdə ikinci mədənə üz tutdular.
Bütün briqadalarda işlər dayandırılmışdı. Traktorların nəriltisindən, gurultusundan mədənin “qulaqları” dincəlmişdi. İkinci
mədənə gedən yolda adamlar daha çox gözə dəyirdi. Trestin bütün
rəhbər işçiləri də buradaydılar. Onlar əlləri ciblərində dayanıb hadisə yerinə baxırdılar. Buruqdan bir az aralıda təcili yardım maşını
dayanmışdı. Fikrət adamların arasından birtəhər irəli keçib qəza yerinə baxanda dəhşətə gəldi. Qüllə fəhlənin üstünə körpücüyün tən
ortasında aşmışdı. İki dəmir arasına sıxılıb qalan fəhlə elə həmin an
canını tapşırmışdı. Meyitin üstünə qara parça atmışdılar. İlk dəfəydi ki, Fikrət bu cür qəzada ölən adam görürdü. Gərək hər addımda
ehtiyatlı olaydı. Çünki belə bədbəxt hadisə hər an onun da başına
gələ bilərdi. Fikrət qəzanın baş verdiyi yerə baxanda gördü ki, əgər
fəhlə düzünə yox, yan tərəfə qaçsaydı, xilas ola bilərdi. Yazıq karıxdığından başını itirərək qüllənin aşdığı istiqamətə qaçmışdı. Cavan bir
oğlanın faciəli surətdə həlak olması hamını məyus etmişdi. Gözlər
qəmli, yanaqlar nəmli idi.
Hadisə yerində çox dayanmayıb geri qayıtdılar. O qədər kədərli
idilər ki, yolboyu heç kəs ağzını açıb danışmadı. Həmin gün axşama
qədər briqadalar boş dayandı. Səhəri isə heç nə olmamış kimi işlər
öz ahəngi ilə davam elədi...
Narahat günlər, həftələr sel suları kimi sürətlə ötüb keçirdi. Axır
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ki Fikrətin çoxdan gözlədiyi gün gəlib çatdı. Ölkədə ordu yaradılması
ilə bağlı işlərə başlandı. Bu şad xəbəri eşidəndən bəri onun sevinci
yerə-göyə sığmırdı. Yenidən ordu sıralarında xidmət etmək, ermənilərlə döyüşmək üçün bir neçə gündən sonra hərbi komissarlığa
yollandı. Burada onu qəbul edən mayor dedi ki, neftçilər bron edilib, onlar hərbi xidmətə çağırıla bilməz. Fikrət döyüşmək, vuruşmaq
üçün ordu sıralarına getmək istəsə də, onu xidmətə aparmırdılar. İş
tərsə düşmüşdü, daş qayaya rast gəlmişdi.
Xocalı faciəsindən sonra o daha brona-filana baxmadı. Hərbi
komissarlığa üz tutub israrla xahiş etdi ki, onu ordu sıralarına aparsınlar. Xeyli çək-çevirdən sonra məqsədinə çatdı. Hərbi təşkilatdan
aldığı çağırış vərəqini trestin rəhbərliyinə təqdim etdi. Bir neçə gündən sonra Fikrət ordu sıralarına yola düşəcəkdi. Sonuncu gün briqadirlə, ustayla, iş yoldaşları və dostları ilə sağollaşdı. Ziya, Səid, Vüsal
və İnqilab da Fikrətə: “Bir neçə gündən sonra biz də sənin ardınca
orduya gələcəyik”, – dedilər.
Mədəndən çıxmazdan əvvəl o, sahə rəisi ilə sağollaşmaq üçün
otağına getdi. Kamil kişi çox qayğılı görünürdü. Səbəbini soruşanda dedi ki, bacısı oğlu Camal qulluq etdiyi hərbi hissədən yarımçıq
qaçıb, ruslara arxalanan ermənilər onu döyüb incidərək öldürməklə
hədələyiblər, xidmətini başa çatdırmağa imkan verməyiblər. İndi ona
görə də, əlində də heç bir sənədi yoxdur. Komissarlıqdan da hər gün
onların qapılarını döyüb hərbi bilet tələb edir, onu yenidən orduya
aparacaqlarını deyirlər. İndi gərək hərbi hissədən sənəd almaq üçün
Camalla bərabər kimsə getsin, uşağa yol-yoldaşlığı eləsin. Bacımın
əri Cavad yataq xəstəsidir, heç yerə gedə bilmir. Mən də işin əlindən
addımımı qırağa qoymaq istəmirəm. Qorxuram ki, mən gedəndən
sonra quyular yaxşı təmir olunmaz, neftimiz azalar, plan dolmaz,
rəhbərlikdən üzümüzə söz gələr. Gərək oğlum Rəhimi Camala qoşub
göndərəm. Hərbi hissə də Moskvaya yaxın olan Kaluqa şəhərindədir. Bir tərəfdən də indiki qarışıq vaxtda gədəni tək buraxmaq istəmirəm. Uzaq yerdir, qorxuram yollarda başına bir iş gələr. Heç bilmirəm ki, işin uğurlu alınması üçün neyniyim, hansı addımları atım?
Fikrət: “Məncə, bu işin arxasınca özünüz getsəniz daha yaxşı olar”,
– deyib sahə rəisi ilə sağollaşdı. Onun əlini buraxmadan dedi:
– Kamil dayı, gördünüzmü mən deyənlər oldu. Sovet hökumə-
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ti çökdü, sizin sevimli Kommunist Partiyanız az bir müddət ərzində
dağıldı. Tez-tez deyirdiniz ki, Leninin ideyaları əbədidir, ölməzdir.
Bəs nə oldu, harda qaldı dediyiniz bu əbədilik, daimilik? Elə hey təkrar edirdiniz ki, partiya hər şeyi yoluna qoyacaq. Gördünüz, partiya
heç nəyi yoluna qoya bilmədi. Əvəzində zaman özü partiyaya tarixin
arxivinə gedən yolu göstərdi.
– Bala, mən hələ ümidimi üzməmişəm. İnanıram ki, partiya yaxın
vaxtlarda yenidən hakimiyyətə qayıdıb hər şeyi yoluna qoyacaq.
Onunla başladığı söhbətin mənasız bir məcraya yuvarlanacağına
əmin olduğundan Fikrət sözü çox da dartıb uzatmadı. Sahə rəisinə:
“Hələlik, inşallah, görüşərik”, – deyib neçə ildən bəri çalışdığı neft
qoxuyan mədəndən çıxdı.
Fikrət işdən birbaşa qardaşıgilə getdi. Həmin gün İkram da evə
həmişəkindən tez qayıtmışdı. Axşam çörəyi yeyəndən sonra o, sabah ordu sıralarına gedəcəyini qardaşına da dedi. İkram ondan bu
sözləri eşidəndə əvvəlcə duruxdu və bir az fikirləşəndən sonra dedi:
“Yaxşı edirsən, Fikrət, get. Amma hər addımda ehtiyatlı ol, bu sənin
üçün, əsgərlik deyil, müharibədir. Bu yolda qan-qada var, ölüm-itim
var. Əgər əvvəlcədən desəydin, məsləhət görərdim ki, bir az gözləyəsən. Amma artıq sənədlərini hazırlamısan, bütün işlərini həll
etmisən. İnşallah, sabah ordu sıralarına gedirsən. Mən sənə yalnız
uğurlu yol arzulayıram. Sən yeni yaradılmaqda olan ordumuzun ilk
əsgərlərindən biri olacaqsan. Məncə, bu özü də böyük bir xoşbəxtlikdir. Qoy Tanrının nəzərləri üstündən əskik olmasın. Harda olsan,
çalış ki, bizə məktub yaz, zəng vur, hansı istiqamətdə döyüşdüyünü
xəbər ver”, – dedi.
Xoş sözlərinə görə qardaşına minnətdarlıq edən Fikrət onlarla
sağollaşıb evdən çıxdı. Gec olduğundan dayanacaqda avtobusu çox
gözlədi. Yataqxanaya çatanda gecə yarı olmuşdu. Otaq yoldaşları yatdığından işığı yandırmadan çarpayısına uzandı. Fikirli olduğu üçün
gec yuxuya getdi. Qarşıda onu xidmət və döyüş yolları gözləyirdi.
Sabah ordu sıralarına gedəcək, həyatının yeni günləri başlayacaq,
ömür kitabının yeni səhifələri yazılacaqdı...
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II HISSƏ
1-ci fəsil
Əgər ruslar ermənilərin arxalarında dayanmasalar...
Səhər yeməyindən sonra otaq yoldaşları ilə sağollaşan Fikrət
vaxt itirmədən hərbi komissarlığa yola düşdü. Yarım saatdan sonra
mənzil başına gəlib çatdı. Komissarlığın çox da geniş olmayan həyətində adam az idi. Dünyanı sarsıdan Xocalı faciəsi hələ, deyəsən, vicdanları yaxşı silkələyib tərpətməmişdi. Fikrətə görə qarlı qış gecəsində meşə və dağlarda qəddarlıqla öldürülmüş günahsız xocalıların
şəkilləri görənlərdə ermənilərə qarşı nifrət hissini təlatümə gətirib
ən pik nöqtəyə çatdırmalı idi. Düşmənə bu amansızlığı, zalımlığı bağışlamaq olmazdı. Ermənilərə tutarlı cavab verilməli, günahsız insanların qanı yerdə qalmamalıydı. Gərək bu gün hərbi komissarlığın
həyətində Qarabağa döyüşə gedənlərin əlindən tərpənmək mümkün
olmayaydı. Amma indi müharibəyə yollananları barmaqla saya bilərdin. Bu cür sakitlik və süstlük Fikrətin qəlbini sıxır, ermənilərin qətlə
yetirdiyi övladlarına qarşı xalqın laqeydliyi, soyuqluğu içində böyük
təəssüf hissi oyadırdı. Bu hiss onun qəlbini, ürəyini yandırırdı.
Fikrət həyətdə çox ləngiməyib sənədlərini komissarlığın nümayəndəsinə təqdim etmək üçün yuxarı – ikinci mərtəbəyə qalxdı.
Mayor Əbilov sənədləri qəbul edəndən sonra ona həyətdə gözləməyi
tapşırdı. Skamyada oturan Fikrət bir anlıq xəyala getdi, ötüb-keçənləri xatırladı. Neçə illər əvvəl ordu sıralarına yola düşdüyü günlər
gəlib gözləri önündə durdu. İndi o çağların üstünə yaşanmış həftələr,
aylar, illər qalaqlanmışdı. Həmin vaxtlar Fikrət də hamı kimi Sovet
ordusu sıralarında xidmətə həvəslə yollanmış, hərbi formanı əyninə
sevinə-sevinə geyinmişdi. O illərdə əsgərlik çəkməyən oğlanlara pis
baxırdılar. Ömrünün ən gözəl çağlarının iki ili ordu sıralarında keçmişdi. Bəxti onda gətirmişdi ki, başqa dost-tanışları kimi tikinti hərbi
hissəsinə düşməmişdi. Motoatıcı alayda xidmət etmiş, avtomat, pulemyot və başqa silahlardan sərrast atəş açmağı öyrənmişdi. Onlara
təlim mərkəzində təkcə gündüzlər deyil, gecələr də məşqlər keçərək
müxtəlif silahların atış qaydalarını öyrədirdilər. Fikrət bu çalışmalarda hədəfləri sərrast vurması ilə başqalarından seçilirdi. Təlimlərdə göstərdiyi uğurlara görə dəfələrlə komandanlıq ona təşəkkür
elan etmiş, fəxri fərman vermişdi. Budur, indi aradan illər keçəndən
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sonra o yenə də xidmətə gedirdi. Amma əvvəlkindən fərqli olaraq, bu
dəfə Sovet ordusunun sıralarında deyil, vətənində, yenicə müstəqillik əldə etmiş doğma yurdunda yaranmağa başlayan orduda xidmət
edəcəkdi. Fikrət bəzi kiçik vərdişləri unutsa da, silahla davranmağı
hələ tam yadırğamamışdı. Sınaqdan çıxmış bir həqiqətdir: dərindən
mənimsənilmiş təcrübə, vərdiş həmişə gec unudulur.
Çox keçmədi ki, Fikrəti və yaxınlıqda oturmuş başqa dörd nəfəri
də ikinci mərtəbəyə – mayor Əbilovun yanına çağırdılar. O, adının
çəkildiyini eşidən kimi xəyaldan ayıldı, tələsik pilləkənlərlə yuxarı
qalxdı. Zabit siyahı üzrə ad və soyadları yoxlayıb bir daha dəqiqləşdirdi. Hamı yerində idi. Mayor Fikrətgilə tapşırdı ki, hazırlaşsınlar,
bir-iki dəqiqədən sonra hərbi hissəyə yola düşəcəklər.
Beş dəqiqədən sonar döyüşmək üçün Qarabağa yollanmaq arzusunda olan gənclər zabitin arxasınca hərbi komissarlığın həyətindən
çıxdılar. Mayor Əbilov onlara hansı istiqamətə gedəcəklərini də başa
saldı. Zabit yolun kənarında dayanmış “Jiquli”sinə yönələrək Fikrətgilin maşına oturmalarına göstəriş verdi. Sonra mühərriki işə saldı.
Avtomobil asta-asta yerindən tərpəndi.
Orduya gedənlər elə maşındaca bir-biri ilə tanış oldular. Yaşarla Qərib onun kimi neftçi idi. Qonşu mədəndə işlədiklərindən Fikrət
onları tanımırdı. Elçinlə Şükür “Paris Kommunası” zavodunun fəhlələri idi. İndi hamısı iş-gücünü atıb Qarabağa – ermənilərlə döyüşə
gedirdi.
Küçələrdə sakitlik idi, ətrafda adamlar gözə seyrək dəyirdi. Şə
hər ərazisində müharibə gedən bir ölkənin paytaxtına oxşamırdı.
Bir yerdə də olsun yurdun müdafiəsinə çağıran nə bir plakat, nə də
bir şüar asılmışdı. Onlar küçə və prospektləri dolaşa-dolaşa yarım
saatdan sonra Salyan kazarması adlanan yerə çatdılar. Maşından düşüb rəngini yağışlar soldurmuş darvazanın ağzında bir az gözlədikdən sonra içəri keçmələrinə icazə verildi. Fikrət Salyan kazarması
haqqında çox eşitsə də, heç vaxt yolu bu tərəflərdən düşməmişdi.
Hərbi hissəyə daxil olan kimi Fikrətin yadına xidmət illəri düşdü. Mayor Əbilovun arxasınca addımlaya-addımlaya binalardan birinə yaxınlaşdılar. Hündür qapını açıb içəri keçdilər. Qapı elə cırıldayıb səs çıxarırdı ki, sanki illərlə bağlı qalmışdı. İçəri girəndə Fikrət üz
tutduqları yerin geyim anbarı olduğunu görəndə düşündü ki, yəqin,
burada onlara pal-paltar verəcəklər. Elə də oldu.
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On-on beş dəqiqə çəkər-çəkməz orduya yollanan beş nəfərin
hamısı hərbi formasını alıb elə oradaca geyindi. Mayor Əbilov onları tələsdirib deyirdi ki, uşaqlar, bir az tez olun, saat 11-ə kimi təlim
mərkəzində olmalıyıq. Fikrət paltarını hamıdan tez dəyişmişdi. Formadan gələn qoxu ona çox doğma idi. Üstündən illər keçəndən sonra
o yenə də təlim mərkəzinə gedirdi. Gedirdi ki, silahlardan atəş açmağı bir az da yaxşı öyrənsin, unutduğu vərdişləri təkmilləşdirsin. Nə
qədər olmasa da, aradan illər ötüb keçmiş, mənimsədiyi vərdişlərin
bəzilərini unudub yadırğamışdı.
Fikrət bu düşüncələr içində Salyan kazarmasının həyəti ilə sevinə-sevinə çıxış qapısına tərəf addımlayırdı. Onun sevinci yeni yaranmaqda olan Azərbaycan ordusunun ilk əsgərlərindən biri olacağı,
havasını udduğu, torpağında yaşadığı doğma vətənin keşiyində dayanacağı ilə bağlı idi. Ona görə də formanı əyninə həvəslə geyinmişdi. Qarşıda onu ermənilərlə qanlı savaş gözləyirdi. Fikrət bu döyüşdə mütləq qalib gəlməliydi.
Artıq Salyan kazarmasından çıxhaçıxdaydılar ki, yanında gedən
Qərib birdən ayaq saxlayıb üzünü zabitə tutaraq: “Yoldaş mayor, çəkmə ayağımı yaman sıxır, bəlkə, qayıdıb bir ölçü böyüyünü götürüm?”
– dedi. Mayor Əbilov da məsləhət gördü ki, əgər çəkmə ayağını döyürsə, mütləq onu dəyişsin. Qərib zabitdən bu sözləri eşidəndən
sonra tələsik anbara qayıtdı.
Fikrətgil maşında oturub əsgər yoldaşını gözlədilər. Az keçmiş
Qərib geri döndü. Maşına oturan kimi zabitə dil-ağız edərək: “Çox
sağ ol, yoldaş mayor, indi çəkmə ayağıma rahat oturur. Vallah, günah elə məndədi ee. Özüm bilərəkdən bir az balaca ölçü götürdüm ki,
ayağıma kip otursun. Təlimdə, döyüşdə ağırlıq eləməsin, cəld tərpənim. Ancaq yeriyəndə gördüm ki, yox, barmaqlarım sıxılır. Bu vəziyyətdə yaxşı manevr edə bilmərəm”, – dedi.
Gələcək döyüşçülər maşında yerlərini rahatlayandan sonra mayor Əbilov mühərriki işə salıb yola çıxdı. Hava soyuq idi. Kəsmədən
əsən külək bu soyuqluğu bir az da artırırdı. Bəlkə də elə buna görə
küçələrdə adam az idi. Mayor Əbilov 20 Yanvar dairəsini keçəndən
sonra maşının sürətini artırdı. Yolun ətrafındakı boz düzənliklər göz
işlədikcə uzanıb gedir, şəhərin mərkəzi yavaş-yavaş arxada qalırdı.
Onları təlim mərkəzinə aparan yol bir-birindən o qədər də fərqlənməyən dərə-təpələrin arasından dolanıb keçirdi. Bu genişlikdəki
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ərazidə zövq oxşayıb könül açan bir şey gözə dəymirdi. Səmanın ənginliyində gözü həmişə nəmli olan qara buludlar da narahat-narahat
dolaşaraq, havanı qar qoxusu ilə doldururdu.
Qarşıdakı dərəni keçəndən sonra mayor Əbilov əlini xeyli aralıda gözə dəyən binalara uzadıb: “Bax ora təlim mərkəzidir. Siz bir
müddət orada qalacaqsınız. Təcrübəli zabitlər sizə təlim keçəcəklər.
Bura hərtərəfli təbii şəraiti olan çox yaxşı poliqondur. Sovetin vaxtında ən geniş, irimiqyaslı təlimlər burada keçirilirdi. Bir müddət
silahları öyrənib döyüş təcrübəsini mənimsəyəndən sonra sizi Qarabağa aparacaqlar. Bax sizə deyirəm, qorxmayın, ermənilərlə kişi
kimi vuruşun. O əclaflardan həm Xocalıda, həm də başqa bölgələrdə
törətdikləri qırğınların intiqamını alın”, – dedi.
– Yoldaş mayor, biz qorxaq olsaydıq, ürəyimizin çağırışı ilə orduya gəlməzdik. Yəqin, siz də razılaşarsınız ki, əgər ruslar arxalarında
dayanıb ermənilərə silah-sursat verib kömək eləməsə, özləri təkbaşına qalsa, heç yel olub yanımızdan əsə də bilməzlər. Məgər tanımırıq
onları, bilmirik hansı yuvanın quşu olduqlarını? Maraqları xatirinə
bir dəqiqənin içində əlli sifətə düşürlər. Əsgərlikdə onların bəzilərinin yoldaşlığını çox görmüşəm. Heç başqalarını demirəm, təkcə elə
rus şairləri Puşkin də, Mayakovski də ermənilərin dəqiq qiymətini
verib. Deyəsən, Puşkin belə deyib: “Sən qorxaqsan, sən alçaqsan, sən
oğrusan, yalançısan, nə bilim nəsən, nə zibilsən, axır ki, ermənisən,
erməni.” “Qabusnamə” kitabında da ermənilər haqqında çox mənfi
fikirlər yer alıb, – deyə Fikrət zabit Əbilova cavab verdi.
Mayor gözlərini bir anlıq yoldan çəkib üzünü ona çevirdi:
– Yox, yox, Fikrət, Allah eləməsin ki, sizə qorxaq deyəm. Əlbəttə, əgər çağırış vərəqi gözləmədən ürəyinizin hökmü, vicdanınızın
səsi ilə Qarabağa döyüşə gedirsinizsə, deməli, cəsarətlisiniz. Buna
söz yox! Mən söylədiklərimi təcrübəli zabit kimi məsləhət görürəm.
Sizinlə razıyam ki, ruslar ermənilərə hər cəhətdən kömək eləməsə,
az bir vaxtda onların dərsini verib Qarabağı azad edərik. Hələ ruslar
azmış kimi, deyirlər, ermənilər Suriyadan, Livandan, daha nə bilim,
dünyanın haralarındansa Qarabağa muzdlular gətirirlər. Vallah, qardaş, sizin üçün nə fərqi var ee. Qarşınızda kim olur-olsun, haradan,
hansı cəhənnəmdən gəlirsə-gəlsin, üstünüzə silah çəkirsə, deməli,
düşmənimizdir. Onun da əlində silah var, sənin də. Əlbəyaxa vuruşmursan ha, səndən canlı ola, gücün çatmaya. Əgər döyüş zamanı
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görürsən ki, uzaqdan üstünə düşmən gəlir, vur gülləni təpəsinə, öldür getsin də. Sənin üçün nə fərqi var hansı millətdəndir, ermənidir, rusdur, ərəbdir, fransızdır, yoxsa yunandır? Dəqiq bir atəşlə vur,
cəhənnəmə vasil elə. Əgər ləngiyib üstünə gələnin hansı millətdən
olduğunu araşdırmağa vaxt itirsən, o qabaqlayıb səni öldürəcək. Ona
görə, deyirəm ki, həmişə sərvaxt olun. Müharibə oyuncaq deyil, döyüş meydanlarında həm sənin, həm də vətəndaşı olduğun ölkənin
taleyi həll olunur. Mən Əfqanıstan müharibəsinin od-alovundan keçmişəm. Oradakı ölüm-itimləri, qan-qadaları çox görmüşəm. Amma
tale üzümə gülüb, yaralansam da ölməyib sağ qalmışam. Hər halda,
müharibənin nə demək olduğunu sizdən yaxşı bilirəm. Əgər ayıq və
hazırlıqlı olmasan, lazımi anda cəld addım atmayıb ləngisən məğlubiyyətə və ölümə məhkumsan. Bu, müharibənin yazılmamış qanunlarından biridir. İnanıram ki, verdiyim məsləhətlər yeri düşdükcə
gərəyiniz olacaq.
Maşın yavaş-yavaş bayaq Əbilovun uzaqdan göstərdiyi binaya
yaxınlaşırdı. Bir neçə dəqiqədən sonra onlar təlim mərkəzinə çatdılar. Mayor maşınını nəzarət-buraxılış məntəqəsindən bir az aralıda
düzənlik yerdə saxladı. Burada çoxlu hərbi və mülki maşınlar dayanmışdı. Əbilov mühərriki söndürüb sənədlər qovluğunu götürdü.
Əsgərlər də ləngiməyib cəld maşından düşdülər. Havanın gözü çox
tutqun idi. Hasara alınmış ərazinin içərisində qırmızı rəngdə beş-altı
bina vardı. Yağış, qar bəzi yerlərdə divarların rəngini yuyub aparmışdı.
Fikrətgil nəzarət-buraxılış məntəqəsinin qarşısında çox ləngimədən təlim mərkəzinin ərazisinə keçdilər. Qabaqda mayor, ardınca da beş əsgər nizami addımla gedirdi. Ətrafda xeyli hərbçi gözə dəyirdi. İrəli gedə-gedə Fikrət yan-yörəyə də göz qoyurdu. Xeyli qabağa
gedib mərkəzdəki binalardan birinin yanına çatdılar. Onlara burda
gözləməyi tapşıran mayor özü tələsik içəri keçdi. Fikrətgil divarın
arxa tərəfində dayandılar ki, küləkdən daldalansınlar. Həyətdəki
ağacların hamısı küləyin əsdiyi istiqamətə əyilmişdi. Nazik budaqlar uzun müddət daraq dəyməmiş saç kimi pırtlaşıb bir-birinə dolaşmışdı. Hiss olunurdu ki, ətraf açıqlıq və çöllük olduğundan külək
atını istədiyi səmtə arın-arxayın səyirdə bilir.
Mayorun geri dönməsi çox çəkmədi. Heç beş dəqiqə keçməmiş o,
qapının ağzında göründü. Görünən kimi də əli ilə işarə edib Fikrət-
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gili yanına çağırdı. Əsgərlər ikinci mərtəbəyə qalxıb qapısı açıq olan
otaqlardan birinə girdilər. Çölə baxanda bura isti idi. İçəridəki zabitlər arasında nə üstəsə qızğın mübahisə gedirdi. Mayor Əbilov otağa
girən kimi əlində tutduğu siyahını lap yuxarı başda oturan eynəkli, enlisifət zabitin qarşısına qoydu. O da başını aşağı salıb diqqətlə
vərəqə baxdı. Sonra bir-bir gələn əsgərlərin adını oxudu. Hamı yerindəydi. Mayor Əbilov işini qurtaran kimi həm təzəcə gətirdiyi əsgərlərlə, həm də buradakı zabitlərlə sağollaşıb getdi.
Fikrətgil bir müddət otaqda dayanıb gözlədilər. Zabitlər isə onlara məhəl qoymadan müharibədən, Xocalı faciəsindən, ermənilərin
aramsız hücumlarından, torpaqların işğalından danışırdılar. Yerində
sakitcə dayanan Fikrətin bir qulağı onlarda idi. Bu vaxt kapitan rütbəsində hündürboy, enlikürək bir zabit qapının ağzında görsəndi. O,
içəridəki hərbçilərdən icazə alıb otağa keçdi. Başda oturan eynəkli
zabitin işarəsindən sonra o əsgərlərə yaxınlaşıb salamlaşdı və amiranə səslə ardınca gəlmələrini əmr etdi. Onlar bir söz demədən asta
addımlarla kapitanın arxasınca çölə çıxdılar.
Həyətə addım atan kimi soyuq külək əsgərlərin üzünü üşütdü.
İki binanı keçib bir az da qabağa gedəndən sonra kazarmaya çatdılar.
Kapitan orduya gələn yeni əsgərləri əvvəlcə xidməti otağına apardı. Özünü təqdim edib tanışlıq verərək dedi ki, adı Yavər, familiyam
İsmayılovdur: “Sizin bölük komandirinizəm. Xeyli müddət idi Sovet
ordusunda xidmətdəydim. Ermənilərin Qarabağa hücum etdiyini
eşidən kimi komandanlığa raport yazıb vətənə döndüm. Mən tək
deyiləm. Burada mənim kimi zabitlər çoxdur. Hamımızın məqsədi
yurdumuzu erməni işğalçılarından müdafiə etməkdir. Bilirsiniz ki,
ermənilər neçə vaxtdır həm Qarabağa, həm də Ermənistanla sərhəd rayonlarımıza hücum edib yurdumuzu ələ keçirməyə çalışırlar. Nə cür çətin olursa olsun, biz işğalın qarşısını almalıyıq, çünki
o yerlər bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Bilmirəm, komissarlığın
nümayəndəsi sizə bu barədə məlumat verdi, yoxsa yox, biləsiniz ki,
yerləşdiyimiz ərazi təlim mərkəzidir. İndi burada yeni hərbi hissə yaradılır. Neçə vaxtdır Qarabağa döyüşə gedəcək əsgərlərə təlim keçib
onlara silahla davranmağın qaydalarını öyrədirik. İşlərin çoxluğuna
baxanda vaxtımız azdır. Ona görə də bizim üçün hər dəqiqə qiymətlidir. Yəqin ki, on-on beş günə cəbhə bölgəsinə yola düşəcəyik. Bilirsiniz ki, indi Qarabağda və sərhəd rayonlarında gərgin döyüşlər
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gedir. Bu səbəbdən də burada çox ləngiməyəcəyik. Komplekləşmə
işləri başa çatan kimi Qarabağa yollanacağıq. Təlim mərkəzinə hər
gün yeni könüllülər dəstəsi gəlir, canlı qüvvəmiz artır. Vallah, sizin
kimi cəsur oğulları görəndə ürəyim dağa dönür. Siz yenicə yaranan
ordunun ilk əsgərləri olacaqsınız, adınız tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq. Xoşbəxtsiniz ki, bu böyük şərəf sizin qismətinizə düşüb.”
Kapitan özünü təqdim etdikdən sonra hamı ilə yaxından tanış
oldu. Əvvəlcə təzə gələn əsgərlərin Sovet ordusunda hansı ixtisası
öyrəndikləri ilə maraqlandı. Fikrətin mahir atıcı olduğunu eşidəndə
sevindi. Sonra Fikrət bölük komandirinə erməni dilini bildiyini də
söylədi. Bu xəbər kapitan İsmayılovun lap ürəyincə oldu. “İnşallah,
döyüş zamanı bizə çox lazım olacaqsan. Kəşfiyyata gedib əməliyyata
kömək edən məlumatlar öyrənərsən”, – dedi.
Onunla gələnlər tikinti hərbi hissəsində xidmət etdiklərindən
silahlardan o qədər də başları çıxmırdı. Əsgərlikdə gördükləri yalnız
bel, lapatka, palçıq və daş-divar olmuşdu. Sevindirici hal o idi ki, bu
əsgərlərin silahları öyrənməyə, atəş açmağa həvəsi və ermənilərlə
vuruşmağa böyük cəsarəti var idi.
Qısa tanışlıqdan sonra kapitan onlara çarpayılarını göstərdi.
Sonra dedi ki, vaxt itirmək olmaz, bir az özünüzə gəlin, indilərdə təlimə çıxacağıq. Kimin nə bacardığı orada məlum olacaq.
Təzə gələn əsgərlər çarpayılarını səliqə-sahmana salandan sonra bir az söhbət edib dərdləşdilər. Bölükdəkilərin əksəriyyəti döyüşə
könüllü gəlmişdilər. Onların yaş fərqləri də müxtəlif idi. Aralarında
saçlarına dən düşənlər də gözə dəyirdi. Onlar yaşlarının bu çağında
ürəklərindəki ən ülvi duyğu olan vətən sevgisi ilə ermənilərlə vuruşmağa gəlmişdilər. Bir azdan kapitan əsgərlərə kazarmanın qarşısında düzülmək əmri verdi. Bir-iki dəqiqədən sonra hamı sırada idi. Komandirin əmri ilə şəxsi heyət hərəkətə gəlib irəli addımladı. Bölüyün
əsgərləri nəzarət-buraxılış məntəqəsindən keçib çölün düzünə – atış
meydançasına üz tutdular. Havanın soyuqluğuna məhəl qoyan yox
idi. Külək gözlərini açmağa imkan verməsə də, Fikrət ətrafı nəzərdən
keçirməyindən qalmırdı. O diqqətlə fikir verəndə gördü ki, buralar
elə onların hərbi hissələrindəki təlim mərkəzinə oxşayır. Müşahidə
məntəqəsi, atış sahələri, hədəflər, bir-birindən aralı məsafələrdə
yerə basdırılmış müxtəlif istiqamətləri göstərən dirək və lövhələr –
hamısı eyni formada, eyni biçimdə idi. Böluyun əsgərləri müşahidə
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məntəqəsinin yaxınlığında dayandılar. Fikrətin bayaq otaqda gördüyü yüksək rütbəli zabitlər də burada idi.

Təlim mərkəzində atəş səsləri

...Sınaq atışları bir neçə saat çəkdi. Fikrət avtomatın qundağından yapışıb möhkəm-möhkəm sinəsinə sıxdı. Elə bil çoxdan bəri
görmədiyi tanışı ilə görüşürdü. Deyəsən, onun üçün çox darıxmışdı.
Nəfəsi ilə küləyin soyutduğu silahı bir az isitdi. Sonra hədəfi nişan
alıb tətiyi çəkdi. Atəş səsi bir göz qırpımında geniş düzəngaha yayıldı. Silahının lüləsindən çıxan ilk güllələr hədəfdən yan keçmişdi. Fikrət bundan bir az pərişan olsa da, kefini pozmadı. Bildi ki, silahdan
çoxdan istifadə etmədiyindən vərdişləri bir az yadırğayıb. Yavaş-yavaş hər şeyi öyrənib əvvəlki bacarığını bərpa edəcəkdi.
Sonrakı günlər Fikrətin işləri qaydasına düşdü. Növbəti atış
məşqlərində yaxşı nəticə göstərdi. Atdığı güllələr hədəfə düz dəydi.
Onun bacarığını görən kapitan İsmayılov baş barmağını yuxarı qaldırıb hamının yanındaca: “çox əladır”, – dedi. Gündən-günə təcrübəsini artıran Fikrət bölüyün ən yaxşı atıcılarından biri oldu.
Təlimlər iki həftəyə qədər çəkdi. Atışlarda həvəslə iştirak edən
əsgərlər hədəfi dəqiq vurmağa çalışırdılar. Hər gün təlim mərkəzindən atəş səsləri eşidilir, güllələr vıyıltı qopara-qopara hədəflərə
tərəf uçur, soyuq havanı odlayıb qış yuxusuna getmiş boz çölləri diksindirirdi. Hədəfə düz gedən güllələr taxta lövhələri deşik-deşik edib
süzgəcə döndərmişdi.
Bir gün təlimdən qayıdanda Fikrətgilə üç gündən sonra cəbhə
bölgəsinə yola düşəcəklərini dedilər. Onun çoxdan gözlədiyi gün gəlib çatmışdı. Hələlik hansı istiqamətə gedəcəkləri dəqiq bilinmirdi.
Son vaxtlar cəbhədən gələn xəbərlər ürəkaçan deyildi. Addım-addım
irəliləyən düşmən işğal etdiyi kəndlərin sakinlərini amansızcasına
qətlə yetirirdi. Sağ qalanlar isə ermənilərin əlindən baş götürüb doğma ocaqlarından qaçır, məskunlaşmaq üçün ölkənin müxtəlif bölgələrinə üz tuturdu.
Təlim mərkəzində olduğu günlərdə Fikrət özünə xeyli tanış tapmışdı. Hərbi komissarlıqdan təlim mərkəzinə bir yerdə gəldiyi Qərib
və Yaşarla dostlaşmışdı. Onlardan başqa da İsmixan, Qadir və Anar
adlı əsgərlərlə də sözü yaxşı tuturdu. Boş vaxtları olanda bir yerə
yığışıb söhbət edir, gah keçmişə dönür, gah da gələcək planlarından
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danışırdılar. Anarın söylədiklərini eşidəndə qarşılaşdığı təsadüfdən
heyrətləndi. Öyrəndi ki, o da Fikrətin əsgər olduğu hissədə xidmət
edib, hətta iki il bir vaxtlar ona məxsus olan çarpayıda yatıb. Aralarındakı fərq üç il olub. Buna görə də Anarla söhbət etmək onun üçün
lap maraqlı idi. Ondan komandiri olduğu zabitləri soruşur, söz-sözü
çəkib keçmişə aparır, xatirələr çözələnib üzü keçmişə doğru qanad
çalırdı...
Səhər təlim mərkəzini tərk edəcəkdilər. Ağdam tərəfə gedəcəkləri barədə söhbət dolaşırdı. Fikrət üçün istiqamətin fərqi yox idi, təki
işğalçılarla vuruşsun. Axşam yoxlanışında könüllülərdən yeddi-səkkiz nəfərinin qaçdığı məlum oldu. Bölük komandiri əvvəlcə bundan
pərişan olsa da, qaçanların adlarının üstündən xətt çəkəndən sonra
dedi ki, əslində, elə qorxaqlar bizi burada tərk etsələr yaxşıdır. Hamınız eşidin və bilin ki, belə qorxaq və iradəsizlərə sıralarımızda yer
yoxdur. Bu çətin günlərdə bizə yalnız döyüşüb vuruşan cəsarətli və
vətənpərvər oğullar lazımdır.
Ertəsi gün Fikrətgilin işləri həmişəkindən çox oldu. Axşama
yaxın hərbi hissənin zabit və əsgərləri təlim mərkəzini tərk etməyə
hazırlaşırdılar. Fikrət dostları ilə lap qabaqdakı maşında oturmuşdu.
Həmin gün hava əvvəlki günlərdən də soyuq idi. Qara buludların dolaşdığı səmanın qaşqabağı açılmaq bilmir, boz dərələrdən əsən soyuq külək dayanmaq istəmirdi. Buludlar lay-lay olub göy üzünün hər
tərəfinə səpələnmişdi. Sanki onlar da yol üstəydi, səfərə çıxacaqdılar.
Gözləri yaşlı buludlar həmin gün həmişəkindən kövrək və qəmli görünürdü. Havanın birdən-birə belə tələm-tələsik dəyişib soyuması
qar yağacağından xəbər verirdi.
Şər qarışar-qarışmaz maşınların mühərriki uğuldadı, təkərlər
yerindən tərpənən kimi karvan hərəkətə gəldi. Hərbi hissənin şəxsi heyəti təlim mərkəzini tərk edib cəbhə bölgəsinə yola düşdü. Ya
sabah, ya da birisigün Fikrət səngərlərdə olacaq, düşmənlə vuruşacaqdı. Ömür kitabının hələ yazılmamış səhifələrinə gərgin günlərin
qanlı izi düşəcəkdi.
Bakı şəhərinin mərkəzini keçəndən sonra uzandıqca-uzanan
yollar cəbhə bölgəsinə istiqamət götürən maşın karvanını qolları
üstünə aldı. Quşbaşı qar başlamışdı. Maşının işığında daha da sıx
görünən qar dənələri havada qövsvari dövrə vurub, soyuq küləyin
dondurduğu torpağın üstünə ələnirdi. Şəhərdən uzaqlaşdıqca külək
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azalır, qar qalınlaşırdı. Fikrət başını bir anlıq maşının örtüyündən
çıxarıb çölə boylandı. Hava zil qaranlıq olduğundan ətrafda heç nə
gözə dəymirdi.
Onlar bütün gecəni yolda oldular. Maşın karvanı mənzil başına yalnız səhərə yaxın yetişdi. Uzaq məsafə qət etmiş avtomobillər
geniş həyəti olan ikimərtəbəli binanın qarşısında dayanandan sonra düşmək əmri verildi. Fikrət astaca yerə tullanaraq əllərini çırpıb
ürəkdolusu nəfəs aldı. Təlim mərkəzinə baxanda bu yerlərin havası
çox təmiz və sakit idi. Yaxşı ki şəhərdəki dəli külək arxalarınca düşüb buaralara gəlib çıxmamışdı. Axşamdan yağan qar dayandığından
sanki səmada dərin bir boşluq yaranmışdı. Uzaqdan top səsləri eşidilirdi. Fikrət Ağdamı ilk dəfəydi görürdü. Neçə il əvvəl – hələ orta
məktəbdə oxuyanda bu yerlərin gözəlliyi haqqında çox eşitmiş, çox
oxumuşdu. Eşitdiklərinə və oxuduqlarına görə xəyalında Ağdamı nağıllar şəhəri kimi təsəvvür edirdi. O vaxtlar bu yerlərə gəlməyi çox
arzulasa da, vaxtı və imkanı olmadığından istəyinə çata bilməmişdi.
Ağdam torpağına yalnız indi ayağı dəyirdi. İllərcə əvvəl ürəyində tumurcuqlayan arzuları bu gün çiçək açmışdı. Ona təəssüflənirdi ki, ilk
gəlişi xoş çağlara deyil, şəhərin ağır günlərinə təsadüf etmişdi. Fikrət
həmişə arzuladığı, xəyallar qurduğu Ağdamı nağıllar şəhəri kimi yox,
döyüş meydanı kimi gördü. Şəhər onu qarlı çöhrəsi və top atəşləri
ilə qarşıladı. İlk dəfə gördüyü bu yerlərdən – yollardan, küçələrdən,
dağ-dərələrdən Fikrətin xoşu gəldi. Bir-birinə bənzəməyən, bir-birini təkrar etməyən gözəl mənzərələr zövqünü oxşayıb könlünü açdı.
Narahat qəlbini xoş hislərin təravəti bürüdü.
Qışın son həftələri idi. O, hərbi hissənin həyətində dayanıb
şəhərin qəlboxşayan gözəl mənzərəsini seyr edirdi. Binalar, ağaclar,
çəpərlər, barılar, bir sözlə, hər tərəf qardan libas geyinmişdi. Fikrət ilin bütün fəsillərini çox sevirdi. Soyuq olsa da, qışın əsrarəngiz
gözəlliyi onu valeh etmiş, heyranlıq içində donub qalmışdı. Həmişə
oyaq olan xəyalları da sanki bu anlarda qış yuxusuna getmişdi.
Maşınlardan düşdükdən bir az sonra hamını sıraya düzdülər, siyahı üzrə şəxsi heyətin yerində olub-olmadığı yoxlanıldı. Qaçan yox
idi, hamı sıradaydı, öz yerində dayanmışdı. Fikrətin ilk dəfə gördüyü
yüksək rütbəli, boylu-buxunlu və sağ qolu sarıqlı bir zabit sıranın
qarşısında var-gəl edərək uca səslə danışırdı. O deyirdi ki, cəbhədə
vəziyyət gərgindir. Ermənilər Ağdamı, eləcə də ətrafdakı kənd və
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qəsəbələri işğal etmək üçün bir neçə istiqamətdən hücuma keçiblər. Dünən bütün günü silahlar susmadan od püskürüb. Çətin də olsa,
hücumun qarşısını ala bildik. Düşmən mövqeyində möhkəm dayanıb, heç, deyəsən, geri çəkilmək fikri də yoxdur. Hiss olunur ki, çirkin
məqsədinə çatmaq üçün döyüşə çoxlu qüvvə cəlb edib. Müvəqqəti
olaraq hərbi hissə məktəbdə yerləşib. Sizin üçün də otaqlar ayrılıb.
Bu gün hazırlıq işlərinizi başa çatdırın, sabah Fərrux dağı uğrunda
döyüşə qalxacağıq...
Səhər yerbəyeri başa çatandan sonra əsgərlər maşından yükləri
düşürməyə başladılar. Fikrət öyrəndi ki, yerləşdikləri bu təhsil ocağı
xeyli müddətdir hərbçilərin sərəncamına verilib. Məktəbin həyətində yalnız silahlı əsgərlər gəzişir, döyüş texnikası gözə dəyirdi. Şagirdləri dərsə çağıran zəng çoxdan susmuş və həmin qurğunun üstünü
toz basmışdı. Sinif otaqlarına, partalara, yazı lövhələrinə baxdıqca
Fikrətin yadına orta məktəbdə oxuduğu illər düşdü. Bir anlıq müəllimləri, sinif yoldaşları, qəlbən bağlanıb ürəkdən sevdiyi ilk məhəbbəti, mələk kimi gözəl olan Leyla ilə görüşüb söhbət etdiyi dəqiqələr
kino lenti kimi gözləri önündən keçdi...
Səhər yeməyindən sonra əsgərlər sinif otaqlarında yerləşməyə
başladılar. Əvvəlcə partaları otaqlardan çıxarıb dəhlizdə üst-üstə
yığdılar. Bu partalar bir də müharibə qurtarandan sonra sinifə qoyulacaqdı. Döşəmələr yaxşı-yaxşı silinib təmizlənəndən sonra dəmir
çarpayılar quraşdırıldı. Bölük komandiri Yavər İsmayılovun göstərişi ilə əsgərlər silah-sursatı xüsusi ayrılmış otağa yığdılar. Sonra
maşınları məktəbin həyətində yerləşdirdilər. Günortaya yaxın bütün
işlər başa çatdı.
Səhərkinə nisbətən günorta hava açılmış, şaxtanın gücü bir az
öləzimişdi. Seyrəlmiş buludların arasından boylanan günəş çox solğun və yorğun görsənirdi. Ara-sıra atılan top səsləri şəhərin üstünə
çökmüş sükutu pozurdu. Atəş səsinə məhəl qoymayan camaat gündəlik işlərindən qalmırdı. Hiss olunurdu ki, qanlı döyüşlər bu insanları çox da qorxuzmur. Artıq bu səslərə alışmış sakinlər müharibə
qayğıları ilə dolu narahat günlər yaşayırdı. Onlar qanlı döyüşlərin
bu gün-sabah başa çatacağı ümidindəydilər. Yoldan keçən şagird və
müəllimlər bir anlıq ayaq saxlayıb hasarın o tayından həsədlə hərbi
hissənin həyətinə boylanırdılar. Neçə vaxtdan bəri başlamış amansız
müharibə onları doğma məktəblərindən, isinişdikləri sinif otaqla-
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rından uzaq salmışdı. Müəllimlər və şagirdlər bir neçə ay əvvəl sevinə-sevinə gəzib addımladıqları yerləri bu gün hasarın o üzündən
kövrək baxışlarla süzürdülər. Elə məktəbin binası da, sinif otaqları
da, üstünü toz örtmüş partalar da müəllim və şagirdlərin ilıq nəfəsi
üçün darıxmışdı. İndi onlar xeyli aralıdakı təhsil ocaqlarından birinə
sığınmışdılar.
Atəş səsi gecə boyu da kəsilmədi. Səhər lap ertədən “həyəcan”
çağırışı verildi. Şəxsi heyət tələsik ayağa qalxdı. Əsgərləri ön xəttə
aparan maşınlar nəzarət-buraxılış məntəqəsindən yüksək sürətlə çıxıb şəhərin küçələri ilə irəli şütüdü. Döyüşə yalnız Fikrətgilin
bölüyünü göndərdilər. Kapitan İsmayılov ermənilərin səhərə yaxın
Fərrux dağı istiqamətində müdafiə xəttini yardığını və mövqelərin
bir neçəsini ələ keçirdiyini söylədi. “Özümüzü köməyə çatdırmasaq,
vəziyyət daha da pisləşəcək”, – dedi. Fikrət tanıdığı vaxtdan bəri ilk
dəfəydi ki, komandirin səsində narahatlıq və həyəcan hiss etdi.
Geniş küçələrlə bir neçə kolometr getdikdən sonra maşınlar
səmtini dəyişib asfalt yoldan sol tərəfə döndü. İrəlilədikcə atəş səsi
daha aydın eşidilirdi. Fikrət yavaş-yavaş cəbhə xəttinə yaxınlaşdıqlarını hiss edirdi. Səhər yavaş-yavaş gözünü açdıqca, qaranlıq pərdəsini yığışdırdıqca hava da işıqlanırdı.

İlk döyüş, ilk atəş

Maşınlar dayanan kimi əsgərlər komandirin əmri ilə yerə atıldılar. Fikrət ilk dəfə gördüyü dağlara, dərələrə heyranlıqla baxırdı.
Zirvələri göylərə dirənən Fərrux dağının əzəmətinə, gözəlliyinə
gözlərini qırpmadan tamaşa edirdi. Qar hər tərəfi ağ örpəyə bürümüşdü. Fərrux dağından güclü atışma səsi gəlirdi. Kapitan İsmayılov
əsgərləri tələm-tələsik sıraya düzdü. Burada onları hündürboy, enlikürək bir polkovnik qarşıladı. Lopa bığı onu lap yaraşıqlı göstərirdi.
O, həyəcanla: “Neçə gündür ermənilərin hücumu ara vermir. Düşmən strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri ələ keçirməyə can atır. Dünən
gündüz qəsbkarların həmlələrinin qarşısını alıb dayandırmışdıq. Yağılar axşam yenə də hücuma keçdilər. Əgər strateji cəhətdən əlverişli
yüksəkliklər ermənilərin əlinə keçsə, yaxınlıqdakı kəndlərin işğal
olunması üçün hərtərəfli şərait yaranacaq. Ondan sonra daşnaklar
bu yerləri çətinlik çəkmədən atəşə tutub camaatı doğma ocağından

c

249

C

qovub çıxaracaq. Hər addımda ehtiyatlı olun. Çünki üz-üzə vuruşduğumuz işğalçı çox hiyləgər, qəddar və amansızdır”, – dedi.
Sonra polkovnik bölük komandiri İsmayılovla bir az kənara çəkilib nə barədəsə söhbət etdi. Şəxsi heyət döyüşə hazır vəziyyətdə
dayanmışdı. Bir azdan kapitan sıranın qarşısına qayıdıb əsgərlərə
tapşırıqlar verdi. Döyüşçülər buradan o yana piyada getməli idilər.
Fərrux dağının zirvəsindən onların hərəkət etdiyi ərazi aydın görünürdü. Kapitan yolboyu ermənilərin yüksəklikdən ətrafdakı yaşayış
məntəqələrini atəşə tutmasından, camaatın yaşaması üçün təhlükə
yaratmasından, onların rahat həyatını cəhənnəmə çevirdiyindən
ürək ağrısı ilə danışdı: “İndi qarşımızda düşməni bu mövqelərdən
geri oturtmaq vəzifəsi dayanıb. Düzdür, tapşırıq çətindir, amma nəyin bahasına olursa olsun, yerinə yetirilməlidir”, – dedi. Fikrət bölük
komandiri ilə yanaşı gedirdi. Yol göstərmək üçün onlara iki bələdçi də qoşmuşdular. Onlar mülki formada olsa da silahlı idilər. Hiss
olunurdu ki, ərazini yaxşı tanıyırlar. Bölüyün şəxsi heyəti dərənin
ətəyində yerləşən yaşayış məntəqəsinə çatanda Sərvər adlı bələdçi
ayaq saxlayaraq əsgərlərə buranın Əlağalılar kəndi olduğunu söylədi. “Düşmən hər gün buraları artilleriya atəşinə tutduğundan evlər
dağılıb yanır. Bu günə qədər on beş nəfərdən çox dinc sakin artilleriya atəşinin qurbanı olub. Ölənlərdən dörd nəfəri azyaşlı uşaq idi.
Mərmi onları həyətlərindəcə, evlərinin içindəcə yaxalamışdı. İndi bu
boyda kənddə, bir nəfər də olsun, sakin qalmayıb. Yazıq camaat neyləsin, mərmi yağışı altında nə qədər yaşamaq olar axı? Sakinlər sağ
qalmaq üçün canlarını götürüb doğma ocaqlardan qaçıblar. Onların
çoxu qonşu kəndlərdəki kolxoz-sovxoz binalarına sığınıblar”, – dedi.
Əsgərlər yalnız bələdçilərin göstərdiyi yol və cığırlarla kəndin
içərilərinə doğru gedirdilər. Axşamdan qarın üstünə iz düşmədiyindən bilinirdi ki, buradan keçən olmayıb. Onların ayaqları altında qalan qar xar-xar xarıldayıb, ayaqqabılarının ucunda ətrafa səpələnirdi.
Fikrət kəndə girəndə ətrafdakı dağıntılardan dəhşətə gəldi. Gözləri önündə müharibənin ağrılı, tükürpədən mənzərələri açılmışdı.
Bütün bunlar sanki müharibə filmlərinin canlı görüntüsü idi. Fikrət real həyatda ilk dəfəydi ki, belə ağrı-acılarla qarşılaşırdı. Evlərin
çoxunu düşmənin atdığı mərmilər uçurub dağıtmışdı. Bir neçə ev
tamam yanıb kül olmuşdu. Qəfil və güclü titrəyişlərə, zərbələrə tab
gətirməyən hasarlar lay-lay yerə aşmışdı. Uçmayan divar, aşmayan
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hasar gözə dəymirdi. Mərmilər bəzi hasarları uçura bilməsə də, iri
oyuqlar açmış, ağac budaqlarından və qaratikan kolundan qoyulmuş
çəpərləri yandırmışdı. Bu yerlərdə yer-göy dilə gəlib atəşin əlindən
qan ağlayırdı. Odlu mərmilər yüz ilin hündür ağaclarını da parçalayıb şil-küt eləmişdi. Belə ürəkdağlayan mənzərəyə baxmaq çox ağır
idi. Bəzi evlərin yerində iri, dərin çalalar əmələ gəlmişdi. Çat verib
aralanmış torpaq sanki ac əjdaha kimi ağzını açıb növbəti qurbanını gözləyir, ətrafdakı insanları udmağa hazırlaşırdı. Yeri-göyü odlayan mərmilər elektrik dirəklərinə də güc gəlib aşırmış, hissələrə
bölüb parçalamışdı. Naqillər bir-birinə dolaşıb min yerdən düyün
düşmüşdü. Kənddə həyat çoxdan ölmüşdü. Nəzarətsiz qalmış arxlardan daşan su axıb kəndin küçə və məhəllələrini basmışdı. Ətrafda xırda-xırda gölməçələr yaranmışdı. Gölməçələrdəki suyun dayaz
yerləri adda-budda donmuşdu. Bir sözlə, kənd yetim uşaq kimi boynubükük qalmışdı. Küçələrdə yalnız sahibsiz itlər dolaşırdı. Sanki
köpəklər torpağa insanlardan çox sadiq qalmışdı.
Atışma səsinin güclü və davamlı olması Fərrux dağının yüksəklikləri uğrunda qanlı döyüş getdiyindən xəbər verirdi. Əsgərlər
Xaçınçayın üstündəki darısqal, beton körpüdən keçib sağ tərəfə
döndülər. Fikrət burada topçuların mövqe tutduğunu gördü. Onlar
dayanmadan düşmənə zərbə endirirdilər. Göydə süzən mərmilər vıyıltı qopara-qopara havanı odlayıb ermənilərin üstünə şığıyırdı. Atəşin zərbindən dağlar, daşlar titrəyir, uğultudan qulaq tutulurdu. Artilleriya qurğularının ətrafını qatı tüstü bürümüşdü. Barıtın kəskin
qoxusu əsgərlərin burnunu gicişdirir, boğazını qıcıqlandırırdı. Topçular ara vermədən növbəti mərmini istidən qızarmış lüləyə qoyub
atəşi dayandırmırdılar. Hər atışdan sonra ətrafa qalın tüstü yayılırdı.
Döyüş getdikcə qızışırdı.
Çayın sahili ilə xeyli gedəndən sonra darısqal çığıra çatdılar. Bir
az ayaq saxlayıb ətrafı dinşəyə-dinşəyə həmin cığırla yuxarı qalxmağa başladılar. Bəzi hissələrdə yer çox sürüşkən olduğundan əsgərlər
üzüyuxarı çətinliklə dırmaşırdılar. Güllə səsi qulaq batırır, ətrafdakı
sakitliyi qılınc kimi kəsib-doğrayırdı. Bölüyün şəxsi heyəti bir az da
irəliləyib ermənilərlə vuruşan əsgərlərə yaxınlaşdı. Şiş qayanı keçib
sağ tərəfə burulandan sonra döyüşçülərin qarşısına dərin qazılmış
səngərlər çıxdı. Qıvrılıb torpağın qoynunda yatmış əjdahaya bən-
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zəyən səngərlə irəli addımlayıb döyüşçülərin yanına çatdılar. Fikrət
ətrafına baxıb öz-özünə danışırmış kimi dedi:
– Bu da ön xətt! Bu da neçə vaxtdan bəri can atdığı qanlı döyüş
meydanı! Buradan irəli – Qarabağa getmək mümkün deyil. Düşmən
əlində silah yolları bağlayıb. Bu xətdən o yana ermənilər şəhər və
kəndlərimizi işğal edib yandırıblar. O yerlərin sakinləri doğma ocaqlarından didərgin düşərək acılarla dolu qaçqınlıq həyatı yaşayırlar.
Ağzından od püskürən silahlar fasiləsiz olaraq gurlayırdı. Qəsbkarlar dayanmadan irəli can ataraq yeni ərazilər zəbt etməyə çalışırdılar. Səngərdəki döyüşçülərin əksəriyyəti mülki formada idi. Onlar
da Fikrət kimi vuruşmağa, yurdu ermənilərdən qorumağa gəlmişdilər. Əksəriyyəti yaşlı adamlar idi.
Kapitan İsmayılovun göstərişlərini yerinə yetirən Fikrət vaxt
itirmədən yaxınlığındakı iri daşlardan birinin arxasında mövqe tutub döyüşürdü. Bir an içində atəş səsi daha da gücləndi. Səngərdəkilər kömək gəldiyini görüb daha ürəklə vuruşmağa başladılar. Hündür olduğundan dağın zirvəsi lap soyuq idi, şaxta adamı qılınc kimi
kəsirdi. Lakin gərgin döyüş getdiyi üçün kimsə havanın sərtliyinə
fikir vermirdi. Od püskürən silahlar az qala şaxtanı, qarı əritmək
gücündəydi. Düşmənin atdığı güllələr döyüşçülərin başının üstündə havanı odlayıb keçirdi. Fikrət qorxmadan avtomatı sinəsinə sıxıb
düşmənin atəş nöqtələrinə güllə yağdırırdı. Bu, onun düşmənə atdığı
ilk güllələr idi. İnanırdı ki, onlar hədəfdən yayınmayacaq.
Komandir əsgərlərə əmrlər, tapşırıqlar verir, özü də dayanmadan atəş açırdı. Xaçınçayın sahilində yerləşdirilmiş toplar da susmadan hey gurlayırdı. Mərmilər dolu kimi düşmənin üstünə səpələnirdi.
Atəş səsləri bir-birinə qarışmışdı. Çox keçməmiş ermənilərin atdığı
mərmilərdən biri Fikrətdən bir az aralı düşdü. Komandir: “Uzanın”, –
deyərək qışqırdı və özü də yerə döşəndi. Əmri eşidən əsgərlər qarın
üstünə atıldılar. Mərmi partlayıb qulaqbatırıcı səs saldı, qəlpələr bir
anda qığılcım kimi ətrafa sıçradı. Qəlpələrdən biri komandirin əlindən, yerə uzanmağa macal tapmamış iki əsgəri isə kürəklərindən
tutdu. Fikrət tez sürünə-sürünə kapitan İsmayılovun yanına gəlib
əlini sarımağa kömək elədi. Komandirin yarası bir az yüngül idi. Təhlükəli olsa da, güllə yağışı altında yaralananları döyüş meydanından
çıxarıb hospitala yola saldılar. Ermənilərin hücumu davam edirdi.
Kapitan yaralansa da, səngərdən çıxmadan əsgərlərə göstərişlər ve-
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rib döyüşü idarə edirdi. Fikrət tutduğu əlverişli mövqedən düşmənlərin başına od yağdıraraq onları dayandırmağa çalışırdı.
Axşama yaxın düşmən geri oturduldu, döyüş bir az səngidi. Qaş
qaralanda kapitan İsmayılov əsgərlərin aşağı düşməsi əmrini verdi. Fikrətgil qarlı cığırla yavaş-yavaş aşağı enməyə başladılar. Hər
addımda təhlükə, hər addımda ömrə son qoyan ölüm var idi. Həm
ayaqları sürüşə, həm də düşmən gülləsinə tuş gələ bilərdilər. Əsgərlər qaranlıqda, çətinliklə də olsa, dağdan endilər. Kəndin içindən keçib səhər maşından düşdükləri yerə çatdılar. Şəxsi heyət tələm-tələsik onları burda gözləyən maşınlara mindi.
Hissəyə çatanda axşam saat on biri keçmişdi. Ağdamın mərkəzində top səsləri çox aydın eşidilirdi. Gecədən xeyli keçsə də, şəhər
yuxuya getməmişdi. Evlərin çoxunun pəncərəsindən çölə işıq süzülürdü. Yorğun-arğın maşından düşən əsgərlər kazarmaya çevrilmiş
sinif otaqlarına qalxdılar. Fikrət həkim dalınca gedib komandirin yaralandığını dedi. Qabil həkim xəbəri eşidən kimi dava-dərman yığdığı çantasını götürüb otağından tələsik çıxdı. O, çox dərinə getməyən
qəlpəni çıxarıb kapitanın yarasına məlhəm qoyub sarıdı. Bir azdan
döyüşdən dönən şəxsi heyətə yatmaq əmri verildi. Yorğun olduğu
üçün Fikrət yerinə girən kim şirin yuxu ilə baş-başa qaldı.
“Qalxın” komandası verilən kimi əsgərlər yuxudan oyandılar.
Hava buludlu olsa da, qar yağmırdı. Səhər yeməyindən sonra onlar
silahlarını silib təmizlədilər. Həmin gün Fərrux dağına o biri bölüyün
əsgərlərini göndərdilər. Yorğun olsa da Fikrət yenə də savaş meydanına dönmək istəyirdi. Komandirdən döyüşə nə vaxt gedəcəklərini
soruşanda o: “Bizi ön xəttə sabah göndərəcəklər”, – cavabını verdi.
Əsgərlər bir yerə yığışıb söhbət edir, daha çox axşamkı ilk döyüşlərindən danışırdılar. Bu savaş hamı üçün sınaq olmuş, kimin necə
vuruşduğu ortalığa çıxmışdı.
Fikrət tez-tez valideynlərini, bacı-qardaşlarını, iş yoldaşlarını və
meydan hadisələri zamanı tanış olduğu Məleykəni xatırlayırdı. Düşünürdü ki, görəsən, o qızın taleyi necə oldu? Ermənistandan sağ-salamat çıxa bildimi? İlk baxışdan, Fikrətin bu gözəl, suyuşirin və dilli-dilavər qızdan xoşu gəlmişdi. Onu ən çox valeh edən Məleykənin
qara gözləri idi.
Otaqda ürəyi sıxılan Fikrət hərbi hissənin həyətinə düşdü ki, bir
az gəzib havasını dəyişsin. Çölə çıxanda nəzarət-buraxılış məntəqə-
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sinin ətrafına xeyli adamın toplaşdığını gördü. Güman etdi ki, yəqin
onlar döyüşməyə gələn könüllülərdir. Yaxınlaşıb söhbət edəndə
öyrəndi ki, sən demə, bunlar döyüşçü yox, valideynlərdir. Ağdama
da vuruşmağa deyil, müharibə meydanlarında şəhid olmuş oğullarının meyitlərinin arxasınca gəliblər. Həlak olmuş övladlarının, heç
olmasa, ölüsünü aparıb dəfn etmək istəyirlər. Şəhidlərin meyitləri
isə düşmənin nəzarət etdiyi ərazidə qaldığından hələlik onları götürmək mümkün deyildi. Fikrət görüb eşitdiklərindən çox kədərləndi, özündən ixtiyarsız olaraq gözləri yaşardı. Müharibəni başlayan,
cavan-sütül oğlanları öldürən, ömürləri qıran, evləri dağıdıb viranə
qoyan, camaatı yurdundan didərgin salan ermənilərə lənət yağdırdı.
Nəzarət-buraxılış məntəqəsindən qanıqara qayıtdıqdan sonra növbətçi əsgərdən məktəb kitabxanasının harada yerləşdiyini
soruşdu. Fikrət istəyirdi ki, asudə vaxtını boş-boşuna keçirməsin,
heç olmasa, kitab oxusun. Kiçik yaşlarından bədii ədəbiyyata böyük
maraq göstərirdi. Bir-iki dəfə də həvəsə gəlib şeir yazmışdı. Mütaliə onun üçün ən gözəl məşğuliyyət idi. Kəndlərindəki kitabxanada
olan kitabların hamısını oxuyub qurtarmışdı. Həftədə bir dəfə ora
baş çəkib kitabxanaçı Səriyyə xaladan yeni kitablar alıb-almadığını
soruşardı. Təzə kitablar olanda çox sevinər, alıb evə gətirər və həvəslə oxuyardı.
Fikrət kitabxananın yerini öyrənəndən sonra yavaş-yavaş pilləkənlərlə aşağı düşdü. Qapı açıq olsa da, içəridən səs-səmir gəlmir,
heç kim gözə dəymirdi. O öz-özünə sual verdi ki, bəs kimdən icazə
alıb kitablara baxsın? İçəri girməyib geriyə – növbətçi əsgərin yanına qayıdıb kitabxanada kimsənin olmadığını bildirdi. Əsgər gülümsəyərək: “Kitabxanaya nəzarət edən yoxdur, istədiyin kitabı götürüb
oxuya bilərsən”, – dedi. Fikrət vaxt itirmədən geri döndü. Üstünü toz
basmış kitablara diqqətlə baxdı. Hiss etdi ki, neçə aydır bura nə şagird, nə də müəllim gəlib. İnsan nəfəsi dəyməyən yerlər həmişə belə
olur: hər şeyin üstünü sükutun tozu basır, ətrafı izaholunmaz kəsif
iyi bürüyür. Rəflərdə əksəriyyəti aztapılan xarici ölkə ədəbiyyatı olan
xeyli maraqlı kitab var idi. Bu yazıçı və şairlərin adı ona tanış olsa da,
bu günə qədər əsərlərini tapıb oxuya bilməmişdi. İndi rəflərdə gördüyü bu kitablar nədənsə onların kəndlərindəki kitabxanaya gəlib
çıxmamışdı. Şəhərdəki mağazalardan isə bu kitabları od qiymətinə
almaq olardı. Fikrət daha maraqlı hesab etdiyi bədii ədəbiyyatdan
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bir neçəsini seçib götürəndən sonra yuxarı qalxdı və çarpayısına
uzanıb oxumağa başladı.
Az keçmiş əsgərlərdən biri gəlib komandirin onu çağırdığını
dedi. Fikrət otağa girəndə kapitan İsmayılovun qarşısındakı jurnalda nə isə qeydlər apardığını gördü. Əsgəri salam verib onun əmri
ilə gəldiyini deyib sakitcə dayandı. Komandir əli ilə ona oturmağa
işarə etdi. Sonra: “Fikrət, bayaq sənə dedim, inşallah, bölüyümüz
sabah Fərrux dağına qalxacaq. Günortadan sonra hərbi hissənin
ərazisində atış təlimi keçmək istəyirəm. Əsgər boş dayanmamalıdır,
daim nəsə öyrənib təcrübəsini artırmalıdır. Mütləq məşq etmək lazımdır. Ağır və qanlı müharibələrdən keçmiş sərkərdələr boş yerə:
“təlimdə tər, döyüşdə zəfər”, – deməyiblər. Savaş meydanında uğur
qazanmaq üçün gərək daim məşq edib təcrübə toplayasan. Dünənki
döyüşdə hiss etdim ki, bəzi əsgərlər dəqiq atəş aça bilmirlər. Elə gülləni hara gəldi səpələyirlər. Bilmirəm, bəlkə bu, heç təcrübəsizlikdən
deyil, qorxudan idi. İstənilən halda, əgər, atəş dəqiq deyilsə, patronu
boş-boşuna korlamağa dəyməz, belə döyüşməklə çətin ki, tezliklə
uğur qazana bilək. Sənin silahla davranmağından, atəş açmağından
xoşum gəldi. Düş aşağı, ətrafı gəz, gör həyətdə harada atış hazırlığı
keçmək olar. Məktəbin ərazisi genişdir, yəqin ki, bir guşə tapa biləssən. Gərək əsgərləri yaxşı-yaxşı öyrədib sonra döyüşə aparaq. Hazırlıqsız döyüşçünü səngərə aparıb qırğına vermək böyük cinayətdir.
Boş vaxtdan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Bu işdə mənə kömək
etməli olacaqsan. Görürsən ki, bölükdə zabitlər azlıq edir”, – dedi.
Fikrət komandirdən tapşırıq alan kimi tez aşağı düşdü. Məktəbin ərazisini gəzib dolandı. Meydança çox geniş idi. Onun bir tərəfinə
iri taxta lövhələr qoyub məşq etmək olardı. Arxa hündür divar olduğundan güllələr heç kimə, heç nəyə zərər verməyəcəkdi. Yeri müəyyən edəndən sonra kapitanın yanına dönüb uyğun sahə tapdığını
bildirdi. Birlikdə aşağı düşdülər. Komandir Fikrətin seçdiyi ərazini
bəyəndi. Bir neçə əsgərin köməkliyi ilə az vaxt ərzində burada bir
neçə hədəf düzəltdilər. Məsafəni ölçüb atəş nöqtəsinin yerini müəyyənləşdirəndən sonra məşq başlandı. Fikrət yenə də hədəfləri dəqiq
vurur, əsgər dostlarına dəyərli məsləhətlər verirdi. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər binaların eyvanına çıxıb bu mənzərəyə həvəslə tamaşa
edirdilər.
Səhər lap ertədən Fikrətgilin bölüyünü cəbhə xəttinə apardılar.
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Əvvəlki günlərə baxanda hava bir az mülayimləşmişdi. Yollara yağan
qar əridiyindən gediş-gəliş asanlaşmışdı. Maşınların təkəri yolların
nahamar yerlərinə düşdükcə onları atıb-tutub narahat edirdi. Hələ
kiçik yaşlarından Fikrətin qarlı havadan xoşu gəlirdi. Yer ağ dona bürünən kimi məhəllə uşaqları ilə qartopu oynayar, şaxta baba fiqurları düzəldər və məhəllənin dikdirlərində sürüşərdilər. İndi dağlara
yağmış dizə çıxan qarı görəndə Fikrət bir anlıq o günləri xatırladı.
Ürəyindən zamanı geri döndərib o vaxtlara, o illərə qayıtmaq keçdi.
Əsgərləri cəbhə xəttinə aparan maşın Əlağalılar kəndinə çatıb
dayandı. Komanda verilən kimi döyüşçülər yerə düşdülər. Fikrət
silahından yapışaraq sürüşməmək üçün ehtiyatla qarın üstünə tullandı. Qamətini düzəldən kimi ətrafa diqqət kəsildi, başını qaldırıb
Fərrux dağının qarlı zirvəsinə boylandı. Yenə də bu əzəmətli dağdan
atəş səsləri eşidilirdi. Əsgərlər qərargahın qarşısında sıraya düzülüb
gözlədilər. Kapitan İsmayılov bildirdi ki, komandanlıq dəyişilib, indi
döyüşlərə polkovnik Şabanov rəhbərlik edir. O, şəxsi heyətlə görüşüb bəzi məsləhətlər vermək istəyir.
Bir azdan kök, ucaboy bir polkovnik qərargahdan çıxıb asta-asta
sıranın qarşısına gəldi. Bölük komandiri şəxsi heyətə “Farağat” komandası verib onu nizami addımlarla qarşıladı. Əsgərlərlə salamlaşan polkovnik çox yorğun və qayğılı görünürdü. Neçə gündən bəri
qırxılmadığından üzünü də tük basmışdı. Polkovnik sıraya bir az da
yaxınlaşıb: “Salam, cəsur döyüşçülər! Biləsiniz ki, ermənilər bütün
gecəni atəşi dayandırmayıblar. Neçə gündür yüksəkliklər uğrunda
qanlı döyüşlər gedir. Əsgərlərimiz yağıların bütün həmlələrini dəf
edirlər. Bu gün vətəni qorumaq bizim üzərimizə düşür. Hamımız
vətəndaşlıq borcumuzu şərəflə yerinə yetirməliyik. İnanıram ki, sizin gəlişinizdən sonra vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək”, – dedi.

Düşmən geri çəkilmək istəmirdi...

Polkovnik sözünü bitirəndən sonra əsgərlər səngərlərə yollandılar. Atəş səsləri getdikcə güclənirdi. Fikrət yenə də Fərrux dağına
çıxacaqları haqda düşünürdü. Amma onları Ağdərənin Qaralar kəndi
istiqamətinə apardılar. Döyüşçülər Əlağalıları keçib xeyli qabağa getdilər. Səngərə çatar-çatmaz düşmən onları atəşə tutdu. Bunu görən
komandir tələm-tələsik: “Ermənilər bizi görüblər, pulemyotdan
atırlar, tez olun aşağı əyilin, özünüzü güllələrdən qoruyun”, – deyə
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bölüyün şəxsi heyətini təhlükə barədə xəbərdar etdi. Əsgərlər özlərinə əlverişli mövqe seçib atəşdən yayınmağa çalışırdılar. İşğalçıların
pulemyotu susan kimi döyüş daha da qızışdı. Erməniləri geri sıxışdırmaq üçün qonşu bölüyün əsgərləri həm sağ, həm də sol cinahlardan hücuma keçdilər. Fikrət öndə gedənlərin sırasındaydı. Daşnaklar geri addım atmaq istəmir, ciddi müqavimət göstərir, atəş səsləri
yeri, göyü titrədirdi. Bir neçə saat çəkən döyüşdən sonra yağılar güclü həmlənin qarşısında tab gətirə bilməyib geri çəkilməyə məcbur
oldular. Əsgərlər qəsbkarların bir neçə mövqeyini ələ keçirib orada
möhkəmləndilər. Çox keçmədi ki, arxaya çəkilən işğalçılar qəflətən
dayanıb müqavimət göstərməyə başladılar.
Bu arada döyüşçülər patron ehtiyatlarının azaldığını dedilər.
Tez bir zamanda patron çatdırılmasaydı, əliyalın qalıb geri çəkilməyə məcbur olacaqdılar. Kapitan İsmayılov bu barədə qərargaha
məlumat vermək istəyəndə rabitə əlaqəsinin kəsildiyini gördü. Tez
əsgərlərdən üç nəfərini geri göndərdi ki, patronun azaldığını qərargaha çatdırsınlar. Komandirdən əmr alan döyüşçülər vaxt itirmədən
üzüaşağı qaçdılar. Saat 11-ə qədər döyüşlər uğurla gedirdi. Sarsıdıcı zərbə alan düşmən addım-addım geriləyirdi. Belə həlledici bir
vaxtda sağ və sol cinahlardakı döyüşçülər ciddi bir səbəb olmadan,
heç bir əmr və göstəriş verilmədən qəflətən geri çəkildilər. Rabitə
işləmədiyindən komandir bu barədə polkovnik Şabanova məlumat
verə bilmədi. Vəziyyətin birdən-birə pisliyə doğru dəyişməsi bölük
komandirini məyus etdi. Cinahlar boşalandan sonra düşmən fəallaşıb həmin istiqamətdən irəliləməyə – Fikrətgili mühasirəyə almağa
başladı. Az qüvvə ilə ermənilərin qarşısını almaq mümkün deyildi.
Mühasirə dairəsi daraldıqca əsgərlərin həyəcanı artırdı. Bir tərəfdən də patron tükənmək üzrə idi. Vəziyyətin belə kəskin hal aldığını
görən kapitan İsmayılov şəxsi heyətə döyüşə-döyüşə geri çəkilməyi əmr etdi. Vaxtında bu addımı atmasaydı, hamı mühasirəyə düşə
bilərdi. Əsgərlər vuruşa-vuruşa əvvəlki mövqelərə qayıtdılar, mühasirə təhlükəsi sovuşdu.
Çox keçmədi ki, qərargaha gedən əsgərlər hərəsi bir yeşik patronla geri qayıtdı. Onlar kapitan İsmayılova məlumat verdilər ki, bir
azdan əlavə yenə də silah-sursat göndəriləcək. Fikrətgil üç sutka
soyuq havada səngərlərdə, qazmalarda qaldılar. Gecə-gündüz qanlı döyüşlər səngimədi, silahlar od püskürdü. Artıq rabitə də bərpa
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olunmuşdu. Kapitan İsmayılov tez-tez qərargahla əlaqə saxlayır, baş
verən hadisələr barədə daim Şabanovu məlumatlandırırdı. Polkovnik də öz növbəsində yaranmış döyüş şəraitinə uyğun olaraq döyüşçülərə əmr və göstərişlər verirdi. Ermənilər sakitləşmək bilmədən
həmlələr edib yeni əraziləri ələ keçirməyə can atırdılar. Amma nə
qədər cəhd etsələr də istəkləri boşa çıxırdı. Fikrətgil onların qarşısını dəqiq atəşlə alırdı. Əsgərlər çalışırdılar ki, patronları boş-boşuna
korlamasınlar, hər atəşə bir düşmən öldürsünlər. Uzun çəkən atışmalardan sonra ermənilər geri oturtduldu. Bundan sonra bir az sakitlik yarandı.

Ertəsi gün səhərə yaxın yağılar yenə də Fikrətgilin mövqelərinə
hücum çəkdilər. Atışma uzun sürdü. Şəxsi heyət bütünlüklə hücumun
qarşısını almağa səfərbər edilmişdi. Düşmən artilleriyası dayanmadan həm yaşayış məntəqələrini, həm də döyüşçüləri atəşə tuturdu.
Mərmilər göydə süzüb Əlağalılar kəndinin məhəllələrinə düşdükcə
salamat qalmış evlər də yerlə-yeksan olurdu. Bölüyün ehtiyat qüvvələri burada yerləşirdi. Onlar üçün də hər an təhlükə yarana bilərdi.
Amma əsgərlərin qaldığı ev elə yerdə seçilmişdi ki, işğalçılar oranı
hədəfə ala bilmirdilər.
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Səhər ertədən başlanan döyüş günortaya yaxın dayandı. Ağır itki
verən düşmənin geri çəkilməkdən başqa yolu qalmamışdı. Bölüyün
əsgərlərindən iki nəfəri yaralanmış, bir nəfər isə şəhid olmuşdu.
Üç gün sonra səngərdəki əsgərləri başqaları əvəz etdi. Döyüşçülər Qaralar kəndinin içindən keçərək yorğun-arğın halda Əlağalılara gəlib çatdılar. Fərrux dağının zirvəsində də qanlı döyüş gedirdi.
Ermənilər işğal məqsədilə Ağdam rayonunun kəndlərinə bir neçə
istiqamətdən hücum çəkmişdilər. Qəsbkarlar istəklərinə çatmaq
üçün bütün qüvvələrini əməliyyata cəlb etmişdilər. Əgər düşmən
bu yerləri ələ keçirsəydi, yaxınlıqdakı kəndlərdə yaşamaq mümkün
olmayacaqdı. Ona görə də döyüşçülər mövqelərində möhkəm dayanmışdılar. Əlağalılar kəndinin üst tərəfindəki yoldan ötüb keçən
maşınların təkəri altında qalıb əzilmiş dəmir qırıqlarının yanından
keçəndə neçə vaxtdan bəri burada vuruşan əsgərlərdən biri dərindən ah çəkib dedi ki, bu cəsur zabit Şirin Mirzəyevin maşınıdır, o burada minaya düşdü. Rəhmətlik çox bacarıqlı hərbçi idi, əməliyyatları məharətlə idarə edir, uğurla nəticələnən döyüş planları qururdu.
Heyf ki, o cəsur insanı tez itirdik. İndi bizim onun kimi savadlı və
təcrübəli komandirlərə böyük ehtiyacımız var.
Neçə gündən bəri sakit keçən hava iki-üç saatın içində qarışmışdı, qar yağırdı. Soyuq külək tələsmədən buludları qovub göy üzünün hər tərəfinə yayırdı. Külək təkcə buludları deyil, dayanmadan
göy üzündən ələnən qarı da dağlara tərəf sovurur, qayalara, daşlara çırpırdı. Yollar, cığırlar yavaş-yavaş qarın altında qalıb görünməz
olurdu. Əsgərlər kəndin içi ilə xeyli qabağa gedib mərmi düşməmiş
evlərdən birinin yanında dayandılar. Onlar Ağdama qayıtmayacaq,
burada qalacaqdılar. Səngərdən dönmüş döyüşçülərin üz-gözündən
yorğunluq yağırdı. Üç-dörd gün idi şirin yuxu üzünə həsrət qalmışdılar. Yuxusuzluqdan Fikrətin gözləri qızarmış, bəbəkləri şişmişdi.
Yuyunub günorta çörəyini yedikdən sonra yatağına uzanan kimi onu
yuxu apardı.
Fikrət yorğun gözlərini axşama yaxın açdı. Yorğunluğu xeyli
keçmiş, beyni dincəlmiş, gözlərinin qızartısı çəkilmişdi. İndi özünü
xeyli gümrah hiss edirdi. Yenə də atəş səsi qulaqları deşirdi. İlk günlər güllə, top səsləri eşidəndə Fikrət bir az narahat olur, qorxurdu.
Sonra yavaş-yavaş həm bu səsə, həm də ətrafında baş verən qanlı
hadisələrə alışdı. Hər şey onun üçün adiləşdi. Ona görə də indi eşit-
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diyi güllə səsləri Fikrəti çox da narahat etmədi. Saatın əqrəbləri vaxtı
öz ardınca dartıb irəli apardıqca istirahət edən o biri əsgərlər də yavaş-yavaş oyanırdılar. Susmadan gurlayan silahlar onlara rahat yatmağa da imkan vermirdi.
Vaxt ötüb keçir, şər qarışır, ömürdən qopub gedən günün biri də
sona yaxınlaşırdı. Qaranlıq bütün ağırlığı ilə dağların, daşların üstünə çökürdü. Gecə ətrafdakı bütün gözəlliklərin üstünə pərdə çəkirdi. Bölüyün yerləşdiyi evdə işiq yox idi. Ermənilərin atdığı odlu
mərmilər kəndə işıq daşıyan elektrik dirəklərini çoxdan sıradan
çıxarmışdı. Buna görə də əsgərlər keçmiş dövrlərdə olduğu kimi,
lampa yandırırdılar. Pəncərələrə də qara rəngli parçadan örtük çəkilmişdi ki, düşmən çölə düşən işığı görüb şəxsi heyətin yerini müəyyən edə bilməsin.
Kapitan İsmayılov əsgərlərlə bir-bir görüşüb söhbət edir, sağlamlıqları ilə maraqlanır, vəziyyətini soruşur, tapşırırdı ki, yaxşı-yaxşı istirahət edin, özünüzü toparlayın, hər an səngərə qalxmaq əmri
verilə bilər. Fikrət daha çox əsgər yoldaşları Anar, Elçin, Yaşar və
Qəriblə söhbət edirdi. Danışıqlarının mövzusu qanlı döyüşlərə köklənmişdi. Mövqeyini dəyişərkən Yaşarın ayağı sürüşmüş, qolu daşa
dəyib əzilmişdi.
Döyüşçülər şam yeməyindən sonra yenə də istirahət etdilər. Ön
xəttə isə gecə səhərə qədər silahlar susmadan gurladı.
Səhər açılıb yeri-göyü işıqlandıran kimi əsgərlər ayağa qalxdılar.
Fikrət çölə çıxıb ətrafa boylandı. Axşamdan yağan qar kəsmiş, külək
dayanmışdı. Dünənkinə baxanda bu gün hava yumşalmış, şaxta bir
az öləzimişdi. Səhər yeməyindən sonra Fikrət dostları ilə ayaqlarının
keyini açmaq üçün bölüyün həyətindən məhəlləyə çıxdılar. Təhlükəsiz hesab olunan yerlərlə xeyli üzü yuxarı – Qaralar tərəfə getdilər.
Ətrafda gördüyü qış mənzərəsi Fikrəti sehrləmişdi. Müharibənin Qarabağın belə gözəl yerlərinə gəlib çıxdığına və hər tərəfi viran qoyduğuna çox təəssüflənirdi. Gərgin döyüşlərdən sonra ətrafda qalan
qanlı “izlər” hamının ovqatını korlamışdı. Torpağın bağrını deşik-deşik etmiş mərmilər düşdüyü yerlərin altını-üstünə çevirərək iri çalalar əmələ gətirmişdi. Vəziyyət gərgin olduğundan sakinlər doğma
ocaqlarını çoxdan tərk etmişdilər. Kənd suyu sovulmuş dəyirmana
bənzəyirdi. Küçələrdə sahibsiz dolaşan itlər yemək tapmaq üçün
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hara gəldi başlarını soxurdular. Bəzən onlar da düşmən gülləsinə tuş
gəlirdilər.
Yandırılmış və neçə vaxtdan bəri boş qalmış evlər haray qoparıb
bu yerlərin camaatını səsləyirdi. Kənd sanki sakinlərsiz qəribsədiyindən gözləri yollara dikili qalmışdı. Həm Qaralar, həm də Əlağalılar kəndləri yüz ilin xarabalıqlarını xatırladırdı. Ermənilərin atdığı
mərmilər bir neçə ay əvvəldən camaatı doğma ocaqlarından perik
salmışdı. Əsgərlər Əlağalılar kəndinin elə bir yerində dayanmışdılar ki, oradan həm Qaralar kəndi, həm də Xaçınçayın o biri sahilində
yerləşən Fərrux dağı, onun ətəyindəki Aşağı və Yuxarı Cinli kəndləri
apaydın görünürdü. Dağdan gələn atəş səsləri ətrafa yayılaraq uzaqlarda əks-səda verirdi. Hiss olunurdu ki, düşmən daha çox o səmtdən
irəliləməyə can atır.

Fikrətin Leylası – ilk məhəbbəti

Ətrafı bir az gəzib dolaşandan sonra Fikrət dostları ilə bölüyə
qayıtdı. Həyətə girəndə burada canlanma hiss etdilər. Hamı otaqlardan çıxıb həyətə yığışırdı. Kapitan İsmayılov əsgər İmran Həsənovun
gözəl səsinin sehrinə düşdüyünü söylədi. “İmranın səsi, avazı çox xoşuma gəlib, xahiş etmişəm ki, bizim üçün bir az oxusun. Sağ olsun, o
da sözümü yerə salmayıb. Düzdür, deyir utanıram, amma inanıram
ki, yavaş-yavaş həyəcanı keçib gedəcək. Yəqin onun oxuduğu mahnılar hamınızın ürəyincə olacaq. Gör nə vaxtdır musiqiyə həsrət qalmışıq. Gərgin döyüşlər bizi yorub əldən salıb. Əminəm ki, onun səsi
ruhumuza və canımıza sakitlik gətirəcək, ovqatımızı dəyişdirib yüksəldəcək”, – dedi.
Az vaxt ərzində əsgərlər həyətdə bir az səliqə-sahman yaradıb
«səhnə» düzəltdilər. Şahin adlı əsgər evlərin hansındansa köhnə bir
qaval da tapıb gətirdi. Fikrət İmranı görəndə hiss etdi ki, doğrudan
da, çox utancaq və həyalı insandır. Utandığından yanaqları qızarmışdı. Amma çətin də olsa, yavaş-yavaş İmran özünü ələ aldı. Onu qavalda müşayiət edən Şahinin də musiqi duyumu pis deyildi. Musiqinin
ritmini düzgün tutaraq müğənni əsgəri növbəti mahnıları oxumağa
ruhlandırırdı. İmran bir neçə dəfə boğazını arıtlayandan sonra oxumağa başladı. Onun məlahətli səsi, gözəl avazı elə ilk dəqiqədən döyüşçüləri nağıllarla dolu sirli-sehirli aləmə çəkib apardı. Alqışlardan
həvəsə gələn İmran utancaqlığı yaddan çıxarır, mahnıları bir-birinə
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calayırdı. Hamı kimi Fikrət də əsgərin ifasına maraqla qulaq asırdı.
Səsin sehri, şirinliyi onu ötüb arxada qalmış illərə aparırdı. İmranın
ifa etdiyi «Leylam» mahnısı Fikrətin ürəyini yandırıb könlünü alovlandırır, kövrək qəlbində dərin şırımlar açırdı. Əsgərin səsi bulaq
suyu kimi dupduru və təmiz idi. İmranın oxuduğu bu mahnının sözləri Fərrux dağında əks-səda verib qarlı çöllərə yayılırdı...
Danışıb gülməyirsən, Leylam,
Halımı bilməyirsən, Leylam.
Görüşə gəlməyirsən, Leylam.
Leylam, Leylam, mənim Leylam…

İmranın ürəyəyatımlı həzin səsi, ifa etdiyi mahnının sözləri Fikrətin qəlbinin dərinliyindəki qəmli xatirələri silkələyib oyatdı. Xatirələrin qanadında xəyalən ötən çağlara döndü. Hələ məktəb illərində sevdiyi, eşqinin odunda yanıb qovrulduğu gözəl-göyçək Leylası
yadına düşdü. İlk məhəbbəti olan o qız çox gözəl idi. Qara qaşları, ağ
çöhrəsi, fındıq kimi balaca burnu, qalın dodaqları, uzun saçları görən
hər kəsi heyran edirdi.
Leylagil kəndin yuxarı məhəlləsində yaşayırdı. Fikrət həmişə
dərsə gedəndə evdən bir az tez çıxar, yolun kənarında dayanıb onu
gözləyərdi. Leyla ona çatan kimi görüşüb hal-əhval tutar, söhbət
edə-edə məktəbə gəlib çatardılar. Dərsdə də Fikrət gözünü ondan
çəkmədiyindən baxışları baxışları tez-tez toqquşardı. Belə anlarda
qız gözlərini ondan yayındırmağa çalışmaq istəsə də, sanki özü ilə
bacarmazdı. Leylanın çöhrəsi və gözləri daim gülərdi. Ona yaraşıq
verən təbəssümü üzünü heç vaxt tərk etməzdi. Uzun saçını da həmişə qara gözlərinin üstünə tökərdi. Fikrət kimi o da dərsələrini yaxşı oxuyardı. Qıza vurulandan sonra «Leylam» mahnısı Fikrətin dilindən düşməzdi, onu zümzümə etməkdən xoşlanardı. Sanki bu mahnı
onun sevgisini, məhəbbətini daha da artırardı. Dağda, dərədə olanda
isə zilə qalxıb “Leylam”ı oxumaqdan yorulmazdı. İstəyirdi ki, Leylanı
sevdiyini yalnız yer kürəsi deyil, göydəki günəş də, ay da, ulduzlar da
bilsin.
Bir gün dərsdən qayıdanda neçə vaxtdan bəri ürəyində əzizləyə,
əzizləyə gizlətdiyi sevgisini Leylaya açdı. Qız onun sözlərindən utanıb başını aşağı saldı, dilinə kilid vuraraq susdu. Birlikdə xeyli yol
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gəlsələr də, ağızlarını açıb sözə əziyyət verib danışmadılar, sükuta,
səssizliyə açar tapmadılar. Ertəsi gün Fikrət Leylanı çox gözlədi,
amma qız gəlib çıxmadı. Onun narahat, həyəcanlı baxışları məhəlləyə tərəf uzanan yollara dikilib qaldı. Dərsə gecikməmək üçün burada çox ləngiməyib məktəbə yollandı. Qızın xəstələndiyini zənn etdi.
Sinfə girəndə Leylanı parta arxasında görəndə sevindi. Ona tərəf ha
boylansa da, qız başını döndərib Fikrətə baxmadı ki, baxmadı. Dərs
başa çatana qədər bir dəfə də olsun baxışları “görüşmədi”. Elə bil
Leyla onu görmürdü, sanki Fikrət iki addımlığında deyildi. Qız ona
yaxın gəlmir, hey qaçır, nə onunla yol yoldaşlığı edir, nə də kəlmə kəsirdi. İlk məhəbbətinin həsrətindən Fikrətin gözünə gecələr yuxu da
getmirdi. Eşqin odu, alovu ürəyini, qəlbini yandırdığından dərslərini
də oxuya bilmirdi. Sevgi oxları daşa dəydiyindən qəm dəryasına batmışdı. Leyla ondan qaçıb uzaqlaşdıqca Fikrət üçün əlçatmaz olurdu,
dərdi, qəmi artırdı.
Fikrət üçün bir həftə kədər və qəm içində ötdü. O ürəyində bir
dünya sevgi gəzdirə-gəzdirə gözlərini Leylasından çəkmirdi. Yenə də
məktəb yollarında onun gözələrinə baxa-baxa addımlamaq, şirin-şirin söhbət etmək istəyirdi. Qız isə həm gözəl baxışlarını gizlədir, həm
də ağzını açıb bir kəlmə də olsun onunla danışmırdı. Fikrətin ona
ürəyini açdığı vaxtdan xeyli vaxt keçsə də, söhbət edib bir cavab ala
bilməmişdi. Bir gün sanki möcüzə baş verdi. Dərs vaxtı gözlənilmədən baxışları əvvəlki kimi toqquşdu. Bu baxışlardan ürəyinə sevinc
mehi əsməyə başladı. Leylanın qara gözlərindən qəlbinə qığılcımlar
sıçradı. Ürəyindəki sevgi tonqalı daha da gur yandı. Üç-dörd gün ikisi
də bu odlu baxışların istisində yanıb yaxıldılar.
Bir gün Fikrət məhəllənin aşağısında Leylanı gözləyəndə uzaqdan onun gəldiyini gördü. Ürəyi atlandı, sevinci aşıb-daşdı. Əvvəlki
günlərdəki kimi mehribancasına görüşüb qoşa addımladılar. Həmin
çağlarda Fikrət həyatının ən xoş anlarını yaşayırdı, aşıb-daşan sevinci ürəyinə sığmırdı. Qızın baxışlarından sevgisinə müsbət cavab
almışdı. Deməli, Leyla da onu sevirdi. Yeni yanmağa başlayan sevgi
ocağı ikisinin də qəlbini işıqlandırırdı...
Onların məhəbbəti dillərə düşmüşdü. Hər kəs Leylayla Fikrətə
bəxtəvərlik verir, mehribançılığına həsəd aparırdı. İkisi də ömrü boyu
sevgilərinə sədaqətli olacaqlarına and içmişdilər. Onların bir-birilərini sevməsi xəbəri həm Leylanın, həm də Fikrətin valideynlərinin
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qulağına gedib çatsa da, dünyanın hər üzünü görmüş bu insanlar
buna o qədər də əhəmiyyət vermirdilər. İlk məhəbbətə yaz yağışı
kimi baxırdılar. Axı yaz yağışı coşqulu olur, onun seli, suyu hər yeri
uçurub dağıdır. Bir də gördün, budur, az vaxt ərzində buludlar toqquşub guruldadı, nərildəyib səs-küy qopardı. İldırımlar çaxıb yeri-göyü
yandırdı. Az vaxt ərzində bir leysan tökdü ki, gəl görəsən. Gurhagurla
gələn sellər, sular səs-küy salaraq hər tərəfi ağuşuna aldı. Belə olanda onun qabağında bənd-bərə də dayana bilmirdi. Bir müddətdən
sonra isə hər tərəfə sakitlik çökürdü. Heç elə bil nə göy gurlamış, nə
ildırım çaxmış, nə yağış yağmış, nə də sel gəlmişdi. Amma Fikrətgilin
sevgisi yaz yağışına yox, yağıb kəsməyən payız yağışına bənzəyirdi...
Orta məktəb illəri bir göz qırpımında ötüb arxada qaldı. Sanki
zaman bir az tez keçdi. Hər ikisi sənədlərini eyni ali məktəbə verdilər. İmtahanlara da birgə yollandılar, həyəcanlı günləri bir yerdə
yaşadılar. Leyla “əla” qiymət alıb istəyinə çatdı, Fikrətinsə bəxti gətirmədi. İmtahanların nəticələri aşağı olduğundan müsabiqədən
keçə bilməyib konkursa düşdü. Buna görə də kəndə utana-utana, bir
az da başaşağı qayıtdı. Növbəti il isə onu hərbi xidmətə apardılar.
Əsgərliyə getdiyi ilk günlərdən Leylaya məktub yazardı. Həmin
məktubların səhifələrini sevinc və xoş duyğularla doldurardı. Məktublarını yaxın dostu Cabirə göndərərdi. O da ləngitmədən qıza çatdırardı. O günlərdə Cabir sevglilər arasında körpü rolunu oynayırdı. Dostu məktubu Leylaya verəndən sonra qız cavabı ləngitmədən
yazıb Cabirə qaytarardı. O da sevgi məktubunu gözü yolda qalan
dostuna göndərərdi. Leyla məktublarında sevgisinə sədaqətindən,
onu intizarla gözlədiyindən yazardı. Fikrət bu məktubları öpə-öpə,
sevinə-sevinə oxuyardı. Sonra da üst-üstə yığıb ən qiymətli xəzinə
kimi saxlayar, onlardan Leylanın qoxusunu alardı. Fikrət sevgisinə
qovuşmaq üçün xidmətinin başa çatmasını gözləyirdi. İstəyirdi ki,
əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra həmin ali məktəbə daxil olub Leylası
ilə bir yerdə oxusun. Özünə güvənir və inanırdı ki, arzusuna qovuşacaq. Qərarını Leylaya da yazmışdı. Bu, sevgilisinin də ürəyincə idi.
Xidmətinin başa çatmasına iki ay qalmış Fikrətin intizar dolu
günləri başlandı. Yayın istiləri başlayar başlamaz birdən-birə Leylanın məktublarının arası kəsildi. Nə səbəbdənsə ona göndərdiyi sevgi
dolu namələr cavabsız qaldı. Bundan nigarançılıq çəkən Fikrət Cabirin özünə yazıb səbəbi ondan soruşdu. Heç dostu da dəqiq cavab
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verib onu bu nigarançılıqdan qurtarmadı. Yazırdı ki, qızın başı qarışıqdı, ona görə də məktubları cavabsız qoyur, bir az səbir edib gözləsin. Fikrət hərdən düşünürdü ki, ya Leylanın başında bir hadisə var,
ya daha onu bəyənmir, ya da valideynləri məktublardan xəbər tutub
qızı danlayıb bu yoldan çəkindiriblər. Yəqin, onu başqasına vermək
istəyirlər. Fikrət çox fikirləşib götür-qoy etsə də, bir fikrin üstündə
qəti qərar tutub dayana bilmirdi. Çəkdiyi dərd-sər onun rahatlığını
əlindən almışdı. İndi o xidmətinin sona çatacağı və kəndə – Leylanın
yanına dönəcəyi günü böyük səbirsizliklə gözləyirdi...
Axır ki Fikrətin intizarla gözlədiyi gün tələm-tələsik gəlib özünü yetirdi. Artıq xidmət müddəti başa çatmışdı, kəndlərinə dönməyə
hazırlaşırdı, qarşıda onu uzun yol gözləyirdi. Doğma ocaqları, doğma adamları, dost-tanışları və Leylasını görmək üçün burnunun ucu
göynəyirdi. Yollar isə elə bil onun acığına uc-uca düyülüb uzandıqca
uzanırdı. Fikrət elə hey ilk məhəbbətini düşünürdü. Məsafə qısaldıqca Leylanı tezliklə görəcəyinə sevinirdi.
Onu kəndlərinə gətirən qatar doğma stansiyalarına səhərə yaxın
çatdı. Lap ertədən üfüqdən boylanan günəş yer kürəsini nuru, işığı ilə doldurmuşdu. Stansiyada adam az gözə dəyirdi, seyrəklik idi.
Fikrət buradan kəndlərinə çatmaq üçün quş kimi qanadlanıb uçmaq istəyirdi. Onu formada görən sürücülər tez qabağına qaçdılar.
Onlardan Misir adlı yaşlı birisi hamıdan tez qoluna girib maşınına
tərəf çəkib apardı. Fikrət oturan kimi sürücü mühərriki işə saldı. O,
yolboyu pəncərədən iki il həsrətində olduğu doğma yerlərə tamaşa
edirdi. Heç nə dəyişməmişdi, hər şey əvvəlki kimi qalmışdı. Həvərli çayının üstündən çəkilmiş körpüdən keçəndə suyun həzin şırıltısı qulaqlarını döyəcləyib xatirələrini oyatdı. Düz iki il idi Fikrət ilk
sevgisi olan Leylanı görməyə həsrət qalmışdı. Artıq yol yarı olmuşdu. Beş-on dəqiqədən sonra evlərinə çatacaqdı. Dağların, dərələrin
qoynuna dolaşıb keçən yolları da arxada qoyub kəndə yaxınlaşdılar.
Fikrət qoynunda dünyaya göz açdığı doğma yerlərə gözüdolusu baxdıqca baxırdı. Yuxarı məhəlləni keçib bir az da irəli gedəndən sonra
uzaqdan evləri, həyətləri göründü. Fikrətin ürəyi atlandı, gözlərində sevinc parladı. Sürücü onların darvazalarının ağzına çatıb maşını
saxladı. Atası Səməd kişi tövlənin yanında oturub papirosuna dəm
verərək fikrə getmişdi. Bəlkə də, elə əsgərlikdə olan övladını dü-
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şünür, onun dönüşünü gözləyirdi. Fikrət çamadanını götürüb yerə
düşən kimi atasını səslədi:
– Ataaaa...
Gözləmədiyi bir vaxtda oğlunun səsini eşidən Səməd kişi diksindi. Tez uşaq cəldliyi ilə oturduğu yerdən qalxıb darvazaya tərəf
boylandı. Fikrəti görüb sevinə-sevinə qabağına qaçdı. Ata-bala həyətin ortasında qucaqlaşdılar. Səməd kişi övladını duz kimi yalayırdı.
Səsə anası Pəri arvad da evdən çölə çıxdı. Oğlunu həyətdə görən kimi
elə ayaqyalın onun qabağına yüyürdü. Fikrəti bağrına basan ananın
sevincdən gözləri yaş içində boğulurdu. Balaca qardaşı Xürrəm də
qaça-qaça gəlib özünü Fikrətin qucağına atdı. Bu mənzərəni görən
taksi sürücüsünün də gözləri yaşarmışdı.
Səməd kişinin həyəti yavaş-yavaş adamla dolmağa başladı. Fikrətin əsgərlikdən qayıtdığını eşidən qohum-əqraba onlara axışdı.
Həyətdə yer düzəldib süfrə açdılar. Səməd kişi vaxt itirmədən oğlunun adına bəslədiyi qoçun iri buynuzundan tutub tut ağacının altına
çəkib kəsdi. Leylanın atası Nüsrət kişi də Fikrəti görməyə gələnlərin arasında idi. Ən yaxın dostu Cabir də xəbəri eşidən kimi qaçıb
gəlmişdi. Fikrət görüşən kimi tələm-tələsik, elə iki daşın arasında
ondan ilk məhəbbətini xəbər aldı. Leylanın ona məktub yazmadığının səbəbini soruşdu. Cabirsə onun suallarına cavab vermir, susurdu. Evdə adam çox olduğundan onlar ürəyi istəyən kimi söhbət edə
bilmirdilər. Fikrəti görmək üçün qapılarına ayaq basanların hamısı
bir-bir onunla görüşüb hal-əhval tutur, valideynlərinə gözaydınlığı
verirdi. Gələnlərin dilindən olduğundan dostların aralarında gedən
söhbətin ilməsi tez-tez qaçırdı. Axırda Cabir: “Fikrət, indi evdə adam
çoxdur, hamı səni görməyə gəlir, inşallah, sabah bu barədə ətraflı danışarıq”, – dedi. Onlara yığılmış qohum-əqrəba gecə yarıdan keçəndən sonra dağılışdı.
Axşam yerinə girən Fikrət səhərin tez açılmasını gözləyirdi ki,
Leylası ilə görüşsün, onun ay üzünü, qara gözünü, təbəssüm əskik
olmayan çöhrəsini görsün. İnanırdı ki, yəqin, xidmətdən qayıtdığını
eşidəndə o hamıdan çox sevinib. Sabah görəndə ürəyindən keçənlərin hamısını qıza deyəcəkdi. Məktubuna cavab verməyib onu intizarda saxladığından gileylənəcəkdi. Belə şirin düşüncələr onu qanadlarına alıb yuxunun dərinliklərinə doğru apardı.
Səhər tezdən Fikrət gözlərini açanda günəş üfüqdən xeyli yuxa-
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rı qalxmışdı. Yol yorğunu olduğundan yatıb vaxtı ötürmüşdü. Paltarını geyinməyi çox çəkmədi. İndi özünü dünənkindən gümrah hiss
edirdi. Həyətə çıxanda qohumlarını gördü. Dünən işdə-gücdə olub
gələ bilməyən yaxınları səhər ertədən qapılarını döymüşdü. Bir azdan Cabir də gəldi. Fikrət onunla axşamdan yarımçıq qalmış söhbətə
cığır açdı. Danışa-danışa həyətdən məhəlləyə çıxdılar. Evdən bir az
aralanandan sonra Cabir dedi:
– Fikrət, sən əsgərlikdə olanda sinif yoldaşımız Səlim dünyasını
dəyişdi. Gedək bizim həyətdən gül qırıb onun məzarını ziyarət edək.
Bilirəm ki, rəhmətliyin xətrini çox istəyirdin.
Fikrət eşitdiyi bu xəbərə inanmadı, heyrətdən yerindəcə donub
qaldı. Səlim evin tək oğlu idi. Beş bacıdan sonra doğulmuşdu. Fikrətlə çox mehriban idilər. Quzu otarmağa, balıq tutmağa, çayda çimməyə, futbol oynamağa həmişə bir yerdə gedərdilər.
– Cabir, axı Səlim nədən öldü? Durduğu yerdə ona nə oldu ki? –
deyə narahatlıqla dostundan soruşdu.
– Səlimin ölümü heç nədəncə oldu... Yol keçərkən yük maşını
vurdu. Yazıq elə yolun ortasında – hadisə yerindəcə canını tapşırdı.
– Çox heyf ondan, Allah rəhmət eləsin, yaxşı oğlan idi. Səlimin
məzarını mütləq ziyarət etməliyik. Yoxsa ruhu bizi bağışlamaz. Bəlkə,
əvvəlcə Leyla ilə görüşək. Onun üçün o qədər darıxmışam, az qalır,
ürəyim partlasın. Heç olmasa onu uzaqdan da olsa görə bilsəydim,
ürəyim bir az sakitləşərdi.
– Gəl, əvvəlcə qəbiristanlığa gedək, Səlimin məzarını ziyarət
edək sonra Leyla ilə görüşərsən. Səhərin gözü təzə açılıb, ola bilsin,
qızın əlində vacib işi-zadı var. Bəlkə, heç səninlə görüşməyə vaxt edə
bilməyəcək. Qoy bir az keçsin, günorta olsun, sonra onların məhəllələrinə baş vurarıq.
Cabirin dediklərinin daha məntiqli olduğunu düşünüb onunla
razılaşdı. Gəzə-gəzə dostugilə gəldilər. Həyətlərindən bir topa gül
dərib qəbiristanlıq tərəfə yol aldılar. Səhər-səhər geniş dərələrdən
əsən sərin meh gül-çiçəyin xoş qoxusunu ətrafa yayırdı. Məzarlığa
çatmağa bir neçə addım qalmış Cabir ona dedi:
– Fikrət, sən burada başqa əziz adamlarının da məzarını görsən
bir az toxdaq ol. Çalış özünü ələ al, çox üzülmə.
– Mənim üçün doğma, əziz olan adamların hamısını sağ-salamat
gördüm. Daha onlardan başqa mənim kimim var ki?
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...Dostlar qəbiristanlığın girişində ayaq saxladılar, salavat çevirib ölənlərin ruhuna dualar oxudular. Cabir qabaqda, Fikrət də onun
arxasınca gedirdi. Sakitlik olduğundan yaxınlıqda uçuşan quşların
nəğməsi aydın eşidilirdi. Cabir məzarlardan birinin yanında ayaq
saxlayıb dili dolaşa-dolaşa, kədərli səslə dilləndi:
– Fikrət, qardaş, ... bura gəl, baş daşındakı şəklə bax. Gör bu kimin məzarıdır?
Fikrət bir-iki addım da qabağa atıb baş daşına, oradan boylanan
şəklə baxanda heyrətdən donub yerində qaldı – beyni dumanlandı,
dili tutuldu, gözlərinə qaranlıq çökdü, dünya başına fırlandı. Məzarın önündə dizi üstə düşüb hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Hönkürtüsünü eşidən quşlar nəğmələrinə ara verərək susub ona qulaq
kəsilmişdilər. Fikrətin qarşısında diz çökdüyü qəbir Leylanın idi. Baş
daşından ona ürəyində bir dünya sevgi bəslədiyi ilk məhəbbəti boylanırdı. Danışmağa dili söz tutmurdu. Göz yaşları yanağına iz saldıqca
beynində bu ağrılı fikirlər dolaşırdı: “Deməli, onun Leylası ölübmüş.
Məktublarının cavabsız qalmasının səbəb bu imiş. Deməli, o ömrü
boyu Leylasız qalıb ilk məhəbbətinin həsrətini çəkəcək, acılarla dolu
həyat yaşayacaqdı. Axı bu yaşında Leyla nədən ölmüşdü, niyə dünyadan belə tez köç etmişdi? Bəlkə, onu kimsə öldürmüşdü?! Bəlkə,
kimsə onun sevgisini əlindən almaq üçün bu cinayətə əl atmışdı?”
Fikrət bu sualları özünə verə-verə göz yaşlarını saxlaya bilmir, içini
çəkib hıçqıra-hıçqıra ağlayırdı. Yanında diz çökmüş Cabirin də gözlərindən yaş axırdı. Həzin külək Fikrətin yanıqlı, kədərli səsini, qəlb
dağlayan hönkürtüsünü quşların qəmli nəğməsinə qatırdı. Ağaclar,
güllər də başlarını aşağı dikmiş, göy üzündən yerə boylanan günəşin
də kədərləndiyindən ayağı bir nöqtədə ilişib qalmışdı.
Fikrət sevib məhəbbətindən yanıb-qovrulduğu qızın şəkli ilə danışırmış kimi göz yaşları içində asta-asta pıçıldayırdı: “Nə oldu sənə
Leylam, niyə bu dünyadan tez köçdün? Heç təhsilini başa vurmamış,
gəlinlik paltarı geyinməmiş, sənin üçün “Vağzalı” çalınmamış həyata “əlvida” , – dedin! İki ildir hərbi xidmətdə üzünü görmək, səsini
eşitmək həsrəti ilə yaşayırdım. Neçə gündür üzünü görmək, nəfəsini
duymaq üçün yolları yora-yora gəlirəm. Niyə gəlişimi gözləmədin,
niyə məni bu həyatda tək qoydun, Leylam? Bəs indi mən neyniyəcəm, sənsiz necə yaşayacam, bu ayrılığa, sənin yoxluğuna necə dözəcəm?...”
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Bir azdan qolundan tutub ayağa qaldıran Cabir ona təskinlik
verərək dedi:
– Fikrət, özünü ələ al. Həyatda insanın başına hər şey gəlir. Nə
etmək olar, görünür, qismətiniz beləymiş. Doğulmaq kimi ölmək də
insanların alın yazısıdır, ondan qaçmaq mümkün deyil. Harada olsan
axtarıb səni tapacaq. Kimimiz gec, kimimiz tez bu dünyaya “əlvida”
deyəcəyik. Həyatda hər şeyə hazır olmaq lazımdır. Yazıq Leyla da alın
yazısına, qismətinə boyun əydi. Bu dünyada hərə öz ömrünü yaşayır,
biri çox, biri də az. Ömrə ömür calamaq mümkün deyil. Bilirəm, bu
itki sənin üçün ağırdır, amma neyləməli? Dözməkdən başqa çarəmiz
varmı? İnsan Tanrı hökmünün qarşısında çox gücsüz və acizdir. Nə
qədər cəhd etsək də, başımıza gələnləri dəyişməyə gücümüz çatmaz.
Hələ dünya yaranandan indiyə qədər ölümə dov gələn olmayıb. Başa
düşürəm ki, ilk məhəbbəti unutmaq çətindir. Bu ağrı-acı bütün ömrü
boyu adamın ürəyini, qəlbin yandırıb-yaxır. Sevgini qoyuram bir
tərəfə, elə cavan bir adamın ölümü içimizi göynətmirmi? Qəlbimizi
didib yaralamırmı? Şirin sandığımız həyat bəzən üzünü adama çox
sərt göstərir, amansızlıq edir, vüsala yetişməmiş bizə acılar daddırır,
ömrümüzün şirinliyini əlimizdən lap erkən alır. Çox vaxt pöhrələr
də tez saralır, tumurcuqlar da çiçək açmadan solur. Bir az səbirli ol,
Fikrət! Yəqin ki, çox ağlayıb sızlamaq da Allaha acıq gedər.
– Qardaş, axı bu yaaman ağır dərddir! Sevən ürək buna necə dözsün? Bəs indən sonra mən Leylasız necə yaşayacağam? Axı biz bir-birimiz üçün doğulmuşduq. Nədən öldü mənim Leylam? Bəlkə, kimsə
bizim sevgimizə qəsd etdi? Əgər elədirsə, mən də onu öldürüm, intiqam alım, qoy Leylanın ruhu bundan sakitlik tapsın...
– Yox, yox! Leylanı heç kim öldürmədi. Kövşəndən qayıdanda
kolluqda koldibi, biyan axtarakən onu ilan vurdu. Maşın tapıb qızı
həkimə aparınca gec oldu. İş-işdən keçdi. Xəstəxanaya çatdırılana
qədər zəhər bütün bədəninə yayılmışdı. Bir gün hüşsuz vəziyyətdə
reanimasiyada qalandan sonra dünyasını dəyişdi. Həkimlər nə qədər
çalışsalar da, onu xilas edə bilmədilər. Bu hadisə baş verəndə mən
də xəstəxanaya getmişdim. Leylanın ölüm xəbərindən bütün kəndkəsək yasa batdı. Çox kədərli, ağrılı bir gün idi. Yer də, göy də insanlara qoşulub onun ölümünə ağlayırdı.
Fikrət göz yaşlarının islatdığı gülləri hıçqıra-hıçqıra ilk məhəbbətinin məzarı üstünə düzdü. Leylanın baxışları baş daşından çox
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mehribancasına boylanırdı. O baxışlar dərs zamanında olduğu
kimi yenə də Fikrətin həsrətli, dünyanın acıları ilə dolu baxışlarıyla
toqquşdu. Amma bir fərq vardı, bu baxışlar canlı deyildi, onu dünyalar qədər sevən adama ürkək-ürkək baxmırdı. Arzu və istəkləri
zirvələrdən başına uçmuş, xəyal dünyası yerlə-yeksan olmuşdu. Ağlamaqdan gözləri qıpqırmızı qızarmışdı. Keçirdiyi sarsıntıdan yerlə
göy arasında qalmışdı, özünü çəkisizlikdə hiss edirdi, sanki artıq
ürəyi də döyünmürdü.
Dostlar Leylanın qəbrinin yanından bir az qabağa gedib sinif yoldaşları Səlimin də məzarını ziyarət edib göz yaş axıtdılar. Qəbiristanlıqdan Cabirgilə çox qanıqara halda qayıtdılar...
O vaxtdan illər keçsə də, Fikrət ilk məhəbbətini unuda bilməmişdi. Kəndə nə vaxt ayağı düşürdüsə, Leylanın məzarını ziyarət
edirdi. Həyatından qara xətt kimi keçən belə qəmli günləri Fikrət
həmişə kədərlə xatırlayırdı. Aradan illər ötsə də, o, kimsəni sevmək
üçün özündə güc tapa bilməmişdi. Hələ bu günə qədər qəlbində Leylanı əvəz edəcək bir qıza rast gəlməmişdi. İndi əsgər İmran Həsənov
“Leylam” mahnısını oxuyanda yenə də həmin kədərli günləri xatırladı. Əsgər yoldaşı başqa mahnılar oxusaydı da, Fikrətin xəyalı ötən
günlərdə ilişib qalacaqdı. O istəyirdi ki, elə həmişəlik orada – xəyalların qoynunda məskən salsın, Leylalı günləri heç vaxt bitməsin...
Əsgərin məlahətli səsi Əlağalılar kəndini dolaşıb Fərrux dağının
qarlı və əzəmətli zirvələrinə yayılırdı. İmran ifasını bitirər-bitirməz
əsgərlərdən bir neçəsi meyxana deməyə başladı. Hər kəs öz bacarığını ortalığa qoyur, nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirirdi. Sanki
bura döyüş yox, söz yarışması meydanı idi. Meyxana deyən əsgərlər
qafiyə tutaraq bir-biri ilə lap aşıqlar kimi deyişirdilər, bir növ, söz
güləşdirirdilər. Bu deyişmələr, mahnılar əsgərlərə zövq verir, bir anlıq da olsa, yorğunluqlarını unutdururdu. Onlar bu mahnı və meyxanalardan həm güc, həm də zövq alırdılar.
Gün ərzində həm Fərrux dağı tərəfdən, həm də Qaralar kəndinin yuxarılarından gələn atəş səsi ara vermədi. Axşama yaxın yenə
də havanın gözü tutuldu, qar yağdı. Vaxt keçdikcə ətrafın ağ örpəyi
daha da qalınlaşırdı. Soyuq olduğundan yerə düşən qar ərimir, üstüstə qalaqlanıb qalırdı. Fikrətgil günorta yeməyindən sonra silahlarını silib təmizlədilər, üst-başlarına və başqa zəruri ləvazimatlarına
əl gəzdirib dincəldilər...
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Səhərə yaxın bölüyün şəxsi heyətini “həyəcan” çağırışı ilə ayağa
qaldırdılar. Komandir dedi ki, ermənilər Fərrux dağı istiqamətindən
hücumu gücləndiriblər, hazırlaşınlar, yuxarı qalxacaqlar. Kapitan İsmayılovun əmri ilə onlar bölüyün yerləşdiyi həyətdən çıxıb Fərrux
dağına tələsdilər. Axşamdan yağan qarın, deyəsən, heç dayanmaq
fikri yox idi. Hava şaxtalı olduğundan soyuq əsgərlərin üz-gözünü
dondururdu. Silahlar əvvəlki günlərə nisbətən daha güclü gurlayırdı. Fərrux dağı yenə də döyüş meydanına çevrilmişdi. Əsgərlər öndə
vuruşanların köməyinə yetişmək üçün qarlı cığırlarla dağın zirvəsinə qalxırdılar. Həm qayalıq-daşlıq, həm də sürüşkən olduğundan
addımlamaq çox çətin idi. Buna baxmayaraq, əsgərlər bir-birindən
tuta-tuta dayanmadan yuxarı dırmaşırdılar. Fiktət həmişəki kimi qabaqda – kapitan İsmayılovla yanaşı gedirdi.
Yarım saatdan sonra səngərdəki əsgərlərin yanına çatdılar. Döyüşün gərginliyi nəfəs almağa da imkan vermirdi. Məlum oldu ki, bir
neçə istiqamətdən hücuma keçən ermənilər artıq iki əlverişli mövqeyi tutublar. Güllələr əsgərlərin başının üstündən vıyıldayıb yaxınlıqdakı daşlara, qayalara çırpılaraq ətrafa səpələnirdi. Sanki göydən
yerə qar dənələri yox, od tökülürdü. Çox vahiməli və tükürpədən səhnə idi. Fikrətgil vaxt itirmədən əlverişli mövqe seçib döyüşə atıldılar.
Əgər düşmən zəbt etdiyi mövqelərdən geri qovulmasaydı, vəziyyət
ermənilərin xeyrinə dəyişəcəkdi. Qəsbkarlar buradan təkcə Əlağalılar, Qaralar, Əlmədətli kəndlərini deyil, yaxınlıqdakı başqa yaşayış
məntəqələrini də asanlıqla vuracaqdılar. Buna görə də nəyin bahasına olursa olsun, düşməni zəbt etdiyi mövqelərdən geri qovmaq lazım idi. Nə qədər çətin olsa da, Fikrət erməniləri hədəfə alıb məhv
edə bilirdi. Hiss olunurdu ki, yağılar mövqeləri əldə saxlamaq üçün
bütün qüvvələri ilə hücuma keçiblər. Güllələrin əlindən baş qaldırmaq mümkün deyildi. Ətrafa yayılan barıt qoxusu ürəkləri bulandırırdı. Hər tərəf od içindəydi. Bu alovu nə soyuq hava, nə də yağan qar
söndürə bilirdi. Güllələrin atışından sonra qarın üstündə xırda-xırda
qara ləkələr əmələ gəlirdi. Bu, avtomat və pulemyotlardan kənara
sıçrayan isti gilizlər idi. Onlar düşdükləri yerlərdə qarı ərdiridi. Vaxt
keçdikcə döyüş gedən ərazi böyük aşsüzənə bənzəyirdi.
Birdən Fikrətin yaxınlığında vuruşan Qərib yaralandı. Güllə
onun çiynindən dəymişdi. O, əlini güllə dəyən yerə qoyaraq döyüşçü
yoldaşlarını köməyə çağırdı. Barmaqlarının arasından fışqıran qan
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bir an içində ayaqlarının altındakı qarı qırmızıya boyadı. Əsgərlər
onu qucaqlarına götürüb aşağı düşürtdülər. Fikrət qəflətən başını yuxarı qaldırıb həmin atəş nöqtəsinə dalbadal güllə yağdırdı. Az
sonra o istiqamətdən atəş səsləri kəsildi. Deyəsən, güllələr hədəfə
dəymişdi. Kapitan İsmayılov həm əsgərlərə göstərişlər verir, həm də
özü düşmənin başına od ələyirdi. Ermənilər güclü əks-həmlələr qarşısında çox dayana bilməyib yavaş-yavaş arxaya çəkilirdilər. Milislər
də köməyə gəldikdən sonra hücum daha da gücləndi. Üç saat çəkən
döyüş nəticəsində düşmən arxaya çəkildi, itirilmiş mövqelər geri
alındı. Hələ üstəlik, əsgərlər yağıları bir neçə qazmasından da qovub
çıxartdılar. Səngərdə düşmənin xeyli silah-sursatı tökülüb qalmışdı.
Qələbə sevincindən Fikrətin üzü gülürdü. Döyüşə gələndən bəri bu,
onun ilk böyük uğuru idi.
Əsgərlər üç gün Fərrux dağında qaldılar. Hava nə qədər soyuq
olsa da, onlar dözüb dayanır, düşməndən azad edilmiş mövqelərdə
möhkəmlənməyə çalışırdılar. Şəxsi heyət qazmalarda gecələyirdi.
Hava qaralan kimi şaxta yavaş-yavaş hər tərəfi dondurur, ağaclar da,
daşlar da buz bağlayırdı. Amma silahlar susmurdu. Şaxtanın silahları
dondurmağa gücü çatmırdı...
Üç gündən sonra qərargahdan Fikrətgilin bölüyünün Fərruxdan enməsi barədə komanda gəldi. Dağdan aşağı düşmək o qədər
də asan deyildi. Sürüşməmək üçün hamı addımını ehtiyatla atırdı.
Əgər kimsə diqqətsiz olsaydı, qəflətən sürüşüb daşa, qayaya çırpılıb
əziləcəkdi. Əsgərlər bir-birindən tuta-tuta bu çətin yolu keçib Yuxarı
Cinli kəndinə çatdılar. Başqa yaşayış məntəqələri kimi müharibə bu
kəndin camaatını da doğma ocaqlarından didərgin salmışdı. Evlərin
çoxu düşmənin atdığı mərmilərdən dağılmışdı. Kənddə dağın lap
ətəyində, bir az təhlükəsiz olan yerdə üç-dörd evin damından tüstü
çıxırdı. Ermənilər doğma yurdlarından ayrıla bilməyən bu insanları
güllə yağışı altında yaşamağa məhkum etmişdilər. Guruldayan atəş
səsi sakinləri qorxutmurdu, artıq onlar buna vərdiş etmişdilər. Kənd
sakinləri üçün müharibə adi hala çevrilmişdi.
Dağdan aşağı düşdükdən sonra əsgərlər dincini almaq üçün
bir-iki dəqiqə yolun kənarında ayaq saxladılar. Fikrət Qəribdən nigaran qalmışdı. Komandirə yaxınlaşıb xahiş etdi ki, əgər rabitə əlaqəsi varsa, qərargahdan onun vəziyyətini öyrənsin. Kapitan İsmayılov
danışığını bitirəndən sonra dedi ki, narahat olmayın, əsgər Qərib
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İbrahimov hospitala çatdırılıb, sağ-salamatdır. Əməliyyatdan sonra
özünü yaxşı hiss edir. Bu xəbəri eşidəndə əsgərlərin üzü güldü.
Bir az dinclərini alandan sonra komandirin əmri ilə bölüyün yerləşdiyi kəndə – Əlağalılara qayıtmağa başladılar. Hamının üz-gözündən yorğunluq tökülürdü. Üç gün davam edən gərgin döyüş onları
yorub əldən salmışdı. Əsgərlər bölüyə qayıtmaq üçün Fərrux dağının
ətəyindən çəkilmiş darısqal yolla Yuxarı və Aşağı Cinli kəndlərinin
içindən keçib getməliydilər. Hələ qarşıda xeyli qət ediləsi məsafə var
idi. Bir azdan kapitan İsmayılov dayanmaq barədə göstəriş verdi.
Əmrə tabe olan şəxsi heyət ayaq saxladı. Komandir beş-on dəqiqə
gözləməli olacaqlarını bildirərək. “Fərrux dağının zirvəsində mövqe
tutan düşmən yolun bu hissəsindən keçəndə bizi vura bilər. Ona görə
də bir az gözləməliyik ki, dağın başını duman alsın, sonra təhlükəsiz keçib gedək. Bilə-bilə ermənilərə hədəf olmaq ağılsızlıqdır. Bir
az gözləsək, heç nə itirməyəcəyik. Narahat olmayın, çox dayanmayacağıq. Buraların çox qəribə təbiəti var, hava tez-tez dəyişir. Yəqin,
bir azdan dağların başını duman, çən alıb ətrafı görünməz edər. Biz
də təhlükəsiz keçib gedərik”, – dedi. Döyüşçülər beş-on dəqiqə ayaq
saxlayıb havanın dəyişməsini gözlədilər. Vaxt dayanmadan su kimi
axıb gedirdi. Fərrux dağı dumanı sanki qəsdən zirvəsindən uzaqlara
qovub əsgərlərin getməyinə mane olur, hərbçilərin qoynunda qalmasını istəyirdi.

Qadın cəsarəti, qadın hünəri...

Bir-birindən yaraşıqlı görünən dağlar, dərələr ağ örpəyə bürünmüşdü. Ətrafdakı bənzərsiz mənzərə göz oxşayıb, könül açırdı. Sanki
bu rəsm əsəri idi, dünyanın məşhur rəssamlarından biri çəkmişdi.
Amma döyüşçülərdə bu gözəlliyə baxmağa nə həvəs, nə də maraq var
idi. Qanlı müharibə hamının ovqatını korlamış, sanki maraq dünyasını məhv etmişdi. Gərgin döyüşlərdən çıxmış əsgərlərin bu anlarda
bircə istəkləri var idi – tezliklə bölüyə çatıb dincəlmək və gözlərinin
acısını almaq. Hiss olunmadan ötüb keçən vaxt saniyələri, dəqiqələri
qovub tələm-tələsik zamanın axarına qovuşmağa tələsirdi. Hava isə
elə bil döyüşçülərlə qəsdə durmuşdu, dəyişmək istəmirdi. Sanki şaxta zamanı da, havanı da dondurub yerində saxlamışdı. Əsgərlər belə
soyuqda bir yerdə dayanmaqdan üşüməyə başlamışdılar.
Çox keçmədi ki, hava dəyişdi, dağın zirvəsini qatı duman aldı.
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Bunu görən komandir ləngimədən yola çıxmağı əmr etdi. Üç günlük
döyüşün ağırlığını çiyinlərində daşıyan əsgərlər yorğun addımlarla
Xaçınçayın üstündən keçən körpüyə tərəf istiqamət götürdülər. Yollar palçıqlı olduğundan onlar çətinliklə yeriyir, addımlarını ləng atırdılar.
Sağ tərəfdə – çayın sahili boyu üzümlüklər uzanıb gedirdi. Bir
az aşağı düşəndən sonra Fikrət gördüyünə inanmayıb gözlərini silib bir də baxdı. Heyrətdən bir anlıq ayaq saxlayıb dayandı. Bir az
onlardan irəlidə arıq, balacaboy, ortayaşlı bir qadın tənəklərin uzanmış qol-budaqlarını vururdu. Fərruxun zirvəsi dumanlı olmayanda
onun işlədiyi sahə düşmən mövqelərindən əl içi kimi açıq görsənirdi.
Qəsbkarlar hər an qadını vura bilərdilər. Amma o heç nəyə məhəl
qoymadan arxayınca tənəkləri budayırdı. Bunu görəndə Fikrət öz-özünə: “Gör Azərbaycan qadını nə qədər ürəklidir. Biz hərbiçlər çayı
o tərəfə keçmək üçün əlimizdə silah bayaqdan oturub Fərruxun
zirvəsinin dumana bürünməsini gözləyirik. Bu qadın isə düşmənin
top-tüfəngindən qorxmadan, arın-arxayın üzümlükdə işləyir», –
dedi. Qadının belə cəsarətli hərəkətinə heyran qalan Fikrət onu komandirə də göstərdi.
Qadının yaxınlığına çatanda hamı ayaq saxladı. Kapitan İsmayılov onunla salamlaşdıqdan sonra soruşdu:
– Bacı, siz nə üçün həyatınızı təhlükəyə atıb üzümlükdə işləyirsiniz? Axı düşmən hər an sizi vura bilər. Üzüm olmasa da olar, özünüzü erməni gülləsindən qoruyun. Xahiş edirəm, işi dayandırıb evinizə
gedəsiniz. Belə soyuq havada, təhlükə altında gərgin vəziyyətdə budama işləri aparmaq nə vacibdir, axı? Bunu sonra da edə bilərsiniz.
İnşallah, yaxın günlərdə biz Fərruxu ermənilərdən azad edəcəyik.
Bax onda gəlib işlərinizi arxayınca görərsiniz.
Qadın başını bir az yuxarı qaldırıb yanıqlı-yanıqlı dedi:
– Qardaş, mənə görə narahat olmayın. Mən bu daşnaklardan
qorxmuram. Ermənilər torpaqlarımıza hücum çəkən ilk vaxtlardan
qardaşım Asif də kəndi müdafiə edən cavanların sırasına qoşulmuşdu. O son damla qanınadək yurdumuzu qorudu. Təəssüflər olsun ki,
üç gün əvvəl işğalçıların hücumunu dəf edərkən şəhid oldu. Asifi göz
yaşları və qürur hissi ilə torpağa tapşırdıq. Onun yeddisini verəndən
sonra mən də silaha sarılıb vuruşacağam. Yağılardan qardaşımın intiqamını almayınca döyüşlərdən dönməyəcəm. Qoy ermənilər gör-
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sünlər ki, Azərbaycan qadınının qeyrəti onun top-tüfəngindən üstün
və güclüdür.
– Bacı, Allah qardaşınıza rəhmət eləsin. İnşallah, işğalçılardan
bütün şəhidlərimizin intiqamını alacağıq. Elə bilirəm ki, biz kişilər
vuruşarkən siz qadınların silaha əl atmasına ehtiyac yoxdur.
– Yox, mən mütləq qardaşımın döyüş yolunu davam etdirəcəyəm.
Bu addımı atmasam, onun ruhu məni bağışlamaz. Məzarı üstündə
söz vermişəm, mütləq yerinə yetirəcəm. Ölərəm, amma sözümdən
dönmərəm!
Fikrət erməninin topundan, tüfəngindən qorxmayan, Yuxarı Cinli kənd sakini olan bu qadının adının Sevda olduğunu öyrəndi. Cəsarəti və hünəri ilə düşmənə meydan oxuyan kənd sakininə ürəyində əhsən dedi. Əsgərlər onun yanında çox ləngiməyib keçib getdilər.
Bir azdan Fərrux dağının zirvəsindən duman çəkildi. Uzaqlardan
dalbadal güllə səsləri eşidildi. Fikrət dayanıb bir az geri boylanandan
sonra yoluna davam etdi…
Xaçınçayın üstündəki körpüyə çatandan sonra şəxsi heyət sol
tərəfə burulub Əlağalılar tərəfə getdi. Döngələrin birində qarşılarına yük maşını çıxdı. Kənd sakinlərindən kimsə evinin əşyalarını yığıb müvəqqəti məskunlaşdığı yerə aparırdı. Əsgərlər kənara çəkilib
maşına yol verdilər. Kəndin küçələrinə lal sükut hökmranlıq edirdi.
Canlanma duyulmayan bu yerlər gözdən, könüldən uzaq olan illərcə
əvvəl tərk edilmiş ölü zonanı xatırladırdı. Sanki uzun illər buralara
insan ayağı dəyməmişdi. Ətrafa çökmüş sükutu yalnız Fərrux dağının zirvəsində gurlayan atəş səsləri pozurdu.
Döyüşdən çıxmış əsgərlər yorğun vəziyyətdə qarlı yollarla Əlağalılar kəndinin yuxarı məhəlləsinə doğru addımlayırdılar. Onlar
xeyli yol gəlib bölüyün yerləşdiyi evə çatdılar. Otaqlara girəndə üzlərinə isti hava vurdu, bir az rahatlandılar. Komandirin əmri ilə döyüşçülər əvvəlcə silahlarını təmizləyib qaydasına saldılar. Sonra nahar
edib neçə günün yorğunluğunu canlarından çıxarmaq üçün yerlərinə girdilər. Bir azdan hamı yuxuya getdi. Otaqlara min ilin dərin
sükutu çökdü...
Fikrətgil yuxudan oyananda artıq gün-günortanı keçmişdi. Qar
dayansa da, havanın gözü açılmamışdı, deyəsən, buludlar göy üzündən çox möhkəm yapışmışdı. O, yorğun və yuxulu gözlərini ova-ova bir neçə dəqiqə çarpayısında oturdu. Kürəyində və ayaqlarında
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ağrı hiss edirdi. Bir neçə saat yatsa da, yorğunluğu tam keçməmişdi.
Dünən, srağagün iştirakçısı olduğu döyüşləri, ermənilərdən qorxmadan üzümlükdə işləyən Sevdanı, yaralanmış dostu Qəribi xatırladı.
Paltarını geyinib fikirli-fikirli həyətə çıxdı, ətrafa göz gəzdirib səmaya boylandı. Göy üzü ağır buludlarla yüklənmişdi. Deyirdin bəs üstüstə qalaqlanmış buludlar bir an içində axıb yer üzünə töküləcək.
Müharibəyə, qanlı döyüşlərə baxmayan təbiət öz işindəydi. Heç nəyə
məhəl qoymadan istədiyi vaxt yağır, istədiyi vaxt kəsir, istədiyi vaxt
da buludları göy üzündən uzaqlara qovub havanın gözlərini ovub
açırdı. Ətrafdakı mənzərələri seyr edən Fikrət bir anlıq kəndlərini – uşaqlığı, gəncliyi keçən dədə-baba ocaqlarını xatırladı. Doğma
kəndləri gözləri önündə canlandı, qulaqlarına Həvərli çayının kəsilməyən şırıltısı gəldi. Fikirləşdi ki, yəqin, indi onların da kəndlərinə
qar yağır, uşaqlığı keçən dağlar, dərələr əyninə ağ libas geyinib Fikrətin yolunu gözləyir. Məhəllədə, məktəbdə qartopu oynadığı, buzun
üstündə sürüşdüyü günlər yadına düşdü. Valideynləri, qardaşları İkram və Xürrəm, bacısı Qızbəs üçün burnunun ucu göynədi. Öz-özünə
danışırmış kimi: “Görəsən, evdəkilərin yandırmağa odunu, kömürləri varmı? Xürrəmin dərsləri necə gedir? Gələn il artıq o da məktəbi
bitirəcək. Görəsən, dərslərini yaxşı oxuyurmu, ali məktəbə qəbul ola
biləcəkmi? İkramgil yenə həmin darısqal otaqlarda kirayənişin qalır,
yoxsa başqa yerə köçüblər?” – dedi.
Onu şirin xəyaldan güclü atəş səsləri ayırdı. Həm Fərrux dağı,
həm də Qaralar kəndi tərəfdən gələn avtomat və pulemyot səsləri
birdən-birə gücləndi. Deyəsən, ermənilər yenə də hücuma keçmişdilər. Fikrət üzünü çevirib Fərruxa tərəf baxdı. Neçə vaxtdan bəri
buralarda vuruşan əsgərlər ona danışırdılar ki, bu dağın zirvələri
dəfələrlə ermənilərdən azad edilsə də, onu əldə saxlamaq mümkün
olmayıb. Düşmən hər dəfə güclü əks-hücumla addım-addım Fərruxun yüksəkliklərini ələ keçiriblər. İndi həmin zirvələrdən aşağıdakı kəndlərə od ələyib sakinləri doğma ocaqlarından didərgin salır.

Xocalı yanğısı, Xocalı ağrısı

Səhər ertədən Fikrət Anar və Yaşarla danışdı ki, Qəribə baş çəkmək üçün komandirdən icazə alıb hospitala getsinlər. Kapitan Yavər
İsmayılov əsgərlərinin bu səfərinə etiraz eləmədi. Amma məlum
oldu ki, hospital buradan xeyli uzaqda – Ağdərədədir. Ora getmək
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üçün onlara mütləq maşın lazımdır. Qışın bu soyuğunda, qarın dizə
çıxdığı günlərdə isə hospitala piyada getmək mümkün deyildi. Əsgərlər nə qədər soraqlasalar da, maşın tapa bilmədilər. Buna görə
planlarını təxirə salmalı oldular.
Fikrət bekarçılıqdan bimirdi ki, nə etsin, hara getsin. Belə olanda vaxt da keçmək istəmirdi. Kitabxanadan götürdüyü kitablar da
Ağdamda qalmışdı. Yenə onlar yanında olsaydı, oxuyar, başı bir az
qarışardı. Gah uzanıb dincəlir, gah da çıxıb məhəllələrdə gəzişirdi.
Kəndin aşağı tərəflərinə getmək bir az təhlükəli idi. Düşmən snayperləri hər an onları vura bilərdi. Komandir bu barədə əsgərləri ilk
günlərdən xəbərdar etmişdi.

Axşama yaxın qaldıqları evdən bir az yuxarıda möhkəm səs-küy
qopdu. Fikrət əsgər yoldaşları ilə o tərəfə getdi ki, görsün nə səsdir,
haradan gəlir. Məlum oldu ki, milislərdir, onları da kömək üçün döyüşə göndəriblər. Milislər boş evlərdən birinə yığışmışdılar. Hamısı
Fikrətgildən yaşlı görünürdü, boylu-buxunlu idi. Ermənilər bu döyüşçüləri yaxından görsəydilər, bəlkə də, elə görkəmlərindən qorxub
qaçardılar. Darvazanın ağzında dayanmış milisdən öyrəndi ki, cəbhə
xəttinə gətirilənlərin arasında Xocalıdan olanlar da var. Fikrət onlarla görüşmək istədiyini dedi. Ürəyindən keçirdi ki, bu insanlarla söh-
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bət etsin, Xocalı faciəsi barədə danışsın. Ermənilərin vəhşiliklərini
qanlı hadisələrin şahidlərinin öz dilindən eşitsin. Milis onu sonadək
dinləyəndən sonra: “Bir az gözləyin, mən indi İlhamı tapıb sizin yanınıza gətirərəm” , – deyib həyətə girdi.
Heç bir-iki dəqiqə keçməmiş yanında hündürboy, enlikürək bir
milislə qayıdaraq: “Tanış olun, Xocalıdan olan İlham budur. O, sonadək şəhəri müdafə edənlərin sırasında dayanıb, qanlı hadisələrin
canlı şahidi olub”, – dedi. Fikrət əl uzadıb İlhamla görüşdü. Özü də tanışlıq verib fikrini dedi. Sonadək Xocalının müdafiəsində dayanmış
milis səssizcə onun qoluna girib içəri apardı. Bir gecənin içində yandırılmış, yerlə-yeksan edilmiş şəhərin işğalı zamanı gördüyü, şahidi
olduğu qanlı hadisələrdən göz yaşları içində danışdı:
– Fikrət, Xocalı faciəsi həyatımın ağrılı səhifəsidir. Mən o dəhşətli gecədə ermənilərin başımıza gətirdikləri qanlı hadisələri heç vaxt
unutmayacağam. Açığını deyim ki, Xocalı biganəliyin qurbanı oldu.
Ölkəyə rəhbərlik edənlər sanki bu şəhərin varlığını unutmuşdular.
Elə “nə olar-olar” deyib sakinləri taleyin ümidinə buraxmışdılar.
İşğal ərəfəsində əhali ermənilərin qarşısında silahsız qalmışdı. Camaatı müdafiə edən yox idi. Faciədən bir neçə gün əvvəl Xocalının
dünya ilə əlaqəsi kəsilmişdi. Elə bil şəhər təklənmişdi. Silah-sursat
lazım olduğu günlərdə hökumət bizə vermeşil və düyü kisələri göndərirdi. Nəyimizə lazım idi bu yardımlar?! O günlərdə bizə yalnız silah lazım idi, silah! Onu da göndərmədilər. Vallah, əgər vaxtında bizə
avtomat paylasaydılar paylasaydılar, patron versəydilər şəhərimizi
özümüz qoruya bilərdik. Xocalının keşiyində yalnız könüllülərdən
ibarət özünümüdafiə dəstəsi dayanmışdı, onların da sayı elə də çox
deyildi. Erməninin o boyda top-tüfəngi qarşısında bu həddən artıq
az qüvvə idi. Ona görə də şəhəri erməni hücumlarından axıracan
qorumağa gücümüz çatmadı. Xocalının müdafiəsinə qalxanlar son
nəfəslərinədək kişi kimi vuruşdular. Şəhid oldular, amma ermənidən
qorxub tutduqları yoldan dönmədilər. Şəhərə hücum edən daşnaklar heç kəsə – nə qocaya, nə uşağa, nə də qadınlara aman vermədilər. Qarşılarına çıxan hər kəsi güllələdilər. İşğalçılar camaatı təkcə
şəhərin içində deyil, meşələrdə də pusqu qurub qırdılar. Təsadüfən
sağ qalanları isə əsir apardılar. Həmin gecə ürəyimizə heç vaxt sağalmayacaq yaralar vuruldu. Qisası alınmayınca bu yara heç vaxt sağalmayacaq, həmişə ondan qan sızacaq. Xocalının müdafiəsində Əlyar
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Usubov, Soltan Kərimov, Məzahir Əbilov kimi döyüşçü yoldaşlarımı
itirdim. Nə qədər cəhd etsək də, onların meyitlərini şəhərdən çıxara
bilmədik. İndi bu ağrılara necə dözəsən, həyat yolunu hansı güclə
davam etdirəsən? Ürəyimdəki intiqam alovu sönmək bilmir. Xocalıya
qayıtmayınca ürəyim intiqam hissinə köklənib qalacaq. İndi Fərrux
uğrunda vuruşuruq. Bəlkə də, bu dağın zirvəsinə qalxmağı məndən
çox istəyən yoxdur. Bilirsinizmi niyə?
Fikrət milis işçisini kədər içində dinləyirdi. İlham danışdıqca
onun gözləri qarşısında ürək dağlayan səhnələr canlanırdı. Qulaqlarına ermənilərin qarlı meşələrdə, dağlarda, yollarda güllələdiyi
uşaqların, qadınların tükürpədən harayı gəlirdi. İlham söhbətinə ara
verib ona üz tutub söz soruşanda Fikrət başını qaldırıb cavab verdi:
– Yox, bilmirəm, İlham qardaş. Axı nə üçün bunu sizdən çox
istəyən yoxdur?
İlham dərindən köks ötürüb aramla sözünə davam elədi:
– Çünki Fərrux dağının zirvəsindən baxanda dədə-baba yurdum,
qəlbidağlı Xocalı görsənir! Biz doğma şəhərimizi od içində yana-yana qoyub çıxmışıq. Yurd həsrəti gecə-gündüz qəlbimizi yandırır. Dağın zirvəsinə qalxa bilsəm, uzaqdan da olsa, Xocalını görərəm. Bəlkə,
onda ürəyim bir az sakitləşib rahatlıq tapar. Bizim yaramıza ən yaxşı
məlhəm doğma ocaqlarımıza qayıtmaqdır. Mən ata-baba yurduna
dönmək arzusu ilə vuruşuram. İnanıram ki, yaxın vaxtlarda Xocalıya
qayıdıb ermənilərin söndürdüyü çıraqlarımızı yandıracağıq.
Ürəyində doğma yurdunun nisgilini gəzdirən milislə söhbətdən
sonra Fikrət həyətə çıxdı. Dönüb bir də Fərrux dağının zirvəsinə
boylandı. İndi o da yüksəkliklərə qalxmağa can atırdı. İstəyirdi ki,
oradan ermənilərin yandırıb odlara qaladıqları Xocalını görsün. Bu
dəqiqələrdə Fikrət Fərruxun da gözlərindən yaş axdığını görəndə
kədəri bir az da artdı, ovqatına qəmlər ələndi.
Onlar bölüyün həyətinə girəndə komandiri çöldə dayanan gördülər. Kapitan bir az qayğılı və narahat görsənirdi. O əli ilə işarə
edib Fikrəti yanına çağırıb dedi ki, qərargahla əlaqə saxlayıb Qəribin
vəziyyətini öyrəndim. Yaxşı olub ki, siz əziyyət çəkib hospitala getməmisiniz. Yarası ağır olduğundan müalicə etmək üçün onu şəhərə
aparıblar. Amma siz narahat olmayın, inşallah, bir də görəcəksiniz ki,
günlərin birində əsgər yoldaşınız sapsağlam qayıdıb gəldi. Bu xəbər
Fikrəti və dostlarını çox sevindirdi.
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Şam yeməyindən sonra Fikrət yenə yoldaşları ilə kəndin məhəllələrində bir az gəzişdi. Burada həyat çoxdan axarından çıxmışdı.
Sahibsiz qalmış evlər yetim kimi boynunu büküb dayanmışdı. Sən
demə, şəhərlərin, kəndlərin bəzəyi-düzəyi elə insanlar imiş. Əlağalılar kəndinin evləri, məhəllələri sakinlərsiz yar-yaraşıqsız görsənirdi.
Bu kəndlərin sakinləri indi hardaydılarsa, yəqin ki, ürəklərində sağalmaz yaralar daşıyırdılar. Bunlar müharibənin insanlara vurduğu
sağalmaz dərin yaralar idi.
Dünənkinə baxanda hava da çox soyumuşdu. Fərrux dağının
şaxtası, qırovu yavaş-yavaş ətəklərinə çökürdü. Onların ayaqlarının
altındakı torpaq da, sular da donmuşdu. Fikrət mərmilərin uçurub
dağıtdığı evləri, hasarları gördükcə dəhşətə gəlirdi. Sanki müharibənin necə dağıdıcı, necə sarsıdıcı olduğunu indi anlayırdı. Evlərdən
birini dağıtmış mərmilər hətta onun bünövrəsini də yerli-dibli göyə
sovurmuşdu. İri daşlar lap kiçik hissələrə parçalanıb ətrafa səpələnmişdi. Taxta pəncərələr, pəncərələrdəki şüşələr çilik-çilik olub yerə
tökülmüşdü. Evin yerində dərin çala yaranmışdı. Kim bilir, bəlkə də,
mərmilər düşəndə sakinlər də içəridə olmuş, qəlpələr onları da parça-parça edib ömürlərinə son qoymuşdu?! Fikrətin göz gəzdirib baxdığı hər tərəfdə müharibənin qanlı kölgəsi sürünürdü. Çox vahiməli
və qorxulu olan kölgə əjdaha kimi hər an ətrafdakı adamları udmağa
hazır idi.
Axşam düşən kimi hər tərəf qaranlığa büründü. Əvvəlki günlərə baxanda indi əsgərlər bir az dinclərini aldıqlarına görə gümrah
idilər. Fikrətin ayaqlarında, kürəyində olan ağrı da, sızıltı da çəkilmişdi. Özünü əvvəlki günlərə nisbətən yaxşı hiss edirdi. Onların yatdığı otağı zəif yanan lampa işıqlandırırdı. Bu işıq o qədər zəif idi ki,
divarların künclərinə güclə gedib çatırdı. Belə zil qaranlıqda bu zəif
işıq Fikrətin gözünə çox gur görünürdü.
“Yatın” komandası veriləndən sonra Fikrət yerinə girsə də,
yata bilmədi. Sanki yuxu ondan qaçaq düşmüşdü. Bir müddət yorğun baxışlarını lampaya zilləyib onun zəif şöləsini seyr etdi. Gözləri önünə Novruz bayramlarında dostları ilə birgə çillə çıxaranda
dərələrdə çatdıqları gur tonqallar gəldi. Fikrət lampanın içindəki
zəif işartını, şölələnən alovun dilimlərini bir anlıq qəfəsə salınmış insana bənzətdi. Sanki şölə bu darısqallıqdan canını qurtarıb azadlığa
çıxmağa çalışırdı. Hərdən yellənir, dənizin dalğaları kimi şahə qalxıb
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lampanın içindən – qəfəsdən çıxmağa can atırdı. Lakin bütün cəhdlər
boşa çıxır, zəif şölə elə yerindəcə sayır, heç bir tərəfə əli çatmadığından əsəbiləşib özündən çıxır, bir az da gur yanırdı. Yeni cəhdlər,
yeni təkanlar, yeni hücumlar heç bir nəticə vermirdi. Hiss olunurdu
ki, zəif şölə inadından dönüb mübarizəsindən qalmır, qüvvəsi tükənmir, azadlıq eşqi daim ona güc verir. Yana-yana mübarizə aparır, mübarizə apara-apara yanır. “Əllərini” yuxarı uzadıb buradan çıxmaq,
azadlığa qovuşmaq istəyir. Fikrət daha çox alovun mübarizliyinə,
onun azadlıq eşqinin coşqusuna heyran olmuşdu. Zəif işığın şöləsi
döyüşçülərin də üstünə düşürdü. Bir azdan şirin yuxu əllərini uzadıb
özü də hiss etmədən Fikrətin göz qapaqlarını bağladı...

Meyitlərin gözləri çıxarılmışdı

Səhərin açılmasına az qalmış “həyəcan” çağırışı verildi. Artıq
belə şeylərə alışmış Fikrət yatağından cəld hərəkətlə qalxaraq silahını götürdü. Az keçmiş hamı döyüşə hazır vəziyyətdə həyətdə dayanmışdı. Komandir dedi ki, ermənilər axşam bir neçə istiqamətdən
hücuma keçiblər, şəhid olanlarımız var: “Ən pisi odur ki, onların
meyitləri düşmənin nəzarət etdiyi ərazidə qalıb. Nə qədər çətin və
təhlükəli olsa da, itirilmiş mövqelərimizi azad edib meyitləri götürməliyik. Can və qan bahasına, səngərlər məzarımıza dönsə belə, tapşırıq mütləq yerinə yetirilməlidir. Meyitlərin düşmən əlində qalması
ilə barışa bilmərik. Çünki ata-anaların ömürləri boyu gözləri yollara
dikili qalacaq”.
Kapitan İsmayılovdan bu sözləri eşidəndə Ağdamda hərbi hissənin qarşısında bonubükük dayanmış valideynlər Fikrətin gözləri
önündə gəlib durdu. Bir anlıq onların qəmli baxışlarını, nəmli gözlərini, kədər çökmüş çöhrələrini xatırladı. Komandir sözlərini bitirən
kimi bölüyün şəxsi heyəti döyüşə yollandı. Kəndin yuxarı tərəfindən
də səs-küy gəlirdi. Deyəsən, milisləri də ayağa qaldırmışdılar.
Əsgərlər savaş meydanına çatanda hava yavaş-yavaş işıqlanırdı.
Döyüşçülər geri çəkilsələr də, silahı yerə qoymamışdılar. Onlar yeni
mövqelər quraraq işğalçıların hücumlarını dəf etməyə çalışırdılar.
Ürəklə, cəsarətlə vuruşurdular. Vuruşurdular ki, yurda düşmən ayağı
dəyməsin, doğma ocaqlar, ana və bacılar qəsbkarların əlinə keçməsin. Fikrət belə cəsur insanlara baxanda daha da ürəklənirdi.
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Köməyə gələn əsgərlər səngərə çatan kimi döyüş bir az da qızışdı. Silahlar daha da ucadan gurladı. Üç gün gecə-gündüz atəş səsləri
kəsilmədi, əllər silahdan, barmaqlar tətikdən çəkilmədi. Qanlı döyüşlərdən sonra axır ki bölüyün şəxsi heyəti daşnakları geri sıxışdıra
bildi. Meyitlərin qaldığı ərazi düşməndən azad edildi.
Döyüş meydanından meyitləri götürməyə gedəndə Fikrət gördüklərindən dəhşətə gəldi. Həyatında ilk dəfəydi ki, belə ürəkdağlayan mənzərə ilə qarşılaşırdı. İnsanlığını itirmiş ermənilər şəhid
olmuş əsgərlərin meyitlərini təhqir edərək üzlərini bıçaqla cızıb tanınmaz hala salmış, çoxunun qulaqlarını, burnunu kəsmiş, gözlərini
oymuş, qarnını deşib bağısaqlarını çölə tökmüşdülər. Bunlar azmış
kimi, daşnaklar meyitlərin cinsiyyət orqanlarını da kəsmişdilər. Bu
anlarda Fikrətin ürəyindən keçirdi ki, kaş üstündə fotoaparatı olaydı. Ermənilərin insanlığa sığmayan bu iyrənc, bu çirkin hərəkətlərini
çəkib mətbuat səhifələrinə çıxarıb dünyaya göstərəydi. Göstərəydi
və bütün səsiylə qışqırıb deyəydi ki, ay dünya, yaxşı-yaxşı bax, erməninin əsl vəhşi sifəti budur.
Düşməndən yenicə azad edilmiş ərazidə yeddi meyit qalmışdı.
Ermənilər onların hərəsini bir tərəfə tullamışdılar. Fikrət bir vaxtlar onlarla bir cərgədə dayanan oğulların meyitlərinə baxdıqca göz
yaşını saxlaya bilmirdi. Havanın şaxtası onun gözündən süzülən yaşı
yanağında dondururdu.
Əsgərlər vaxt itirmədən meyitləri Fərrux dağından aşağı düşürməyə başladılar. Neçə gün açıq havada qaldığından onlar donub
qaxaca dönmüşdü. Şaxta vurmuş sifətlərdən nifrət yağırdı. Düşmənlər şəhid olanlardan birinin başını silahın süngüsü ilə vurub iki yerə
bölmüşdülər. Dəhşətli, tükürpədən görüntü əsgərlərin erməni qaniçənlərinə qarşı nifrət hissini birə-beş artırırdı. Bütün bunları gördükcə Fikrət həm müharibəni, həm də erməniləri lənətləyirdi. Odlu
güllələr bu oğulların gözəl həyatlarını yarıda qırmışdı. Kədərdən
yaşarmış gözlərini silən Fikrət səmanın ənginliklərində dolaşan ağlı-qaralı buludlara baxdı. Şaxtalı havanın hələ də davam etdiyi mart
günlərində göy də qaşqabaqlı görünür, bu ağrılı səhnəyə, damarda
qan donduran mənzərəyə baxmaq istəmirdi. Belə dəhşətlərə şahidlik etməkdən, deyəsən, göyün də gözləri kor olmuş, ağlamaqdan buludların da göz yaşı qurumuşdu.
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Soyuq qış günündə rastlaşdığı qəmlə, kədərlə yoğrulmuş bu
hadisəni həmişəlik yaddaşına yazan Fikrət o ürək dağlayan kədərli
səhnəni heç vaxt unutmayacaqdı. Meyitlərin belə təhqir olunmasını
görənlər erməniləri söyüb lənətləyirdi. Bu anlarda ürəklərdəki intiqam hissi pöhrələyib şaxələnirdi.
Hələ döyüş səngiməmişdi. Sağ tərəfdən hücuma keçən milislər
erməniləri geri sıxışdırmağa çalışırdılar. Neçə saat idi silahlar susmaq bilmədən “danışırdı”. Mövqeyindən geri çəkilmək istəməyən
düşmən ciddi müqavimət göstərirdi. Döyüşə-döyüşə qarın üstündə
ora-bura sürünməkdən Fikrətin üst-başı islanmışdı.
Günorta sakitlik olduğundan döyüşçülər nəfəslərini bir az dərdilər. Fikrət qazmaya girib üst-başını qurutdu, isinib özünə gələndən
sonra ağzına bir tikə çörək qoydu.
Axşama yaxın ermənilər qəflətən hücuma keçdilər. Yenə də qanlı
döyüş başlandı. Fikrət sağ cinahda vuruşurdu. Hiss olunurdu ki, ermənilərin canlı qüvvəsi əvvəlki günlərdəkindən çoxdur. Əzəməti ilə
görənləri heyran edən, gözəlliyi ilə dünyaya meydan oxuyan Fərrux
dağı yenə də qan çanağına dönmüşdü. Düşmənin atdığı odlu mərmilər onun köksünü dağlayır, qayalarını, daşlarını parça-parça edib
toz kimi havaya sovururdu. Fərruxun hər qayası, hər daşı əsgərlərə
səngər olmuşdu. Sanki iri qayalar, sal daşlar sinəsini irəli verib döyüşçüləri güllələrdən qoruyurdu.
Qəflətən qalxan külək havanı bir az da soyutdu. Axşama yaxın
qar daha da gücləndi. Havanın belə əlverişsiz olması döyüşməyi çətinləşdirdi. Batareya ilə qidalanan xüsusi isti geyimlərdə olan düşmən qara, şaxtaya baxmadan irəliləyirdi. Əsgərlər mövqelərində nə
qədər möhkəm dayansalar da, yağıların hücumunun qarşısını ala
bilmədilər. Ermənilərin üstünlüyü yalnız yüksəklikdə olmalarında
idi. Vəziyyət gərginləşəndən sonra geri çəkilməkdən başqa yol qalmadı. Əgər bu addım vaxtında atılmasaydı, itkilərin sayı artacaqdı.
Sursat ehtiyatı da tükənirdi. Kapitan İsmayılov qərargahdan verilən
əmri şəxsi heyətə çatdırdı: “Vuruşa-vuruşa geri çəkilib bir az arxada
mövqe tutun”. Düşmən bu əraziləri ələ keçirəndən sonra savaş meydanına sakitlik çökdü. Əgər vaxtında döyüşçülərə silah-sursat çatdırıb, köməyə əlavə qüvvələr göndərilsəydi, məğlubiyyətdən qaçmaq
mümkün olardı. Amma bunların heç biri baş vermədi...
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Səhəri gün Fikrətgilin bölüyünü başqa qüvvələr əvəz etdi. Əsgərlər yorğun-arğın geriyə – Əlağalılar kəndinə qayıtdılar. Döyüşün
uğursuzluqla başa çatması, mövqelərin itirilməsi hamının qanını
qaraldıb ovqatını korlamışdı. Bölüyün şəxsi heyəti iki gün dincəldi.
Fərrux dağından gələn atəş səsləri isə kəsilmək bilmirdi. Fikrətin
ürəyi yuxarıda – döyüşçülərin yanında döyünürdü. Kapitan İsmayılov gecə yatmazdan əvvəl əsgərləri xəbərdar edərək: “Yaxşı-yaxşı
dincəlin, istənilən vaxt döyüşə getməyə hazır olun”, – dedi.
Ertəsi gün günortaya yaxın verilən “həyəcan” çağırışı yenə də əsgərlərin rahatlığını pozdu. Az keçmiş şəxsi heyət silahlanıb həyətdə
düzüldü. Fikrət düşündü ki, yəqin, yenə də atəş səsləri kəsilməyən
Fərruxun zirvəsinə qalxacaqlar. Sıranın qarşısına çıxan komandir
bildirdi ki, bu gün onlar Ağdərə istiqamətinə gedəcəklər. “Orada da
vəziyyət yaxşı deyil”, – dedi.
Əsgərlər Əlmədətli kəndinin mərkəzinə qədər piyada getdilər.
Orada onları bir neçə maşın gözləyirdi. Vaxt itirmədən cəld kuzova
qalxdılar, mühərriklər işə düşdü, təkərlər hərəkətə gəldi. Komandirin dediyinə görə yolları uzun olacaqdı...

2-ci fəsil
Ağdərə gəlin kimi ağ paltar geyinmişdi

Əsgərləri Ağdərəyə – cəbhə xəttinə aparan maşınlar Ağdamın
kəndlərinin içindən keçirdi. Hər tərəf qar içində idi. Evlər, küçələr
əyninə ağ don geyinmişdi. Xeyli yol getdikdən sonra bu yerləri tanıyan əsgərlərdən biri dedi ki, Ağdərəyə çatmağa az qalıb. Fikrət
şəhəri yaxından görmək üçün maşının örtüyündən başını çıxarıb ətrafa boylandı. Elə ilk baxışdanca gördüyü gözəllik onu heyran etdi.
Ağdərə gəlin kimi ağ örpəyə bürünmüşdü. Qarla örtülmüş dağlar,
dərələr göz oxşayıb könül açırdı. Əsrarəngiz mənzərələr Fikrətin
ruhuna sığal çəkirdi. Bu gözoxşayan səhnələrə baxanda onun ağlına
gəldi ki, yəqin, şəhərin adını qış vaxtı, çöllərə, düzlərə qar yağanda
qoyublar. Ağdərə – yəni dərələrinə qar yağmış məkan.
Şəhər hər tərəfdən dağlarla əhatə olunmuşdu. Fikrətə elə gəldi
ki, dağlar Ağdərəni ovcunun içində saxlayıb, şəhər də başını astaca
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onların zirvəsinə söykəyib. Sanki dağlar bu əsrarəngiz diyarı əlindən
buraxmaq istəmir, yerə düşüb sınacağından, gözəlliyini itirəcəyindən qorxur. Hiss olunurdu ki, Ağdərə uğrunda qanlı döyüşlər gedib,
qan su yerinə axıb. Evlərin çoxu dağıdılıb yerlə-yeksan edilmişdi.
Salamat qalanların qapısına əyri-üyrü xətlə “Ev zanitdi”, “Tutulub”,
“Yiyəsi var”, “Ev mənimdi” və başqa sözlər yazılmışdı. Heç deyəsən,
tutulmamış, sahibsiz ev qalmamışdı, hamısının yiyəsi var idi. Yollar
dağıdılmış, körpülər uçurulmuşdu. Axır ki bu gözəl şəhər yağılardan
azad edilmişdi. Ağdərə köksündən ağır yaralanmış canlı insana bənzəyirdi. Aradan xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, hələ də torpaqdan qan qoxusu çəkilməmişdi. Şəhərdən çıxarkən düşmən son
anda çox yeri dağıdıb alt-üst etməyə imkan tapmışdı. Ermənilərin
murdar caynağından azad olunmuş Ağdərənin baxışları tutqun, gözləri nəmli idi. Onun gülümsər çöhrəsinə qan çilənmişdi. Amma hiss
olunurdu ki, daşnaklardan aldığı ağır yaraları tezliklə qaysaq bağlayacaq.
Ağdərə torpağına qədəm qoyan anlardan Fikrət güllə səsləri eşitdi. Həmin gün şəhər yeni müdafiəçilərini gurlayan atəşlə qarşılasa
da, buna məhəl qoymayan maşınlar bir-birinin ardınca üzü səngərlərə tərəf irəliləyirdi. Fikrət yolboyu heyranedici mənzərələri seyr
etməkdən doymurdu. Fərqli boy-biçimdə olan ağacların qardan paltar geyinməsi, budaqların «qızınmaq» üçün yan-yana qısılıb, bir-birini qucaqlaması, gövdələrdən sallanan sırsıra ətrafın gözəlliyinə
rəng qatırdı. Bu yerləri ilk dəfə gördüyünə baxmayaraq, nədənsə, buralar Fikrətə çox doğma gəlirdi. Onu sehrinə salan ətrafdakı gözəllik
qəlbini oxşadıqca üzü gülürdü. Sanki o, bu torpaqda, bu gözəlliyin
qoynunda dünyaya göz açmış, uzun illər buralarda yaşamışdı. Fikrət
düşünürdü ki, yəqin, onu bu yerlərə çəkən əcdadlarının ruhudur.
Sürücülər komandirin əmri ilə maşınları hərdən saxlayırdılar.
Onda hamı yerə düşüb ətrafı seyr edirdi. Ağ dona bürünmüş dağlara, meşələrə baxmaqdan Fikrətin gözləri doymurdu. Mənzərələri
heyranlıqla izlədikcə ruhu təzə pöhrələr verib daha da tərəvatlənirdi. Mühərriklər gurlayan kimi şəxsi heyət kuzova qalxır, qarlı yollar
onları donmuş qoynuna alıb irəli aparırdı. Maşınlar qabağa getdikcə
qarlı dağlar, ağ libasa bürünmüş dərələr, gözəlliklər qoynunda yer-
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ləşən Ağdərə arxada qalırdı. Yolun kənarlarında şiddətli döyüşlər
zamanı düşmənin vurulub yandırılmış texnikaları atılıb qalmışdı.
Şəxsi heyət xeyli yol gəlib Çıldıran kəndinə çatdı. Komandirin
əmri ilə hamı maşından düşdü. Fərrux dağında olduğu kimi burada
da atəş səsləri qulaq batırırdı. Kapitan İsmayılov maşından düşən
kimi ləngimədən bir az aralıdakı qərargaha getdi. Onun qayıtmağını çox gözləmək lazım olmadı. Az keçmiş komandir geri dönüb:
“Hazırlaşın, bir azdan döyüşə yollanacağıq”, – dedi. Fikrət buradakı
əsgərlərdən öyrəndi ki, neçə vaxtdır uğrunda qanlı döyüşlər gedən
Sırxavənd kəndi əldən-ələ keçir. Düşmən böyük strateji əhəmiyyəti olan bu yaşayış məntəqəsindən geri çəkilmək istəmir ki, istəmir.
Komandirin əmri qəti oldu: “Kənd erməni işğalçılarından azad edilməlidir!”
Əsgərlər döyüşə hazır vəziyyətdə dayanmışdılar. Bir az keçmiş
şəxsi heyət kapitanın əmr etdiyi kimi Çıldıran kəndinin məhəllələrindən keçib meşənin içi ilə xeyli irəli getdi. Yer qarlı və sürüşkən olduğundan Fikrətgil çətinliklə addımlayırdılar. Komandir qərargahda
qalmışdı. Bölüyü döyüşə ordu sıralarına yenicə gəlmiş gizir İslamov
aparırdı.
Meşəliyin içindən keçib ön xəttə yaxınlaşdılar. Yolboyu iki bir-üç
bir geri qayıdan əsgərlərlə rastlaşırdılar. Səngərlərə yaxınlaşsalar da
nədənsə, hələlik hücum əmri verilmirdi. Bölüyün əsgərləri qazmalarda gözləməli oldular. Burada onlardan da başqa xeyli canlı qüvvə
və texnika var idi.
Fikrət baxışlarını düşmən əsirliyində olan qarlı dağlara dikib dayanmışdı. O, bu soyuq mart günündə başına gələcək hadisələrdən xəbərsiz-ətərsiz düşmən səngərinə atılmaq üçün döyüş əmri gözləyirdi. İstənilən an erməni işğalçılarının mövqelərinə girib onları məhv
etməyə, yurdunun hər qarış torpağı uğrunda vuruşmağa hazır idi.
Həm həmin axşam, həm də ondan sonrakı gecələr dəfələrlə ölümlə
üz-üzə gələn Fikrət həyatının çox gərgin, narahat və həyəcanlı anlarını yaşadı. Çətinliklər gördü, təhlükəli hadisələrlə üzləşdi. Düşmən
gülləsinə tuş gəlib yaralandı... Fikrət o günləri, o anları heç vaxt unutmayacaq, ömrünün sonunadək kövrək hisslərlə xatırlayacaqdı.
Yavaş-yavaş axşam düşür, şər qarışır, qaranlıq tələsmədən çadırını yer üzünə çəkirdi. Havalar soyuq və şaxtalı keçdiyindən neçə
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gündən bəri yağan qar hələ əriməmişdi. Belə əlverişsiz şəraitdə vuruşub uğur qazanmaq asan iş deyildi. Hələ nə yaxşı ki, qar dayanmış, buludlar göy üzündən çəkilib getmişdi. Neçə gündən bəri açıq
səmanın ənginliyində sayrışan ulduzlar narahat-narahat göydən yer
üzünə boylanırdı. Ay hələ gözə dəymirdi, elə bil hardasa ləngiyib
qalmış, göy üzünə çıxmamışdı. Ona görə də ətrafa zil qaranlıq çökmüşdü. Əgər döyüş başlasaydı, qaranlıqda hücuma keçən düşməni
aşkarlayıb atəş açmaq, məhv etmək çətin olacaqdı. Şəraitin bu cür
əlverişsizliyi döyüşçülərə uğur vəd etmirdi.
Təpənin üstündə bir az gözlədikdən sonra qərargahdan əsgərlərin irəliləməsi barədə göstəriş gəldi. Döyüşçülər ehtiyatla xeyli qabağa gedib Sırxavənd kəndinə yaxınlaşdılar. Çox da dərin olmayan bir
çökəkliyə çatanda dayanmaq barədə əmr verildi. Az keçmiş arxadan
qaça-qaça özünü bölüyün şəxsi heyətinə yetirən əsgərlərdən biri onlara yaxınlaşıb asta səslə: “Fikrət kimdir, onu qərargaha çağırırlar”,
– dedi. Adını eşidən kimi sıradan cəld irəli çıxıb: “Fikrət mənəm”, –
dedi. Gizir İslamovun göstərişindən sonra Fikrət tələsik həmin əsgərlə geri döndü. Qərargahdakı çox da geniş olmayan otaqda bir
neçə zabit var idi. Onlar rabitə qurğusunun yanında oturub qarşılarındakı jurnallarda nə isə yazırdılar. Hiss olunurdu ki, çox həyəcanlı
və narahatdırlar. Rabitə qurğusundan qarmaqarışıq səslər eşidilirdi.
Bu səslər tez-tez kəsilir, otağı yalnız boş xışıltı-fışıltı bürüyürdü. Kapitan İsmayılov da qərargahdakı zabitlərin arasındaydı. İçəri girən
kimi komandir ona səslənib: “Fikrət, yaxın gəl, sən deyirdin ki, erməni dilini bilirsən. İndi bizə köməyin lazımdır. Düşmənin danışıqlarına qulaq as, gör nə deyir, nə planlaşdırır, hansı istiqamətlərdən
hücuma keçmək istəyir. Bunu öyrənmək bizim üçün çox vacibdir”, –
dedi. Fikrət bir az irəli – rabitə qurğusunun yanına gəlib ermənilərin
danışığına qulaq asıb eşitdiklərini tərcümə etməyə başladı. Məlum
oldu ki, ermənilər irimiqyaslı hücuma hazırlaşırlar. Deyəsən, əsas
qüvvələrini onların dayandıqları bu istiqamətə cəmləyirlər. Diqqətlə qəsbkarları dinləyən Fikrət hücumun vaxtını da öyrəndi. Yağılar
gecə saat dörddə hərəkətə keçəcəkdilər. Rabitə xətti səs-küylə dolu
idi. Düşmən danışıqlarına, bir an olsun belə, ara vermirdi. Əməliyyata çox ciddi hazırlaşdıqları hiss olunurdu.
Rabitə xəttindəki ermənilərdən birinin səsi Fikrətə tanış gəldi.
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Onu əsgərlik yoldaşı Benikin səsinə bənzətdi. Sonra Fikrət şübhələrini özündən uzaqlara qovmağa cəhd edərək: “Bəlkə də, heç o deyil
– deyə düşündü. – Bəlkə də, səsi ona oxşayır, həyatda belə şeylər çox
olur, axı. Özü də oxşayır, səsi də”. Əgər doğrudan da, rabitə xəttindəki
Benikdirsə, deməli, Fikrət əsgər yoldaşı, əvvəllər əziz dostu olmuş,
iki il bir hərbi hissədə xidmət etdiyi, bir yerdə çörək yediyi, onu toyuna dəvət etməyə söz verən Beniklə döyüşür, ona güllə atır. Bir az
da danışıqlara qulaq asandan sonra Fikrət bütün lazımi məlumatları
tərcümə edib zabitlərin diqqətinə çatdırdı. Məlum oldu ki, düşmən
gecə saat dörddə üç tərəfdən onların üzərinə qoşun yeridəcək, əsas
qüvvələr mərkəzdə cəmləşəcək. Komandir bir az da fikirləşəndən
sonra: “Hər şey aydındır, – erməniləri layiqincə qarşılamaq lazımdır”, – dedi.
Fikrət qərargahda çox ləngimədi. Bir azdan komandirlə birlikdə
Sırxavənd yolunun üstündə dayanıb döyüş əmri gözləyən əsgərlərin
yanına gəldilər. Hələlik ətrafda sakitlik idi, atəş səsləri eşidilmirdi.
Deyəsən, şaxta təkcə daşı, torpağı və ağacları deyil, silahları da dondurmuşdu. Belə dərin və uzun sürən sakitlik yaxşı heç nə vəd etmirdi. Həmişə dərin sakitlikdən sonra qopan güclü tufan hər şeyi aşırıb
dağıdır, aləmi bir-birinə qatır. Bir az da qabağa gəlib ön mövqelərin
yaxınlığında ayaq saxladılar. Burada yüzdən çox əsgər var idi, onlardan on-on beş metr aralıda dörd tank dayanmışdı. Onlar işlək
haldaydılar. Zirehli texnikaların mühərriki saatın əqrəbi kimi eyni
ritmlə vururdu. Az olsa da, bu qüvvə ilə qəsbkarların qarşısı alınmalıydı. Hamı ayaq üstə və narahat idi, hamının üzündə həyəcan dolu
gərginlik dolaşırdı. Bir azdan nə olacağını, nə baş verəcəyini heç kim
bilmirdi...
Gecənin bir aləmində – heç saat dörd olmamış düşmən hücuma keçdi. Görünür, yağılar hər ehtimala qarşı döyüşün vaxtını irəli çəkmişdilər. Bayaqdan şaxtanın dondurduğu silahlar “isinib” dilə
gəldi. Sırxavənd kəndini azad etmək üçün qanlı döyüş başladı. Odlu
güllələr şaxtalı havanı yarıb bayaqdan bəri hökm sürən sükutun buzunu sındırıb çilik-çilik etdi. Əvvəlcə avtomatlar dilləndi, sonra qumbaraatan, pulemyot və başqa silahlar da atəşə güc verdi. Aramsız
şaqqıldayan silahlar nağıllardakı ağzından od püskürən əjdahalara
bənzəyirdi. Bir an içində vəziyyət dəyişdi, aləm qarışdı. Vahimə dolu
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gecənin dərinliyindən qan qoxusu gəlirdi, sanki ölüm dişini qıcayıb
bütün gücü ilə döyüşçülərin üstünə cummağa hazırlaşırdı. Başlarının üstündən vıyıltı ilə süzərək od püskürən mərmilər, güllələr hər
an əsgərləri qanına boyaya bilərdi.
Fikrət yaxşı bilirdi ki, nə qədər təhlükəli və qorxulu olsa da,
əmr yerinə yetirilməlidir. Hər iki tərəfdən atılan güllələr yeri-göyü
silkələyirdi. Bu səs-küyə, gurultuya sanki ay da tələsib göy üzünə bir
az tez çıxmışdı. Bayaqkına nisbətən indi ətrafı bir az yaxşı görmək
olurdu. Qəflətən Fikrətin dayandığı mövqeyin bir neçə metrliyinə
dalbadal iki mərmi düşdü. Onlar tez üzü üstə yerə atıldılar. Təhlükə
sovuşandan sonra əsgərlər uzandıqları yerdən ayağa qalxıb bir az da
irəli cumaraq döyüşlərinə davam etdilər.
Düşmənin atdığı mərmi və güllələr əsgərlərə göz açmağa imkan
vermirdi. Anbaan güclənən hücum döyüşün gərginliyini artırırdı.
Qəflətən yenə də bir neçə mərmi Fikrətgilin yaxınlığındakı iri gövdəli ağacın üstünə düşdü. Soyuqdan donmuş ağac bu güclü zərbəyə
dözə bilməyib şaqqıltı ilə kiçik hissələrə parçalanıb yerə aşdı. Ağac
aşan kimi meşədən tükürpədən güclü uğultu qopdu. Bu səs yaxınlıqdakı qarlı dağlarda əks-səda verdi. Ağacların parçalanıb hissələrə
bölünən gövdəsinin, budaqlarının şaqqıltısının bu cür dəhşətli səsini
Fikrət ilk dəfəydi eşidirdi. Bu şaqqıltı və bu uğultu, bəlkə də, gövdəsini mərmi odlayıb parçalayan ağacların son nəfəsi idi. Neçə illik iri
gövdəli ağaclar da mərmilərin zərbinə, zərbəsinə, od-alovuna dözə
bilməyib aşırdı. Sanki ağaclar da odlu mərmilərə tuş gəlib insanlar kimi ölürdülər. Elə bil onlar da gecənin bu çağında haray çəkib
amansız müharibəni başlayan erməniləri lənətləyirdilər. Gecənin bir
aləmində mərmilər həm insanları, həm də təbiəti məhv edirdi.
Gecənin qaranlığında, düşmənin üç addımlığında vuruşan Fikrət ömrünün, çox güman ki, ən narahat dəqiqələrini yaşayırdı. O
hər an düşmən gülləsinə tuş gələ bilərdi. Yox, yox, Fikrət Qarabağa
ölməyə deyil, silaha sarılıb erməniləri məhv etməyə, həm Xocalıda, həm də cəbhələrdə amansızcasına öldürülən yüzlərlə günahsız
körpənin, cavanın, qocanın qisasını almağa gəlmişdi. Yaxşı mövqe
seçdiklərinə görə xoşbəxtlikdən hələlik mərmilərə tuş gəlməmişdi.
Güllələr onun yan-yörəsinə səpələnirdi. Qalın qarla örtülmüş yerlərə
düşən güllələr, mərmilər sanki torpağa ölüm toxumları əkirdi. Mərmi
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“yağışı” bir az ara verən kimi Fikrətgilin qarşısında qəflətən düşmən
piyadaları göründü. Onlar ölüm kölgələri kimi mövqelərə tərəf sürünürdülər. Əsgərlər quldurları görən kimi hədəfə alıb tətiyi çəkdilər.
İlk atışlar dəqiq oldu. Güllələr ermənilərin üstünə dolu kimi yağdı.
Komandir astadan ona: “Sağ ol, Fikrət, çox dəqiq vurursan”, – dedi.
Bir azdan yenə də düşmənin top və minaatan qurğuları işə düşdü.
Atılan mərmilər canavar kimi səs-səsə verib ulaşırdı. Odlu mərmilər
ildırım kimi göydə qəfil çaxıb ətrafa çökmüş qaranlığı işıqlandırırdı.
Düşmən bir neçə dəfə irəliləyib Fikrətgilin müdafiə xəttini yarmağa çalışsa da, istəyinə çata bilmirdi. Sanki qarşılarında keçilməz bir
sədd, bir qala var idi. Bütün istiqamətlərdə hücumun qarşısı alındı,
qəsbkarlar geri sıxışdırıldı. Bir az sakitlik yarandı.
Hava yavaş-yavaş açılıb işıqlandıqca qaranlıq səmanın dərinliyinə çəkilib görünməz olurdu. Axşam gücdən düşüb geri çəkilən düşmən qəflətən səhər-səhər hücuma keçdi. Yenə də silahlar ağzını açdı,
qanlı döyüş başlandı. Hamı mövqeyində möhkəm dayanıb vuruşurdu. Az keçmiş döyüş şəraitində gözlənilməz dəyişiklik baş verdi. Sanki güclü gələn sel qarşısındakı bənd-bərəni birdən-birə vurub aşdı.
Sağ tərəfdəki təpəlikdən qaça-qaça aşağı düşən əsgərlər dedilər ki,
vəziyyət çox gərgindir, düşmən ara vermədən irəliləyir, geri çəkilmək lazımdır, ləngisələr mühasirədə qalacaqlar. Onlar Fikrətgilin
bölüyünün əsgərlərindən deyildi. Kapitan İsmayılov bu döyüşçülərə
göstəriş verərək: “Qorxmayın, tez mövqelərinizə qayıdıb vuruşun.
Nədən qorxursunuz, əlinizdə silah var, atəş açın, düşmənləri qırıb
çatın. Cəld geri dönün, əməliyyatın gedişini pozmayın. Əmr olmadan
döyüşdən çıxmayın”, – dedi. Əsgərlər komandirin əmrini eşitməzliyə vuraraq bir göz qırpımında sivişib aradan çıxdılar. Vəziyyət belə
olanda kapitan İsmayılov Fikrətlə bərabər altı əsgəri yanına çağırıb
dedi: “Sağ tərəfdəkilər qorxub qaçdılar. İndi oradakı mövqelər boş
qalıb. Belə bir vaxtda düşmənin irəliləməsi üçün dəhlizin açılmasına
yol vermək olmaz, bu, çox təhlükəlidir, qüvvəmiz az olsa da, zərbəni üzərimizə götürməliyik. Başqa yolumuz yoxdur. Yoxsa ermənilər
bu istiqamətdən irəliləyəcəklər”. Əsgərlər komandirin əmrini yerinə
yetirərək qalın qarı yara-yara sağ tərəfə irəlilədilər. Heç on metr getməmişdilər ki, ermənilərin atəşi ilə üzləşdilər. Tez yerə uzanıb mü-
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dafiə olunmağa başladılar. Fikrət iri bir daşın arxasındakı təhlükəsiz
yerdə mövqe tutmuşdu.
Döyüşün qızğın vaxtında Fazil adlı əsgər qolundan yaralandı. Komandir ona göstəriş verdi ki, yarasını sarıyandan sonra ehtiyatla geri
çəkilsin. Bu vaxt rabitə vasitəsi ilə sol tərəfə çəkilmək barədə əmr
verdilər. Bu səs kapitana tanış gəlmədi. Qərargahdakı zabitlərdən
heç birinin səsinə oxşamırdı. Həm də baxıb gördü ki, həmin istiqamət
olduqca təhlükəlidir. Ora çəkilsələr ermənilər onları asanlıqla vura
bilər. Ona görə də əsgərlərə əmr etdi ki, mövqelərini dəyişmədən
vuruşsunlar. Bir azdan əmr yenidən təkrar olundu. Başqa çıxış yolu
olmayan komandir əsgərlərə deyilən istiqamətə çəkilməyi tapşırdı.
Elə bu vaxt rabitə vasitəsilə əmr verdilər ki, sol tərəfə yox, sağ tərəfə
çəkilsinlər. Kapitan bu səsi tanıdı. Ona görə də vuruşa-vuruşa həmin
istiqamətə – sağ tərəfə getdilər. Komandir indi başa düşdü ki, bayaq
onlara sol tərəfə çəkilməyi əmr edən ermənilər imiş. İşğalçılar onların rabitə tezliyinə girib döyüşçülərə çaşdırıcı komandalar verirmişlər. Təcili olaraq tezliyi dəyişmək lazım idi. Yoxsa ermənilər yenə də
onları çaşdıra bilərdi.
Vəziyyət getdikcə gərginliyə doğru yuvarlanırdı. Bir az keçmiş
sağ tərəfdən üç əsgər uzaqdan onları yanlarına çağıraraq: “Qalxın
yuxarı, ermənilərə buradan hücum edək”, – dedi. Kapitan bu sözləri
onlara deyənlərdən şübhələndi. Fikirləşdi ki, axı onların həmin istiqamətdə qüvvələri yoxdur. Bəs bunlar kimdir, haradan peyda olublar? Sanki göbələk kimi yerdən çıxıblar. Şübhələndiyindən döyüşçülərə yerlərindən tərpənməməyi əmr etdi. Heç iki dəqiqə keçmədi
ki, bayaq Fikrətgili yanlarına çağıranlar onları atəşə tutdular. Məlum
oldu ki, onlar erməniləriymiş. Yəqin ki, bu yolla Fikrətgili aldadıb
əsir götürmək istəyirmişlər. Kapitan yağıların əhatəsində olduqlarını görüb döyüş şəraitinə uyğun qərar qəbul etməyə çalışdı. Bu anlarda düzgün qərar verməsəydi, itkiləri çox olacaqdı. Dəqiqləşdirdi ki,
həm sağdakı, həm də soldakı qüvvələr geri çəkildiyindən işğalçıların
əhatəsinə düşüblər. Komandir fikirləşirdi ki, necə olursa olsun, buradan sağ çıxmaq üçün təhlükəsiz bir yol tapmalıdır. Kiçik bir səhvə
yol versə, düşmən ya onları öldürəcək, ya da əsir götürəcəkdi. O isə
erməniyə əsir düşməkdənsə, döyüşüb əldə silah ölməyi üstün tutdu.
Asta səslə əsgərlərə göstəriş verdi ki, hamı bir nəfər kimi atəş açma-

c

291

C

dan geri çəkilsin. Döyüşçülər əmri yerinə yetirdilər. Onlar ağacların
arası ilə yavaş-yavaş geri çəkilməyə başladılar. Bir az getmişdilər ki,
gözlənilmədən ermənilərlə üz-üzə gəldilər. Yaxınlaşan kimi qabaqda
gələn erməni öz dillərində soruşdu:
– Hayes, turkes?
Kapitan tez Fikrətin böyrünü dümsüklədi ki, onlara cavab versin. Fikrət tez dillənib ermənicə dedi ki, erməniyik, sağ tərəfdən
azərbaycanlıların üzərinə hücuma keçməyə hazırlaşırıq. Düşmənlər
daha heç nə soruşmayıb tələsik yollarına davam etdilər. Onları sorğu-suala tutan erməninin səsi də, özü də Fikrətə tanış gəldi. Elə bil
onu haradasa görmüş, səsini eşitmişdi. O fikirləşdi ki, bəlkə, o, Benik
idi. Bir anlıq əsgərlik dostunu gözləri önündə canlandırdı. Bəli, o, Benik idi. Amma yaman kökəlmişdi, saqqalı da sinəsinə qədər uzanmışdı. Buna görə də ilk dəqiqədən Fikrət onu tanımamışdı. Bu vaxt
yanlarına mərmi düşdü. Tez yerə uzandılar. Partlayış dalğası onların
kürəklərini yalayıb keçdi. Xoşbəxtlikdən qəlpələr yandan ötdü, yaralanan olmadı.
Meşənin hər addımı vahiməli və təhlükəli idi. Ölüm ağır addımlarla onların ətrafında dolaşırdı. Atəş səsləri, bir an belə, olsun ara
vermirdi. Ermənilər addım-addım irəliləyirdilər. Mərmi partlayışından az sonra hamı ayağa qalxdı. Təhlükə bir az sovuşmuşdu.
Fikrətgil ətrafı dinşəyərək asta-asta geri çəkildilər. Bir az uzaqlaşmışdılar ki, ikinci mərmi başlarının üstündən uçub xeyli qabaqda
partladı. Kapitan hiss etdi ki, ermənilər onların yerlərini müəyyən
edərək hədəfə alıblar. Belə anlarda atəşdən yayınmaq üçün hamılıqla, top şəkildə deyil, tək-tək hərəkət etmək lazım idi. Komandirin
əmri ilə əsgərlər iri gövdəli bir ağacın arxasında yerə oturdular. Müharibənin, ölümün qorxusu hamının üz-gözündə həyəcan və narahatçılıq yaratmışdı. Həyatında ilk dəfəydi ki, Fikrət belə təhlükəli,
qorxulu vəziyyətə düşmüşdü. Bu dəqiqələrdə o, beynində plan qururdu ki, əgər buradan sağ çıxa bilsə, gündəlik tutub başına gələnləri yazacaq. Qoy onların apardığı döyüşlərin tarixini gələcək nəsillər
oxuyub bilsin. Bilsinlər ki, Qarabağ müharibəsində necə gərgin anlar
yaşayıblar, hansı çətinliklərdən keçməli olublar. Fikrət əmin idi ki,
komandir çox təcrübəlidir, onları mühasirə dairəsindən çıxarmağı
bacaracaq.

c

292

C

Kapitan əsgərlərə bir yerdə hərəkət etməyin təhlükəli olduğunu, mərmi düşərkən hamının birlikdə ölə biləcəyini dilə gətirərək:
“Düşmənin əhatəsindən xilas olmaq üçün tək-tək hərəkət etməliyik.
Beş-on metr ara məsafəsi gözləməklə hamınız sağ tərəfi tutub gedin.
Bir-birinizə də göz qoyun. Qarşıda bir yüksəklik var, onun zirvəsinə
yığışarsınız. Bir hadisə baş versə, ermənilərlə qarşılaşsanız, atəş açıb
xəbər verin ki, köməyinizə gələk”, – dedi.
Tapşırığa uyğun olaraq əsgərlər bir-birindən aralanaraq geri
çəkilməyə başladılar. Fikrət komandirin göstərdiyi istiqaməti tutub
gedirdi. Hər addım qorxulu idi, ölüm əlində qılınc başlarının üzərində dayanmışdı. Xoşbəxtlikdən, ermənilər onların getdiyi istiqamətə
mərmi atmadılar. Fikrət ətrafa diqqət kəsilərək ehtiyatla addımlayır, əsgər yoldaşlarını da gözdən qoymurdu. Amma kapitanın dediyi yüksəkliyə çatmağa az qalmış onları gözdən itirdi. Fikirləşdi ki,
yəqin, yoldaşları ondan qabaqda gedirlər. Çətinliklə də olsa, bir-bir
qarlı yüksəkliyə yığışdılar. Komandir təyin olunan yerə hamıdan tez
çatmışdı. Görünür, tələsik gəlmişdi ki, əsgərlərini burada qarşılasın,
onlar yolu azıb başqa səmtə getməsinlər.
Fikrət yüksəkliyə çatanda ilk olaraq burada komandiri və əsgər
dostu Yaşarı gördü. Sonra bir-bir hamı yığışdı. Yalnız Bəxtiyarla Cahid gəlib çıxmaq bilmirdi. Kapitan fikirləşirdi ki, yəqin, yolu azıblar.
Hamı əsgər dostlarının taleyindən narahat qalmışdı. Bir saatdan çox
vaxt ötsə də, əsgərlər gəlib çıxmaq bilmirdilər. Dəqiqələr keçdikcə
onların narahatlığı da artırdı. Döyüş dayanmışdı, güllə səsləri eşidilmirdi. Fikrətin ürəyinə damdı ki, yəqin, Cahidlə Bəxtiyarın başında
bir iş var. Ya yollarını azıb başqa istiqamətə gediblər, ya da düşmən
onları əsir götürüb. Yoxsa bu qədər ləngiməzlər. Təhlükəli olsa da,
əsgərlər komandirin əmri ilə geri qayıdıb meşənin içində onları axtarmağa başladılar. Bu yolverilməz idi, amma Fikrət üzünü meşənin
dərinliyinə tutub əsgər yoldaşlarını çağırırdı. Onlardansa səs-səmir
gəlmirdi, ətraf sükut içində mürgü döyürdü. Komandir rabitə vasitəsilə yaranmış vəziyyət barədə qərargaha məlumat verdi. Bir azdan
onlara geri dönmək əmr olundu. Daha axtarış aparmaq mənasız idi.
Aradan üç saatdan da çox vaxt keçmişdi. Bir az da irəli getsəydilər,
özləri də yolu azıb düşmənin əlinə keçə bilərdilər.
Qərargaha qayıdanda Fikrətgil yüksəklikdə xeyli canlı qüvvənin
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və zirehli texnikaların cəmləşdiyini gördülər. Əsgərlər əks-hücum
tədarükü görmək əvəzinə, silah-sursatı maşınlara yükləyib geri çəkilməyə hazırlaşırdılar. Kapitan İsmayılov yaxınlaşan kimi üstlərinə
qışqıraraq: “Silahları hara aparırsınız, niyə geri çəkilirsiniz? Sizə bu
barədə kim göstəriş verib? Bəs torpaqları ermənilərdən kim müdafiə
edəcək?” – deyə onlardan soruşdu. Əsgərlər susub dayandılar, ağızlarını açıb bir kəlmə də olsun danışmadılar. Susmaqlarından məlum
oldu ki, bu barədə onlara heç kim əmr verməyib. Komandirin zəhmli
səsini eşidən döyüşçülər silah-sursatı maşından boşaldıb mövqelərinə döndülər.
Fikrətgil gələndən sonra bölükdəki əsgərlərlə görüşdülər. Onlarla söhbət edəndə öyrəndilər ki, axşamkı döyüşdə Əşrəf adlı əsgər
şəhid olub. Bu xəbərdən hamı məyus oldu. O, çox cəsur əsgər idi, həmişə öndə vuruşurdu. Kapitan İsmayılov vaxt itirmədən qərargaha
yollandı. Fikrəti də özü ilə apardı ki, birdən ermənilərin danışıqlarına qulaq asmaq üçün lazım olar. Kapitan yüksək rütbəli zabitlərə
axşam başlarına gələn hadisələr barədə ətraflı məlumat verdi. Cahid
və Bəxtiyardan hansı şəraitdə aralandıqlarını polkovnik Şabanova
aydınlaşdırdı. “Onların birdən-birə səssiz-küysüz yoxa çıxması bizi
çaşdırdı. Hadisənin belə bir məcraya yuvarlanmasını gözləməzdik.
Ümid edirik ki, əsgərlərimizin başına pis bir iş gəlməyib. Yəqin, yolu
azıb başqa istiqamətə gediblər. Güman edirəm ki, harada olsalar,
bir-iki saata gəlib çıxacaqlar. Allah eləməsin ki, uşaqlar ermənilərin
əlinə keçsin. Belə olsa, çətin ki, düşmən onları sağ qoysun”, – dedi.
Polkovnik başını asta-asta tərpədərək kapitan İsmayılovun dediklərini təsdiq etdikdən sonra yeni mövqelərin hansı istiqamətdə
olacağını xəritədə göstərdi.
Axşamkı döyüşdə ermənilər iki əlverişli yüksəkliyi ələ keçirmişdilər. Bu yerləri zəbt etmək düşmənə baha başa gəlmişdi – həm
canlı qüvvələrini, həm də texnikalarını itirmişdi. Meyitlərini çıxarmağa nə qədər cəhd göstərsələr də, çatdıra bilməmiş, üçünü döyüş
meydanında qoyub getmişdilər. Fikrətgil Çıldıran istiqamətində geri
çəkilmişdilər. İndi bu kəndin də işğal təhlükəsi yaranmışdı. Bütün
mövqelərdə müdafiə işləri gedirdi. Yeni səngərlər qazılır, möhkəmləndirmə işləri aparılırdı.
Bir azdan komandiri qərargaha çağırdılar. Kapitan haradasa bir
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saatdan sonra qayıtdı. Fikrət gördü ki, o, çox qanıqaradır, qaşqabağı yer süpürür, ovqatı tamam korlanıb. Komandir bölüyə çatan kimi
əsgərləri sıraya düzüb onlara: “Vəziyyət gərgindir, düşmən zəbt etdiyi yüksəkliklərlə kifayətlənmək fikrində deyil. Kəşfiyyatın verdiyi
məlumata görə, hazırda qəsbkarlar dayandığımız səmtə təzə qüvvələr cəmləyir. Deməli, yeni hücumlar, yeni döyüşlər gözlənilir. Qərargahda bir acı xəbər də eşitdim. Heç bu sözü dilimə də gətirmək
istəmirəm. Amma başqa yol yoxdur, bunu sizə deməyə məcburam.
Ermənilər rabitə vasitəsilə Cahidlə Bəxtiyarın onların əllərində olduğunu bildiriblər”, – dedi.
Əsgər yoldaşlarının erməni əsirliyinə düşməsi xəbəri hamının
qəlbinə kədər ələdi, ovqatlarını korladı. Yorğun və üzgün çöhrələrdə
düşmənə qarşı yeni qəzəb dalğası yarandı. Əsgərlərin qisas yanğısı
daha da gücləndi. Bu anlarda Fikrət düşünürdü ki, qarışıq bir vaxtda
ermənilərin əlinə keçmiş əsgərlərin taleyi tükdən asılıdır. İndi ölüm
kölgəsi qara bulud kimi başlarının üstündə fırlanır. Qəsbkarlar hər
dəqiqə Cahidlə Bəxtiyarı öldürə bilərdilər.
Sözünün sonunda komandir bir daha üzünü əsgərlərə tutaraq:
”Ruhdan düşmək lazım deyil. Müharibədə belə şeylər hər dəqiqə
gözləniləndir. Əsgərlərimizin düşmən əlində olması bizi qorxutmamalıdır. Əksinə, indi daha cəsarətlə vuruşmalıyıq. Vaxt itirmədən
yeni səngərlər qazmalıyıq. Deyilənə görə, bu gün-sabah döyyüşə
yeni qüvvələr də gəlməlidir. Kömək gələn kimi biz düşməni zəbt etdikləri yüksəkliklərdən geri oturdacaq, əsgərlərimizi əsirlikdən qurtaracağıq”, – dedi.

Ağdərədə “Koroğlu” üverturası

Kapitan sözünü bitirəndən sonra bölüyün şəxsi heyəti qabağa
gedib çox da geniş olmayan bir çadırın yanında dayandı. Burada çay
içib çörək yeyəndən sonra ön xəttə yollandılar. İrəlidən atışma səsləri gəlirdi. Axşam Fikrətgilin geri çəkildiyi istiqamətdən güllə daha
çox atılırdı. Burnu yaxşı ovulmayan düşmən “qan-qan” deyirdi...
Dünənkinə baxanda bu gün hava açılmışdı. Xeyli yuxarı qalxan
günəş hərarəti ilə havanı bir az da mülayimləşdirmişdi. Əsgərlərin
ayaqlarının altında qalan qar yavaş-yavaş yumşalıb əriyir, axşamdan
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düşmüş şaxtanın donu açılırdı. Havanın yaratdığı əlverişli şəraitdən
istifadə edən əsgərlər səngəri tez qazıb hazırlamağa çalşırdılar. Çünki düşmən hər an hücuma keçə bilərdi. Fikrət yer qaza-qaza elə hey
əsgər yoldaşlarını düşünürdü. Fikirləşirdi ki, yəqin ermənilər Cahidə, Bəxtiyara işgəncə verirlər. O, indiyə qədər hərbi əsirlərin həyatından bəhs edən bir neçə kitab oxumuş, üzücü və ağrıdıcı səhnələrlə
dolu olan filmlərə tamaşa etmişdi. Həmin əsər və filmlər hitlerçilərin
Sovet əsirlərinin başına gətirdiyi dəhşətli hadisələrdən bəhs edirdi.
Ermənilər faşistlərdən də zalım və qəddar idilər. Bilirdi ki, indi əsgər
yoldaşlarının günləri əzab içində keçir. Düşmən onları döyüb incidir,
ən çirkli, iyrənc işləri gördürürlər.
Səngər heç əməlli-başlı qazılıb qurtarmamış ermənilər hücuma
keçdilər. Əsgərlər belləri yerə atıb silahdan yapışdılar. Kapitan döyüşü idarə edir, şəxsi heyətə göstərişlər verirdi. Bəxtiyarın və Cahidin
əsirlikdə əzab çəkdiyini göz önünə gətirən Fikrət də əsgər yoldaşları
da daha böyük qəzəb və nifrətlə döyüşürdülər. Kimsə arxaya addım
atmaq fikrində deyildi. Hamı yalnız irəli – düşmən üzərinə getmək
barədə düşünürdü. Bu gərgin anlarda geri çəkilmək Çıldıran kəndini
qəsbkarlara vermək demək idi. Komandir də əsgərləri döyüşə ruhlandıraraq tez-tez deyirdi ki, biz düşməndən qat-qat güclüyük, çünki
öz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşuruq. Haqq-ədalət bizim
tərəfimizdədir. Daşnaklar isə qəsbkarlardır. Ona görə də biz mütləq
onlara qalib gələcəyik.
Yarım saatdan çox çəkən savaşdan sonra düşmən işğalçılıq planını həyata keçirə bilməyəcəyini görüb geri çəkildi. Əgər bu anlarda əlavə qüvvələr köməyə gəlsəydi, qəsbkarları sıxışdırıb tutduğu
mövqelərdən də o tərəfə qovmaq olardı. Gözlənilən kömək isə gəlib
çıxmaq bilmirdi...
Üç gün gecə-gündüz mövqe döyüşləri getdi. Əsgərlər az qüvvə
ilə də olsa, hücumların qarşısını alırdılar. Fikrət bu günlər ərzində
silahının nişangahına tuş gələn onlarla düşməni məhv etmişdi. Bir
an da olsun əsirlikdəki əsgər yoldaşlarını unutmurdu. Kapitan İsmayılov deyirdi ki, qərargahda onların azad edilməsi üçün ermənilərlə
danışıqlar aparılır. Hələlik qəsbkarların əsirləri qaytarmaq fikri yoxdur. Biz də ermənilərdən bir-ikisini ələ keçirə bilsəydik, uşaqlarla
dəyişərdik.

c

296

C

Dörd gündən sonra Fikrətgilin bölüyünü başqa əsgərlər əvəz
etdi. Onları dincəlmək üçün geri döndülər. Neçə vaxt idi ki, gecələri,
gündüzləri yox idi. Dinclik, sakitlik nə olduğunu bilmirdilər. Əsgərlərin əvəzlənmə prosesi günortaya yaxın oldu. Komandir Fikrətgilə
dedi ki, onları Ağdərəyə aparacaqlar: “Bir neçə gün orada qalıb sonra
geri qayıdacağıq”.
Şəxsi heyət maşında yerini tutandan sonra mühərrik uğuldayıb qarlı dağlara səs saldı. Çıldırandan Ağdərəyə qayıdanda yolüstü
Sərsəng su anbarında dayandılar. Sürücü maşını saxlayan kimi hamı
aşağı tullandı. Komandir bildirdi ki, günorta çörəyini burada yeyəcəklər. Fikrət ilk dəfə olduğu bu yerlərə heyranlıqla tamaşa edirdi.
Sərsəng gözəlliyi ilə bəzəkli, düzəkli gəlinə oxşayırdı. Bir neçə ay bu
ərazilər erməni işğalçılarının tapdağı altında qalmışdı. Gərgin döyüşlərdən sonra həm Sərsəng gölü, həm də onun ətrafındakı ərazilər
qəsbkarlardan azad edilmişdi. İndi torpaq rahat nəfəs alır, Sərsəng
arın-arxayın dalğalanır və bu oynaq dalğaları ilə əsgərlərin üzünə
gülürdü. Qarlı dağlar qoynunda məskən salmış göl bu yerlərin gözmuncuğuna bənzəyirdi. Bir-birinin ardınca sıralanan yaraşıqlı dalğaları ilə sahillərini qucaqlayan Sərsəng elə bil torpaqla, daşla pıçıldaşırdı. Amma uzaqlardan eşidilən atəş səsləri hərdən onu diksindirib
narahat edirdi.
Fikrət asta addımlarla gölün sahilinə endi. Buz kimi suyu ovuclayıb üzünə vurdu, soyuq olsa da, bir-iki qurtum içdi.
Günorta yeməyindən sonra komandir yola çıxmaq barədə göstəriş verdi. Elə bil vaxt, zaman burda tez ötüb keçdi. Sərsənglə sağollaşmaq anı gəlib çatdı. Fikrət dalğalanan, yırğalanan bu nazlı, qəmzəli
göllə danışırmış kimi: «Salamat qal, Sərsəng! İnşallah, yaxın günlərdə yenə də görüşəcəyik!» – dedi.
Əsgərləri Ağdərənin mərkəzinə doğru aparan maşınlar dağların,
dərələrin qoynundan keçən sürüşkən və təhlükəli yollarla irəliləyərdi. Şəhərə çatmağa az qalmış əsas yoldan sağ tərəfə – Ortakənd kəndinə döndülər. Buradan Ağdərənin mərkəzinə beş dəqiqəlik yol idi.
Sakitlikdə hündürdən səslənsəydin, bəlkə də, şəhərdəkilər eşidərdi. Kənddən üzüaşağı baxanda ətrafın gözəlliyi adamı heyran edirdi. Kazarmalar yerləşən binanın həyətində bir neçə köhnə traktor,
kombayn, otbiçən və başqa köhnə texnika atılıb qalmışdı. Deyəsən,
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əvvəllər bura texniki-peşə məktəbi olmuşdu. Ağır döyüşlər gedən
vaxtlarda binanın bir hissəsini mərmilər dağıtmışdı.
Texniki-peşə məktəbinin həyəti çox geniş idi. Təhsil ocağının
ətrafı üzümlük təsərrüfatında istifadə olunan nazik beton dirəklərlə hasara alınmışdı. Bəlkə də, bu hasarın çəkilməsinə dörd-beş min
beton dirək sərf olunmuşdu. Bunları görəndə Fikrətin yadına düşdü
ki, onların kəndində kimin həyət-bacasında bu beton dirəklərdən
görsəydilər, onu milisə aparar, izahat alar, az qala cinayət işi açardılar. Ağdərədə isə ermənilər heç kimdən qorxub çəkinmədən həmin dirəklərdən geninə-boluna istifadə edərək hasar hörmüşdülər.
Deyəsən, elə o vaxtlar belə qadağalar, yalnız azərbaycanlılara tətbiq olunurmuş. Buna görə də qəsbkarlara gözün üstündə qaşın var
deyən olmamışdı. Binanın həyətinə xeyli döyüş texnikası, şəxsi heyəti daşımaq üçün maşınlar yerləşdirilmişdi. Fikrətgil maşından düşən
kimi çöldə çox ləngimədən kazarmaya getdilər. Komandir istirahət
barədə göstəriş verdi. Fikrət çarpayısında uzansa da, yuxu gözündən
qaçaq düşdü. O, düşmən əlində olan əsgər dostlarını fikirləşirdi...
Ertəsi gün günortaya yaxın xəbər verdilər ki, hərbi hissəyə
Ağdam rayonundan qonaqlar gəlib. Hamı zala toplaşmışdı, konsert
olacağı gözlənilirdi. Texniki-peşə məktəbinin zalı çox geniş idi. Zabitlər, əsgərlər yerlərini tutub oturmuşdular. Məlum oldu ki, gələnlər
Ağdam rayonunun müəllim və məktəbliləridir. Pedoqoji kollektiv özləri ilə kiçik bir musiqi qrupu da gətirmişdilər. Bir neçə müəllim çıxış
edəndən sonra meydan musiqiyə verildi. Əvvəlcə “Koroğlu” üverturası səsləndi. Ona çox doğma və tanış olan bu musiqini dinlədikcə
Fikrətin yadına meydan hadisələri düşdü. Qulaqlarında mitinq iştirakçılarının gur səsi dalğalandı. Bir anlıq iş yoldaşları ilə meydanda
keçirdiyi günləri xatırladı. Doğma yurdları olan Ermənistandan qovulmuş Məleykə yadına düşdü. İlk baxışdan Fikrətin xoşu gələn tibb
bacısının bir suyu ilk məhəbbəti Leylaya oxşayırdı. Onu xatırladı ki,
mitinqlər həmişə “Koroğlu” üverturası ilə açılıb bağlanardı. Burada
da üvertura səslənən kimi zaldakılar ayağa qalxıb meydan hadisələrindəki kimi sağ əllərinin yumruğunu düyünləyib irəli uzatdılar. Sonra şən musiqi nömrələri bir-birini əvəz elədi. Bu mahnıları dinlədikcə döyüşçülərin üzü gülür, gözlərində sevinc parlayırdı. Sanki musiqi
sədalarından qollarına güc-qüvvət axırdı. Bir azdan müğənnilər “Qa-
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rabağ şikəstəsi”ni ifa etdilər. Mahnılar bitəndən sonra alqış sədaları
zalı titrətdi. Döyüşçülərin ruhuna, qəlbinə hopan musiqi sədaları onları düşmən üzərində qələbəyə ruhlandırdı. Hərbçilərə zövq verən
şənlik bir neçə saat davam etdi.
Görüşün sonunda Taleh adlı əsgər yenicə qələmə aldığı şeirlərindən birini oxumaq istədiyini bildirəndə etiraz etməyib, sözü ona
verdilər. Fikrət onu maraqla dinləyirdi. Hiss olunurdu ki, əsgər döyüşə gələn gündən Qarabağa aşiq olub, şeirlərində də onun gözəlliyini vəsf edib. Taleh asta-asta muncuq kimi ard-arda vərəqlər üzərinə
düzdüyü bu misraları oxudu:
Sərsəng gölünün zümzüməsindən,
Qarabağ diyarından, od ölkəsindən,
Bülbülün, Cabbarın, Xanın səsindən,
Qələmə sarılıb yazmasam olmur.
Açılan səhərdən, gələn bahardan,
Titrəyən kamandan, sızlayan sazdan,
Vəfalı dilbərdən, vəfalı yardan,
Qələmə sarılıb yazmasam olmur.
Talehəm, şah kimi taxtı-tacımdan,
Qarabağ sızlayan ağrı-acımdan,
Vuruşan, döyüşən qardaş, bacımdan
Qələmə sarılıb yazmasam olmur.
Görüş əsgərin şeir oxuması ilə başa çatdı. Zal yavaş-yavaş boşalandan sonra buraların istiliyi, hərarəti azaldı. Gələn müəllimlərin
bəziləri bir vaxtlar şagirdləri olmuş döyüşçüləri görüb görüşür, şirin-şirin söhbət edirdilər.
Fikrət yavaş-yavaş həyətə çıxdı. Ötən müddət ərzində havanın
gözü tutulmuş, səmaya yayılmış qara buludlar günəşin də üzünü örtmüşdü. Səhər-səhər mülayim olan hava indi soyumuşdu. Xırda-xırda, dənəvər-dənəvər qar yağırdı. Sanki göydən yer üzünə ələklə un
ələyirdilər. Hava küləksiz və sakit olduğundan bu mənzərəni seyr
etmək çox xoş idi. Ətrafdakı gözəlliklərə baxdıqca Fikrətin əsəbləri
sakitləşir, ruhu dincəlirdi.
Yazın gəlişinə sayılı günlər qalsa da, qarlı dağlarda baharın nəfəsi
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hələ o qədər hiss olunmurdu. Soyuq olduğundan Fikrət həyətdə çox
dayana bilmədi. İçəri girərkən əsgər yoldaşlarından Qəribin hospitaldan hərbi hissəyə qayıtdığını eşitdi. Fikrət onunla görüşüb hal-əhval tutdu. Şəhərdəki vəziyyətlə maraqlandı. Qərib onun suallarının
heç birini cavabsız qoymadı. Söhbət etdikcə dostunun xeyli kökəldiyinin fərqinə vardı. Qərib özünü çox yaxşı hiss etdiyini və buna görə
də, yenidən ön xəttə, döyüşə gəldiyini bildirdi. “Fikrət, gəlmişəm ki,
yarımçıq qalmış döyüşümü davam etdirim. Qarabağ uğrunda vuruşmağı özümə böyük şərəf bilirəm. Nə qədər qolumda qüvvət var, ermənilərlə döyüşəcəm. Qarabağı düşməndən azad görmək ən böyük
arzumdur”, – dedi. Fikrət təəssüf hissi ilə Cahidlə Bəxtiyarın düşmən
əlində olduğundan söz açdı. Qərib bu xəbəri eşidəndə gözləri yaşardı. “Necə olursa olsun, əsgər dostlarımızı erməni əsirliyindən azad
etməliyik. Orada çox qalsalar, düşmən onlara ağır işgəncələr verib
öldürəcəklər”, – dedi.

Ünvanına yetişməyən məktublar

Qısa söhbətdən sonra Fikrət dəhlizdən keçib çölə çıxarkən növbətçinin stolunun üstündə xeyli məktubun üstə-üstə qalaqlanıb qaldığını görəndə təəccübləndi. Növbədə olan əsgərdən bunların niyə
sahiblərinə çatdırılmadığını soruşdu. Əsgər dərindən ah çəkib: “İş
ondadır ki, bunların sahibləri döyüşlərdə şəhid olublar. Ona görə də
məktublar burada yığılıb qalıb, ünvanına yetişməyib. Heç bilmirik ki,
onları neyniyək, kimə verək, hara göndərək. Komandir tapşırıb ki,
hələlik saxlayaq. İşdi-şayət qohumlarından gələn olsa onlara verək”,
– dedi. Fikrət məktublardan bir neçəsini götürüb baxdı, ünvanlarına
göz gəzdirdi. Hərəsində narahat bir ürək döyünürdü. Onları yazanların gözləri yolda, qulaqları səsdə doğmalarından cavab gözləyirdi. Yəqin ki, bu məktublar xoş sözlərlə başlayır, ümid dolu fikirlərlə
tamamlanırdı. Amma bu kəlmələri eşitməli, oxumalı adamlar artıq
həyatda yox idilər, torpaq uğrunda şəhid olmuşdular.
Səhər yeməyindən sonra Cahidlə Bəxtiyarın valideynlərinin komandirin yanına gəldiyini xəbər verdilər. Bir azdan Fikrəti kapitan
İsmayılovun yanına çağırdılar. Onun otağında bir neçə yaşlı qadın var
idi. Onlar övladlarının hansı şəraitdə əsir düşdükləri ilə maraqlanır-
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dılar. Fikrət də hər şeyi olduğu kimi yerli-yataqlı valideynlərə danışdı. Analar ağlayıb göz yaşları axıdırdılar. Çarəsiz qalmış valideynlər
nə edəcəklərini, övladlarını əsirlikdən necə qurtaracaqlarıını bilmirdilər. Onlar komandirə yalvarıb balalarını sağ-salamat qaytarmalarını xahiş edirdilər. Kapitan dərd içində boğulan bu insanlara təskinlik
və ümid verərək: “Övladlarınızın əsir düşməsinə biz də üzülürük.
Onlar sizin oğullarınız, bizim də əsgərlərimizdir. Narahat olmayın,
hansı yolla olursa olsun, döyüşçülərimizi azad edəcəyik”, – dedi.
Fikrət söhbət zamanı onu da öyrəndi ki, Bəxtiyarla Cahidin ataları neçə il əvvəl rəhmətə gedib. Demə ikisi də yetim imiş. Anaları
ağlayıb göz yaşları tökür, özlərini öldürürdülər. Onları gözüyaşlı
görəndə Fikrəti də ağlamaq tutdu. Qadınlar bir neçə saat hərbi hissədə qalıb övladlarından xəbər gözlədilər. Axşama yaxın ümidsiz halda
geri döndülər.

İki gündən sonra Fikrətgili “həyəcan” çağırışı ilə ayağa qaldırıb
ön xətdə göndərdilər. Az vaxt ərzində qarlı yollar yenə də əsgərləri
qolları üstünə aldı. Onlar cəbhə xəttinə çatanda bəd xəbərlər eşitdilər. Çıldıran kəndini ələ keçirən ermənilər dayanmadan irəliləyirdilər. Bütün istiqamətlərdə qanlı döyüş gedirdi. Mərmilərin istisindən, tüstüsündən qar da əriyirdi.
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Mövqelərə çatan kimi əsgərlər vaxt itirmədən döyüşə girdilər.
Qanlı müharibə Fikrəti xeyli dəyişmişdi. O, çox qəddar və amansız
olmuşdu. Əvvəllər onun heç toyuq kəsməyə belə ürəyi gəlməzdi. İndi
isə erməniləri məhv etmək üçün güllələri onların üstünə dolu kimi
yağdıraraq qanlarını tökürdü. Ağır döyüşlər, hər gün gördüyü ölüm-itimlər, ürək dağlayan ağrı-acılar, tükürpədici səhnələr onu amansız
və qəddar bir adama çevirmişdi. Müharibənin onu çox dəyişdiyini
özü də hər addımda hiss edirdi. Komandir sol tərəfində, hospitaldan yenicə qayıtmış Qərib isə sağ tərəfində vuruşurdu. Hücumlara
ara verməyən yağıların üstünlüyü açıq-aydın hiss olunsa da, əsgərlər mövqelərində möhkəm dayanmışdılar. Kapitan İsmayılov tez-tez
yaranmış vəziyyətə və şəraitə uyğun olaraq komandalar verirdi. Bu
ərəfədə qərargahdan komandirə məlumat çatdırdılar ki, ermənilər
bir neçə istiqamətdən müdafiə xəttini yarıblar, geri çəkilsinlər.
Elə bu vaxt Qərib Fikrətə səslənib dedi: “Qardaş, ermənilər sağ
tərəfdə çox fəallaşıblar, diqqətini bir az da o yana yönəlt”. Fikrət döyüşçü dostuna tərəf dönmək istəyəndə güllə vıyıltısını lap yaxınında eşitdi və Qəribin yıxıldığını gördü. Bir neçə dəfə onu çağırsa da,
arxası üstə yerə sərilən dostundan səs-səmir çıxmadı. Fikrət vaxt
itirmədən mövqeyini dəyişib ona atəş açanları nişan alıb tətiyi çəkdi. Nə qədər təhlükəli olsa da, özünü Qəribə çatdırmalıydı. Düşmənlərlə ara məsafələri yaxın idi. Müdafiə xəttini yarmış ermənilər xeyli qabağa gəlmişdilər. Fikrət yaxınlaşan qəsbkarları görən kimi tez
avtomatını onlara tərəf çevirdi. Atəş açılan tək yağılardan ikisi yerə
yıxılsa da, bir neçəsi geri çəkilməyə imkan tapdı. Bu vaxt komandir
də, o biri əsgərlər də Fikrətin köməyinə gəldi. Qısa atışmadan sonra
düşmənin atəş nöqtəsi susduruldu. O, sürünə-sürünə özünü Qəribə
çatdıranda gördüyündən dəhşətə gəldi, gözlərinə inanmadı. Düşmən gülləsi döyüşçü dostunun alnından dəymişdi. Onun qanı üzünə
çilənmiş, sifəti qırmızıya boyanmışdı. Qəribin döyünən ürəyi dayanmışdı. Bunu görəndə qəhər Fikrəti boğdu, gözləri yaşardı. Bu vaxt
düşmənin atdığı güllələr vıyıltıyla onun başının üstündən keçib qarın içinə girərək cızıldadı. Tələm-tələsik yerini dəyişən Fikrət həmin
istiqamətə atəş açdı.
Qəribin ölümü onu qəzəbləndirib özündən çıxarmışdı. Daha heç
nə eşitmir, heç nə görmürdü. Qorxunu da, ölümü də yaddan çıxar-
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mışdı. Ancaq qisas barədə düşünürdü. O elə cəsarətlə vuruşurdu ki,
sanki bu onun son döyüşü, son savaşıdır. Fikrət diqqətlə irəli baxanda gördü ki, ermənilər onun bayaq vurub öldürdüyü quldurların meyitlərini çıxarmaq üçün yaman canfəşanlıq edirlər. Sürünə-sürünə
komandirə yaxınlaşıb gördüklərini ona dedi: “Yoldaş kapitan, yəqin,
ölənlər ya komandirləridir, ya da məşhur döyüşçülərindəndir. Bəlkə
əmr verəsiniz vuruşa-vuruşa gedib onları götürək. Sonra meyitləri
əsirlikdəki əsgərlərimizlə dəyişərik”.
Onun fikrini bəyənən komandir yaxınlıqda dayanmış İmdad
adlı əsgərə Qəribin meyitini arxaya çıxarmağı tapşırdı. Sonra Fikrətdən əlavə də beş-altı seçmə əsgərlə ermənilərin meyitlərini götürmək üçün hücuma keçdilər. Qəsbkarlar addımlarını geri qoymadan
müqavimət göstərirdilər. Qəribin qanlı meyiti, Bəxtiyarın və Cahidin
kədərli çöhrəsi Fikrətin gözləri önündən getmirdi. Gərgin döyüşdən
sonra düşmənin müqaviməti qırıldı. Axır ki bayaq vurub öldürdüyü
ermənilərin yanına çatdılar. Döyüş meydanında üç meyit qalmışdı.
Geyimlərindən görünürdü ki, biri əsgər, ikisi yüksək rütbəli zabitdir.
Kapitan düşündü ki, yəqin, ermənilər onların ələ keçməsini istəmədiklərindən bu qədər dirəniş göstərmişdilər.
Çox ləngiyib vaxt itirmək olmazdı, düşmən hər an əlavə qüvvə ilə
geri dönə bilərdi. Fikrətgilin yalnız zabitlərin meyitlərini sürüyə-sürüyə geri çəkilməyə gücləri çatdı. Onlar səngərlərdən uzaqlaşandan
heç beş dəqiqə keçməmişdi ki, işğalçılar həmin əraziyə hücum etdilər. Amma gec idi, artıq düşmən komandirlərinin meyitləri Fikrətgilin əlindəydi. Kapitan İsmayılovun əmri ilə əsgərlər onları maşına
qoyub qərargaha aparmaq üçün yola çıxdılar.
Komandir yolboyu götür-qoy edirdi ki, yəqin, ermənilər zabitlərinin meyitlərini əsgərləri ilə dəyişməkdən imtina etməzlər. Maşın
həyətdə dayanan kimi kapitan düşüb qərargaha getdi. Polkovnik Şabanovun otağına girib düşmənin iki yüksək rütbəli zabitini öldürüb
meyitlərini gətirdikləri barədə ona məlumat verdi. Şabanov yerindən qalxıb kapitanın əlini sıxıb minnətdarlıq edərək: “Yəqin ki, ermənilər meyitləri ilə əsir götürdükləri əsgərlərimizi dəyişəcəklər”,
– dedi. Kapitan İsmayılov meyitləri qərargaha qoyub döyüş postuna
– əsgərlərin yanına qayıtdı.
Ermənilərin hücumları ara vermirdi. Həmin gün qəsbkarları
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yalnız axşama yaxın Çıldıran kəndinin aşağı tərəfində dayandırmaq
mümkün oldu. Ağır döyüşlər Fikrəti yorub əldən salmışdı. Son savaşda Qəribdən başqa iki nəfər də şəhid olmuş, dörd nəfərsə ağır
yaralanmışdı. Fikrət düşünürdü ki, yazıq Qərib neçə vaxt hospitalda müalicə olunduqdan sonra evdə qalıb dincəlmədən döyüşmək
üçün Qarabağa qayıtmışdı. Geri döndüyünə görə çox sevinirdi. Sanki
əcəl yenidən onu öz ayağı ilə çəkib bura gətirmişdi. Artıq Qərib həyatda yox idi, şəhid olmuşdu. Bu kədərli məqamda Fikrət bir anlıq
yaddaşında onunla bağlı olan xatirələrini vərəqlədi. Qəriblə tanış
olduğu ilk çağları, anbardan paltar aldıqları günü, təlim mərkəzini,
ilk atışı, ilk döyüşü və başqa məqamları gözləri önündən keçirdi.
Ötüb arxada qalanları xatırladıqca qəlbi göynədi, göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Son döyüşün itkiləri hamının ovqatını korlamışdı. Əsgər dostları Qəriblə göz yaşları içində vidalaşdılar. Hamı şəhidlərin
qanını ermənilərdən alacağına and içdi. Fikrətin ürəyindən Qəribin
dəfn mərasimində iştirak etmək keçirdi. İstəyini dilə gətirəndə komandir: “Fikrət, səni başa düşürəm, amma görürsən ki, vəziyyət çox
ağırdır, gərgin döyüşlər gedir, qüvvəmiz azlıq edir. Sən hər dəqiqə
bizə lazım olursan. Tez-tez düşmənin danışıqlarını dinləyirsən. Səbrini bas, vəziyyət bir az düzələndən sonra icazə verərəm, üç-dörd
günlüyə şəhərə gedib həm doğmalarına baş çəkər, həm də dostunun
məzarını ziyarət edərsən“, – dedi. “Oldu, komandir, oldu”, – deyə Fikrət kapitana cavab verdi.
Üç-dörd gün mövqe döyüşləri səngimədi. Bir gün səhər-səhər
kapitan İsmayılov Fikrəti və başqa əsgərləri yanına çağırıb dedi ki,
gözünüz aydın, əziyyətimiz hədər getmədi. Ermənilər komandirlərinin meyitləri əvəzində əsir götürdüyü əsgərlərimizi qaytarmaqla razılaşıblar. Düzdür, biz həyatımızı riskə qoyduq, özümüzü təhlükəyə
atdıq, amma əvəzində istəyimizə çatdıq. Yəqin, elə hərəkət etməsəydik, işlər bu cür alınmayacaqdı, əsgərlərimiz əsirlikdə qalacaqdılar.
Çox vaxt həyatda risk etmək insana uğur gətirir. Ya bu gün, ya da sabah yağılar onları qaytaracaqlar. Göstərdiyiniz şücaətə görə hamınıza minnətdaram. Komandanlıq sizi layiqincə mükafatlandıracağına
söz verib. Eşitdiklərindən hamının ürəyi açıldı.
Ertəsi gün səhər-səhər onların bölüyünün mövqelərinə bir neçə
yüksək rütbəli zabit gəldi. Onlar əsgələrlə görüşüb söhbət etdilər.
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Döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə Fikrətə və ondan başqa dörd-beş
əsgərə komandanlıq adından qol saatı hədiyyə olundu...
Günortadan sonra kapitan İsmayılov sevinə-sevinə dedi ki, artıq
ermənilər əsgərlərimizi əsirlikdən azad edirlər. Əgər işğalçılar verdikləri sözün üstündə dursalar, axşama yaxın Cahid də, Bəxtiyar da
yanımızda olacaq. Bu xəbərdən hamının ürəyi açıldı. Fikrətin gözləri
qoluna yenicə taxdığı saatda qalmışdı. Belə həyəcanlı anlarda, sanki
əqrəblər yerindən tərpənib günü tamam etməyə tələsmir.
Axşama yaxın qərargahdan xəbər verdilər ki, yalnız Cahid əsirlikdən azad olunub. Düşmən Bəxtiyarı qaytarmır. Bəlkə də, artıq onu
öldürüblər. İndi Cahid yoldadır, yəqin, bir saata, yarım saata gəlib çatacaq.
Şər qarışana yaxın Cahid gəlib çıxdı. Onu qərargaha hərbi maşınla gətirdilər. Əsgər dostları onunla görüşməyə tələsirdi. İki həftə
çəkən ayrılıq və intizardan sonra Cahidi tanıyanlar da, tanımayanlar da onunla qol-boyun olub görüşürdülər. Kapitan İsmayılov əsirlikdən dönən əsgərini doğma balası kimi bağrına basdı. Cahid çox
həyəcanlı və narahat idi. Hiss olunrdu ki, əsirlikdə məşəqqətli günlər
yaşayıb. Döyülməkdən onun gözlərinin altı qapqara qaralmış, üz-gözü cızıq-cızıq olmuşdu. Düşmənlərin verdiyi işgəncələr Cahidi üzüb
əldən salmışdı. Onun əynindəki forma da ora-bura sürtülməkdən süzülüb cırılmışdı. Bir az oturub dincini alıb çörək yeyəndən sonra Cahid kapitan İsmayılovun qənşərində oturub başına gələn hadisələrdən söz açdı:
– Komandir, siz dediyiniz kimi, ətrafı dinşəyərək yavaş-yavaş
yüksəkliyə tərəf geri çəkilirdim. Görünür ki, çaşıb səmti düz seçməmişdim. Bir az qabağa getmişdim ki, Bəxtiyarla rastlaşdım. O da
mənim kimi istiqaməti səhv salmışdı. Ərazini yaxşı tanımadığımıza
görə çaşıb qaldıq, bilmədik ki, hansı tərəfə gedək, hansı səmtə üz
tutaq. Bu vaxt sağ tərəfdəki təpələrin üstündən bir dəstə hərbçinin
bizə tərəf gəldiyini gördük. Bizimkilər olduğunu zənn etdik. Yalnız
yanımıza çatmağa bir neçə addım qalmış düşmən olduqlarını bildik. Tapşırdığınıza əməl edərək atəş açıb kimisə köməyə çağırmaq
mümkün olmadı. Çünki artıq işğalçıların silahı üstümüzə tuşlanmışdı. Yaxınlaşan kimi: “hayes-turkes”, – deyib soruşdular. Erməni dilini
bilmədiyimizdən susub qaldıq. Elə həmin an qarğa-quzğun kimi üs-
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tümüzə tökülüşüb ikimizi də möhkəmcə döydülər. Zərbələrə güclə
dözürdük. Sən demə, bu, bizə veriləcək işgəncələrin yalnız başlanğıcı imiş.
Ermənilər Çıldıran kəndini talan edib xeyli qənimət ələ keçirdikdən sonra evləri yandırdılar. Alova bürünmüş evlərin tüstüsü
ərşə qalxırdı. Bu mənzərəyə baxdıqca ürəyimiz ağrıyırdı. İşğlaçılarsa bundan zövq alıb şənlənir, tez-tez göyə atəş açırdlar. Talançılıq
işlərini qurtardıqdan sonra yağılar bizi məcbur etdilər ki, döyüşdə
öldürülmüş quldurların meyitlərini daşıyaq. Tabe olmaqdan başqa
çarəmiz yox idi. Axşama yaxın meyitləri götürüb kənddən çıxdıq.
Yer qarlı olduğundan ayağımız sürüşür, güclə addımlayırdıq. Heç bilmirdik ki, hara, hansı tərəfə gedirik. Yalnız onu bilirdik ki, getdikcə
doğma ocaqlarımızdan, əsgər yoldaşlarımızdan uzaqlaşırıq. Əzablı
yollar bizi üzüb əldən salırdı. Hərdən geridə qalan torpaqlarımıza
boylanırdıq. Bilmirdik ki, yenidən o yerlərə qayıda biləcəyik, yoxsa
yox? Addımlarımızı bir az ləng atan kimi avtomatın qundağını belimizdə oynadırdılar. Bir neçə saat yol gəlib tanımadığımız bir kəndə
çatdıq. Düşmənlərin arxa qərargahı bu yaşayış məntəqəsində yerləşirdi. Deyəsən, elə döyüşlər də bu daşnak yuvasından idarə olunurdu. Çünki yağılar bura çox tez-tez girib-çıxırdılar.
Həmişə mənə elə gəlirdi ki, ermənilərin qüvvələri bizdən çoxdur,
üstündür. Demə, elə deyilmiş. Çünki yolboyu bunu görmədik. Hiss
etdik ki, burada yalnız nizam-intizam güclüdür. Ermənilər qaçanları
yerindəcə güllələyirdilər. Bunu hamı bildiyindən heç kim döyüşdən
yayınmağı ağlına belə gətirmirdi. Elə bilirəm ki, onların bizdən üstünlüyü yalnız bundadır. Qərargahları yerləşən həmin kəndə çatan
kimi Bəxtiyarın da, mənim də qollarımızı bağlayıb yumruqla, təpiklə
əzişdirdilər. Baş-gözümüz qan içindəydi. Döyəndən sonra bizi aparıb
lazımsız əşya kimi qaranlıq bir otağa tulladılar. Bütün gecəni burada
ac-susuz qaldıq. Otaq yaman soyuq idi. Sabaha sağ çıxacağımıza da
ümid etmirdik.
– Bəs necə oldu ki, Bəxtiyarla səni ayırdılar? – deyə komandir
onun sözünü yarıda kəsdi.
– Əsirliyimizin dördüncü günü idi. Səhər-səhər Bəxtiyarı mənim
yanımdan çıxardılar, heç görüşməyə də imkan vermədilər. Ona görə
də bimədim ki, onu hara aparırlar. Fikirləşdim ki, yəqin, ağır işlər
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gördürüb axşam gətirib yenə də otağa salacaqlar. Amma nə qədər
yolunu gözləsəm də, onu geri qaytarmadılar. O gündən sonra bir
daha Bəxtiyarı görmədim. İlk günlər məni o qədər vurmuşdular ki,
sir-sifətim şişib əndazədən çıxmışdı. Günlərim ağrı və əzab içində
keçirdi. Bir axşam saxlandığım qaranlıq otağa səliqəli geyimdə bir
nəfər gəldi. Baxdım ki, hər kimdirsə, erməni deyil, insaflı, mərifətli
adama oxşayır. Sonra məlum oldu ki, gələn həkimdi, özü də amerikalıdır. O yaralarıma dərman qoyub müalicə elədi. Bu, müvəqqəti oldu.
Həkim gedəndən sonra yenə də ağır işgəncələr başlandı. Sağ qalmağım, yaşamağım tükdən asılıydı. Hər dəfə qapı açılanda ölümümün
gələcəyini düşünürdüm.
– Səni elə o kənddə saxladılar, yoxsa başqa yerə apardılar?
– Bir müddətdən sonra məni Xankəndinə apardılar. Orada
məndən də başqa on-on beş nəfər azərbaycanlı əsir var idi. Ermənilər hamımızı döyüb incidir, ağır, dözülməz işgəncələr verirdilər.
Hərbi əsirləri daha çox döyürdülər. Kəlbətinlə dişlərimizi çəkirdilər.
Bir sutkadan çox orda qaldım. Ertəsi gün məni burdakı əsirlərin yanından çıxardılar. Maşına minəndə Xocalıya aparacaqlarını dedilər.
Yolu üstüaçıq maşında getdiyimdən ətrafa arxayın baxa bilirdim.
Xankəndində yaşayan ermənilər öz işlərindəydilər. Kimi ev tikir,
kimi ağac əkir, kimi də bağ-bostan becərirdi. Hiss etdim ki, ermənilərin Qarabağdan çıxmaq fikirləri yoxdur. Daşnaklar Xocalını dağıdıb
yerlə-yeksan etmişdilər. Yolboyu erməni mərmisinin odlayıb yandırmadığı bir ev belə görmədim. Yarısı uçub, yarısı salamat qalmış evlərdə isə ermənilər yaşayırdılar. Xocalıya çatan kimi məni qaranlıq və
soyuq bir otağa saldılar. Başıma nə iş gələcəyini bilmirdim. Bayırda
bu yerlərə gəlmə olan daşnaklar at oynadırdılar, mənsə doğma torpaqlarımıza qaranlıq bir otagın pəncərəsindən baxırdım. Nəsə ürəyimdə bir arxayınçılıq dolaşırdı. Geri qayıtmağa olan ümidim üzülməmişdi. Amma bu fikir ağlıma gəlsə də, inanmırdım. Düşünürdüm
ki, axı birdən-birə ermənilər məni niyə azad etsinlər ki? Bu sual qarşısında çaşbaş qaldığım vaxt daşnaklardan biri qapını açıb var gücü
ilə üstümə bağıraraq: “Gəl cəhənnəm ol, çıx bayıra!” – dedi. Sözünü
deyəndən sonra silahının qundağı ilə kürəyimdən və çiynimdən bir
neçə dəfə möhkəmcə vurub: “Bəxtin gətirib, səni Çıldıran kəndindəki döyüşlərdə öldürülmüş tabor komandirinin və qərargah rəisinin
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meyitləri ilə dəyişəcəyik”, – dedi. İki saatlıq əzab-əziyyətli yoldan
sonra uçurulub-dağıdılmış bir kəndə çatdıq. Bu yaşayış məntəqəsində məndən başqa bir əsir qadın da var idi. Onunla köhnə bir yük
maşının üstündə oturub azad olunacağımız anı gözləyirdik. İkimiz
də həyəcanlı və narahat idik. Ermənilər gecə-gündüz qarğa-quzğun
kimi ətrafımızda dolaşırdılar. Yazıq qadın geri qayıtmaq istəmirdi.
O, ermənilərin başına gətirdiyi dözülməz işgəncələrdən danışdıqca
adam dəhşətə gəlirdi. Daşnaklar əzab verə-verə onu zorlamış, başına
min oyun açmışdılar. Yazıq ağlayıb deyirdi ki, bu biabırçılıqdan sonra
mən valideynlərimin yanına necə gedəcəm, kənd sakinlərinin üzünə
necə baxacam? Camaat mənim haqqında nə deyəcək, nə düşünəcək?
Belə alçaldılmış, təhqir olunmuş vəziyyətdə geri qayıtmaqdansa, buralarda ölüb qalmağım ondan yaxşıdır.
İztirabla, əzabla dolu olan bir neçə saat da ötüb keçdi. Heç inana
bilmirdim ki, bu qədər işgəncələrdən sonra düşmən bizi azad etsin.
Amma meyitlərinə görə məcbur idilər. Nəhayət, həsrətlə gözlədiyim
an gəlib çatdı, bizi meyitlərlə dəyişdilər...
Kapitanın göstərişi ilə bir azdan ona təzə forma da verdilər. Sonra Cahid yuyunub əyin-başını dəyişməyə getdi. Əsirlikdən qayıtdığı
vəziyyətdə onu evlərinə aparmaq düzgün deyildi. Anası, yaxınları
onu bu görkəmdə görsəydilər, dəli olardılar.
...Xeyli vaxt idi ki, Cahidin anası, doğmaları onun əsir düşdüyü
barədə acı xəbər almışdılar. O gündən onların evində nigarançılıq
hökm sürürdü. Hamı qəm dəryasına qərq olub Cahidin erməni əsirliyindən dönəcəyi günü intizarla gözləyirdi. Həsrət və göz yaşları ilə
dolu baxışlar gecə-gündüz yollara dikili qalmışdı. Hərdən olub-qalan
ümidlərini də itirirdilər. Onun bir daha geri dönməyəcəyini düşünürdülər. Hərdən də ürəklərinə bol-bol ümid dolurdu...
Cahid yuyunmağa gedəndə komandir Fikrəti çağırıb dedi ki, hazırlaş, onu evlərinə bir yerdə aparacağıq. Erməni əsirliyindən dönən
əsgər paltarını dəyişib qayıdan kimi yola çıxdılar. Yavaş-yavaş qaş
qaralır, qaranlıq düşürdü. Cahid Bərdə rayonunda doğulub boya-başa çatmışdı. Onun neçə gündən bəri əzab-əziyyət çəkmiş çöhrəsinə
indi nur ələnmiş, gözlərinə işıq gəlmişdi. Evlərinə tez yetişməyə tələsirdi.
Bir-iki saatlıq yoldan sonra Cahidgilə çatdılar. Şəhərin küçələ-
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rindən keçdikcə əsgər sevinə-sevinə sürücüyə yol göstərirdi. Maşın
onların evlərinin qarşısında dayanan kimi Fikrət düşüb darvazanı
döydü. Evdəkilər səsə küçəyə çıxdı. Neçə gündən bəri kədər içində
oturub şad bir xəbər gözləyən ailə üzvləri göz yaşları içində Cahidi
qucaqlayıb öpürdülər. Axan bu göz yaşı kədərdən deyil, sevincdən
idi. Möcüzə nəticəsində erməni əsirliyindən azad olunan əsgərin dönüşü evdə toy-bayrama çevrilmişdi.
Cahidin anası Siyatel xalanın sevinci aşıb-daşırdı. Sanki oğlunu
ikinci dəfə tapmışdı. Gözləri yaşla dolmuş qadın sevinə-sevinə deyirdi ki, övladımın əsir düşdüyünü eşidəndə dünya başıma fırlandı,
heç yerdə özümə yer tapa bilmirdim. Yaxınlarım nə qədər dil töküb
təsəlli versələr də, heç nə eşitmək istəmirdim. Bir neçə gün əvvəl
hərbi hissədən çox qanıqara və ümidsiz qayıtmışdım. Amma nə qədər ümidsiz olsam da, hər gün həyət qapısının ağzına çıxıb Cahidi
mənə təzədən qovuşduracaq yollara boylanırdım. Gözləməkdən
dözümün kökü saralmışdı. Bayaq darvaza döyülən kimi özümü çölə
atdım, gördüm Cahidim qayıdıb. Qucaqlayıb, bağrıma basdım, döyülməkdən qan sızmış gözlərindən doyunca öpdüm.
Komandir də, Fikrət də əsgər anasına bir daha gözaydınlığı verib
geriyə – Ağdərəyə qayıtdılar. Siyatel xalanın üzündəki sevinc cizgiləri hələ də Fikrətin gözləri önündən getmirdi. Bunları fikirləşəndə bir
anlıq öz anası gəlib gözləri önündə dayandı.
Gecə yarıdan keçmiş onlar Ortakənddəki hərbi hissəyə qayıtdılar. Kapitan İsmayılov qərargahla rabitə əlaqəsinə girib komandanlığa əsirlikdən dönmüş əsgəri evlərinə qoyub geri qayıtdıqlarını xəbər
verdi. Fikrət yatmaq üçün kazarmaya tələsdi. Gecənin qaranlığına və
soyuqluğuna baxmayaraq, uzaqdan atəş səsləri eşidilirdi. Ön xətdə
gedən qanlı döyüşlər səngimək bilmirdi...
Yuxudan oyananda Fikrət özünü çox yorğun hiss edirdi. Onun
kürəyi, ayaqları sızıldayır, sağ böyrü tez-tez sancırdı. Deyəsən, soyuqlamışdı, hərarəti olduğunu da hiss edirdi, halsızlıq onu tərpənməyə qoymurdu. Səhər yeməyindən sonra tibb məntəqəsinə gedib
özünü həkimə göstərdi. Həkimdən daha çox heykəltaraşa oxşayan
Musa həkim enli və polad kimi möhkəm barmaqlarını onun kürəyində gəzdirəndən sonra hərarətini ölçdü. Qızdırması var idi. Həkim
ona bir neçə dərman verdi. Fikrət onları qəbul edəndən sonra yor-
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ğun halda qayıdıb yerinə uzandı. Ayılanda tərlədiyini gördü, bayaqkına baxanda bir az yüngülləşmişdi. Axşama yaxın qızdırması azalmış, halsızlığı keçmişdi. Vaxt itirmədən gedib komandirlə görüşdü.
Kapitan İsmayılov bir-iki saatdan sonra ön xəttə yola çıxacaqlarını
dedi. Fikrət yavaş-yavaş hazırlıq işlərini görməyə başladı. Günorta
yeməyindən az sonra Çıldırana getdilər...
Günlər ötüb arxada qaldıqca Novruz bayramı yaxınlaşırdı. Hiss
olunurdu ki, havalar yumşaldıqca qar da yavaş-yavaş əriyir. Fikrət
yolboyu bu mənzərələri seyr edir, uşaqlıq illərində kənddə keçirdiyi
çərşənbələri, yumurta döyüşdüyü, çillə çıxardığı günləri xatırlayır,
burnuna anasının qovurduğu buğdanın qoxusu gəlirdi. Belə anlarda özünü evlərində, doğmalarının əhatəsində hiss edirdi. O, yalnız
sürücü maşının əyləcini basanda xəyaldan ayıldı. Yolun kənarında
dayanan iki əsgər onları saxlatdırıb yaralıları hospitala apararkən
maşınlarının sıradan çıxdığını dedilər. Komandir kabinədən cəld düşüb: “Tez olun, yaralıları bu maşına qoyun, hospitala çatdırın”, – deyə
əsgərlərə göstəriş verdi. Onlar vaxt itirmədən işə başladılar. Maşında
üç nəfər yaralı var idi. İkisi ayağından, biri qarnından yaralanmışdı.
Onları ehtiyatla yerbəyer edəndən sonra sürücü maşının üzünü Ağdərəyə tərəf döndərdi. Komandir ona tapşırdı ki, yaralıları hospitala
çatdırıb geriyə – Çıldıran kəndi istiqamətindəki mövqelərə qayıtsın.
Maşını yola salandan sonra kapitan İsmayılov Fikrətin qolundan tutub: “Gəl, burdan belə piyada gedək. Bəlkə, yolüstü maşından-zaddan da düşər”, – dedi. Gediş-gəliş çox olduğundan yolda qar ərimiş,
yer-yurd palçıq olmuşdu. Piyada xeyli getmişdilər ki, arxadan maşın
gəldiyini gördülər. Onların bərabərinə çatanda sürücü əyləci basdı.
Fikrət öyrəndi ki, onlar da Çıldıran tərəfə gedirlər.
Ön xətdə yaxınlaşdıqca güllə səsləri Fikrətin qulağını batırırdı.
Bəzən atəş silsiləsi davamlı olur, silahlar susmaq bilmirdi. Yüksəkliyin ətəyində mövqe tutmuş topçular düşmənin başına od yağdırır,
qəsbkarlara göz açmağa imkan vermirdilər. Artilleriya qurğularının
ətrafında yüzlərlə mərmi gilizləri üst-üstə qalaqlanmışdı...
Günortadan bir az keçmiş Fikrətgil mövqelərinin yerləşdiyi
ərazini axtarıb tapdılar. Gərgin döyüş hamını yorub əldən salmışdı.
Amma qan və can bahasına olsa da, hücumların qarşısı alınırdı. Axşama yaxın işğalçılar Fikrətgilin mövqelərini minaatanlardan atəşə
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tutdular. Əsgərlər qəlpələrdən yayınmaq üçün atəş açandan sonra
çevik hərəkətlərlə səngərin dərinliyinə çəkilirdilər. Minaatan qurğuları susan kimi ermənilər hücuma keçdilər. Müharibəyə gələndən
bəri Fikrətin döyüş təcrübəsi xeyli artmışdı. O, bir yerdə çox ləngiyib
qalmır, tez-tez manevrlər edib mövqeyini dəyişirdi. Bilirdi ki, eyni
nöqtədə çox dayanmaq təhlükəlidir, düşmən hər an onu hədəfə götürə bilər. Ermənilərin güllələrindən yayınmaq üçün cəld hərəkətləri ilə qəsbkarları çaşbaş salmağa çalışırdı. Növbəti atəş zərbəsindən
sonra yenə də yerini dəyişmək istərkən qəflətən Fikrətin yaxınlığına
mərmi düşdü. Təhlükədən yayınmaq üçün o, tez nəm torpağın üstünə atıldı. Gec idi. Qəlpələr üzüüstə uzanan zaman onu yaxalamışdı.
Qollarından, ayağından və sinəsindən qan axırdı. Komandir tez özünü çatdırıb onu təhlükəsiz yerə çəkdi. Tibb təlimatçısı Qurbanovun
arxasınca əsgər göndərdilər. Fikrətin paltarı qan içindəydi. Bir azdan
Qurbanov əyilə-əyilə özünü onlara çatdırdı. Qanaxmanı dayandıran
kimi: “Komandir, vaxt itirmədən yaralını hospitala çatdırmaq lazımdır”, – dedi. Kapitanın göstərişindən sonra çətin də olsa, iki əsgər
Fikrəti döyüş meydanından çıxartdı. Ondan başqa da üç əsgər yaralanmışdı. Sanitar maşınının sürücüsü vaxt itirmədən mühərriki işə
saldı. Əvvəlki günlərə baxanda indi yolların donu açılmışdı. Ona görə
də hospitala tez çatacaqdılar. Qəlpələr bədənini çox incitsə də, Fikrət
ufuldayıb ah-zar eləmirdi. Maşında gedə-gedə qanlı yanvar gecəsində yaralandığı günü xatırlayırdı. Tərs kimi qəlpələr yenə həmin ayağından dəymişdi.
Hospitalın həyətində böyük narahatlıq və qaçhaqaç var idi. Səsküy aləmi başına götürmüşdü. Ağır döyüşlər getdiyindən bura yaralıları çox gətirirdilər. Yaralıların qəbul otağından başlanan növbəsi
geniş həyətin ortasına qədər uzanmışdı. Həkimlərin işi başından
aşır, əməliyyat otaqlarındakı işıqlar gecə-gündüz sönmürdü. Hospitalın tibb heyəti narahat günlər, gərgin anlar yaşayırdı. Cərrahiyyə
otaqlarından saatlarla çıxmayan həkimlər yaralıların həyatını xilas
etməyə çalışırdılar. Yarası ağır olanları qabağa salırdılar ki, ölümün
əlindən qurtara bilsinlər. Başqalarına baxanda Fikrətin yarası yüngül
idi. Elə hərbçilər var idi ki, qəlpələrdən bədəni deşik-deşik olmuşdu.
Yaralılar o qədər çox idi ki, xərəklər də azlıq edirdi. Bir neçə əsgəri xərəksiz-filansız nəm torpağın üstünə uzatmışdılar. Müharibənin
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qanlı kölgəsi insanları öz məngənəsində sıxıb əzərək əzab verirdi.
Fikrət gördüyü bu anları, bu məqamları yaddaşına yazırdı.
Xərəkdə uzanan Fikrət ətrafında baş verənlərə diqqətlə baxırdı.
Yavaş-yavaş onun da növbəsi yaxınlaşırdı. Əsgər Qurbanov onu tək
buraxmamış, başının üstündə dayanmışdı. Susuzluqdan ürəyi yanan
Fikrət yavaşca ondan su istədi. Sanitar təlimatçı: “Qardaş, yaralıya su
vermək olmaz“, – deyib yalnız onun dodaqlarını islatdı. Getdikcə Fikrət taqətdən düşür, halsızlaşır, ətrafında heç kimi görmür, eşitmirdi.
Tez-tez huşunu itirir, gözləri qaranlıqlayırdı. Axır ki onu da əməliyyat otağına götürdülər. Bir neçə iynə vurandan sonra cərrahiyyə stoluna qaldırdılar. Bundan sonrasını o xatırlamırdı...
Ertəsi gün Fikrət gözlərini palatada açdı. Əvvəlcə ətrafında heç
kimi görmədi. Bədənində kəskin ağrılar hiss edirdi. Yanı üstə çevrilmək istəyəndə yaraları sızıldadı. Başını bir az qaldıranda palatada
ondan başqa da iki yaralının olduğunu gördü. Fikrət onlarla salamlaşıb vəziyyətlərini soruşdu. Öyrəndi ki, ikisi də dünən onunla eyni
vaxtda əməliyyat olunub. Palata yoldaşlarından biri zabit, o birisi
əsgər idi. Heç birinin yarası yüngül deyildi. Əsgərin sol ayağını dizinin bir az yuxarısından kəsmişdilər. Zabitin də kürəyindən qəlpə
dəymişdi. Bir az keçmiş yaralıların vəziyyət ilə maraqlanmaq üçün
həkim və tibb bacıları palataya gəldilər. Fikrət ağrıdığını dilinə gətirməyib özünü yaxşı hiss etdiyini söylədi. Üzündən nur tökülən həkim
ona: “Fikrət, əməliyyat zamanı bədənindən on səkkiz qəlpə çıxarmışıq. Onlardan biri kürəyindən girib sinəndən çıxmışdı. Qəlpə bədənə
üfiqi vəziyyətdə dəydiyindən daxili orqanlar zədələnməmişdi. İnşallah, bir müddətdən sonra ayağa qalxacaqsan”, – dedi.
– Həkim, yenə də vuruşa biləcəyəmmi? – Fikrət həyəcan dolu
səslə soruşdu.
– Əlbəttə, əlbəttə! Heç narahat olma. Vuruşacaqsan da, lap belə
erməninin atasını da yandıracaqsan, – deyə həkim əlini astaca onun
başına çəkdi.
Eşitdiyi sözlərdən Fikrətin ürəyi rahatlandı. Sevindi ki, deməli,
bu hələ son deyil, o yenə də vuruşacaq, yarımçıq qalmış döyüşünü
davam etdirəcək. Bu anlarda Fikrət valideynlərini, bacı və qardaşlarını xatırladı. Ağlına gəldi ki, bəlkə də, dünən axşam anası yuxusunu
qarışdırıb, oğlunun yaralanması ona əyan olub...
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Həkimlər gedəndən sonra Fikrət otaq yoldaşları ilə söhbət edib
yaxından tanış olanda öyrəndi ki, zabit İlham Məmmədzadə də onun
kimi qəlpədən yaralanıb. Yazığın bədəni deşik-deşik olmuşdu. Çoxlu
qan itirən İlhamı hospitala huşsuz vəziyyətdə çatdırmışdılar. Söhbət
zamanı Fikrətin İlhamdan, onun dediyi sözlərdən çox xoşu gəldi. Sevindi ki, nə yaxşı, orduda belə saf düşüncəli komandirlər var. Zabit
bir az da hündürdən danışaraq: “Yaralanmaqdan, ölməkdən qorxmuram. Biz Qarabağa döyüşməyə, yurdumuzu erməni işğalçılarından azad etməyə gəlmişik. Gəlmişik ki, dədə-baba torpaqlarımıza
sahib çıxmaq istəyən düşmənləri məhv edək, onlara məqsədələrinə
çatmağa imkan verməyək. Qəsbkarların topu, tüfəngi bizi amalımızdan döndərə bilməz. Bir az özümü yaxşı hiss edən kimi yenə səngərə
qayıdacağam. Nəyin bahasına olursa olsun, torpaqlarımızı ermənilərdən azad etməliyik”, – dedi.
– Təəssüflənirəm ki, mən döyüşə qayıda bilməyəcəm, – deyə
əsgər Cəmil Nəsirov söhbətə qoşuldu. – Əməliyyatdan qayıdanda
minaya düşdüm. Qəlpələr bir an içində sağ ayağımı dizəcən parçaladı. Ürəyimdən çox keçir ki, tək ayaqla da olsa, səngərə dönüm. Bilmirəm, bu mümkün olacaq, yoxsa yox? Amma mən döyüş yolumun
belə tez bitməsini istəmirəm. Heç yadımdan çıxmaz, bir dəfə Əfqanıstan müharibəsindən bəhs edən sənədli filmə tamaşa edirdim. Burada diqqətimi çəkib məni heyrətləndirən bilirsinizmi nə oldu?
– Nə oldu? – deyə Fikrət həyəcanla soruşdu.
– Filmin bir məqamında topçuları göstərirdilər. Artilleriyaçılar
növbəti mərmini topun lüləsinə qoyandan sonra bir az kənarda dayanan döyüşçü kəndiri çəkdi, atəş açıldı, nərilti, gurultu qopdu. Mərmi
bir göz qırpımında tuşlandığı səmtə uçdu. Püskürən tüstü, toz-torpaq dumanı artilleriya qurğusunun ətrafını görünməz etdi. Bir azdan
ətraf aydınlaşandan sonra baxıb gördüm ki, kənarda dayanıb topun
atəş açması üçün kəndiri dartan həmin adamın sağ qolu yoxdur. O,
kəndiri sol qolu ilə çəkirdi. Deyəsən, bir az da axsayırdı. Gördüyümdən heyrətə gəldim. Deməli, qolu olmasa da, onun döyüşən ürəyi,
cəsarəti və doğma yurduna sevgisi var idi. Həmin döyüşçünü müharibə meydanlarına məğrur ürəyi və ölkəsini azad görmək istəyi
gətirmişdi. Bilirsənmi, qardaş, mənə elə gəlir ki, əsas insanın ürəyidi, ürəyi! Fiziki şikəstlik eyib deyil, ən vacibi odur ki, qəlbdən şikəst
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olmayasan. Ürəkdə məğrurluq varsa, o sonadək vuruşub qalib gələcək. Adamı hərəkətə gətirib yaşadan, bu gündən sabahlara aparan
onun ürəyidir! Filmi izlədikcə öyrəndim ki, həmin əfqan döyüşdə
həm qolunu itirib, həm də ayağından yaralanıb. Sizə danışdığım bu
epizodu heç vaxt unuda bilmirəm. Ürəyində doğma yurduna böyük
sevgisi olan döyüşçü qolunu itirsə də, ayağından yaralansa da, müharibə meydanını tərk etməmişdi. Yenə sıradaydı, yenə də torpağına
soxulan yadelli düşmənlə döyüşürdü. Onun mübarizə yolu hələ də
bitməmişdi. Mən də bax, yurdunu qoruyan o əfqan oğlan kimi tək
ayaqla da olsa, vuruşmaq istəyirəm. Elə olsa, bilərəm ki, əsgərəm,
döyüşürəm, sıradan kənarda deyiləm, yurdu qoruyanların yanındayam. Qələbəmiz naminə mən də nə isə bir iş görürəm...
Qəhər boğduğundan onun səsi qırıldı, sözünü axıradək deyə
bilmədi. Fikrət əsgərə təskinlik verərək: “Cəmil, çox narahat olub
özünü üzmə. Yaraların sağalandan sonra raportla komandanlığa müraciət edərsən, nə bilmək olar, bəlkə, elə sənə artilleriyaçı kimi xidmətini davam etdirməyə icazə verərlər”, – dedi.
Çox keçmədi ki, yaralılara səhər yeməyi gətirdilər. Dünəndən
Fikrətin dilinə nə çay, nə də çörək dəymişdi. Ağzına bir tikə çörək
qoyub çay içəndən sonra mədəsi rahatlandı. Yaraları sızıldasa da, ah,
uf etmir, özünü toxdaq tutmağa, təmkinli aparmağa çalışırdı.
Bir az keçmiş qapı açıldı, gələn tibb bacıları idi. Yaralılara həkimlərin təyin etdiyi iynələri vurmağa, dərmanları verməyə gəlmişdilər.
Fikrət onlardan birini görəndə gözlərinə inanmadı. Bu, neçə vaxtdan
bəri taleyi üçün narahatlıq keçirdiyi Məleykə idi. Onun Azadlıq meydanında görüb tanış olduğu, yaddaşına gözəlliyi ilə iz salan, tez-tez
xatırladığı Məleykə! O, heyrətindən bir anlıq donub qaldı. Dili söz
tutmadı. Tibb bacısı başqa yaralılar kimi yaxınlaşıb ona da salam
verdi, yarasının incidib-incitmədiyini soruşdu. Elə bil bu anda Fikrətin dili açıldı, özündə güc tapıb bu gülər üzlü qıza tanışlıq verdi:
– Məleykə, salam, bu sizsiniz?
Tibb bacısı başını qaldırıb diqqətlə üzünə baxsa da, deyəsən,
onu tanımadı.
– Bəli, Məleykəyəm, amma bağışlayın ee, vallah, sizi tanıya bilmədim.
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– Mənəm də, Fikrətəm, xatırlayırsınızmı, meydan hadisələri zamanı tonqal ətrafında bir neçə dəfə sizinlə görüşüb söhbət etmişdik.
– Hə, hə, Fikrət, Fikrət! Xatırladım sizi! Səhv etmirəmsə, neftçıxarma idarəsində işləyirdiniz.
– Ay sağ olun! Bax, indi tanıdınız, maşallah, yaddaşınız yaxşıdır.
– Hə, elədir. Şükür, hələlik yaddaşımdan şikayətçi deyiləm.
Deməli, siz də döyüşə gəlmisiniz?
– Elədir ki, var. Görürsünüz ki, buradayam. Biz yalnız döyüşməklə, vuruşmaqla torpaqlarımızı ermənilərdən azad edə bilərik. Xocalı
faciəsindən sonra şəhərdə rahat otura bilmədim. Ləngimədən hərbi komissarlığa gedib Qarabağa yollanmaq istədiyimi dedim. Neçə
vaxtdır ki, ön xətdəyəm. Dünən Çıldıran kəndi ətrafındakı döyüşdə
yaralanmışam. Sağ olsun həkimləri, qəlpələri bədənimdən çıxarıb
həyatımı xilas etdilər. Yeri gəlmişkən deyim ki, sizin haqqınızda teztez fikirləşirdim. Çoxdan idi ki, taleyinizdən nigaran qalığımdan, fikir,
xəyal məni yüz yerə aparırdı. Düşünürdüm ki, görəsən, Ermənistandan, azərbaycanlıların qanına susamış ermənilərin əlindən sağ-salamat qurtula bildinizmi? İndi sizi gördüm, ürəyim rahatlandı.
– Hə, Fikrət, şükürlər olsun ki, ermənilərin əlindən birtəhər
qurtula bildik. Xeyli vaxtdır hospitalda çalışıram, yaralı zabit və əsgərlərin qulluğundayam. Nə yaxşı oldu ki, yenidən rastlaşdıq. Mən
də tez-tez sizi xatırlayırdım. Fikirləşirdim ki, görəsən, haradasınız,
nə edirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? Düşünürdüm ki, yəqin, yenə də
mədəndə işləyirsiniz. Demə, siz də mənim kimi orduya gəlmisiniz.
Vallah, kimin ürəyində torpaq sevgisi varsa, gec-tez bu ülvi hiss onu
döyüşlərə, yurdun müdafiəsinə çəkib gətirəcək. Fikrət, danışmağa
söz çoxdu, amma sən Allah bağışla, məndən incimə, səhər-səhər iş
başımızdan aşır, arxayın söhbət etməyə imkan yoxdur. Arada vaxt tapan kimi sənə baş çəkərəm.
– Hə, nə olar. Nə vaxt istəsəniz gəlin, onsuz da palatada boş-bekar uzanmışıq, gəlsəniz bir az ordan-burdan söhbət edər, vaxtımız
həm tez, həm də mənalı keçər.
– Hə, yaxşı oldu, Fikrət. Narahat olma, vaxt edib gələcəyəm.
Bunları deyəndən sonra Məleykə Fikrətə iynə vurdu, dərmanların qəbul qaydalarını başa salıb palatadan çıxdı. Tibb bacısı gedəndən sonra Fikrət onunla bağlı xatirələrinin qapısını geniş açıb
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çözələdi. Ötən günlər kino lenti kimi gözləri önündə gəlib dayandı.
Məleykə ilə meydanda tonqal ətrafında tanış olduğu ilk gecəni xatırladı. Qız xeyli dəyişib gözəlləşmiş və bir az da kökəlmişdi. Məleykə bu görkəmdə lap yaraşıqlı görsənirdi. Elə bil gözlərindən ona ilk
məhəbbəti Leyla baxırdı. Tibb bacısının yalnız səsi bir az fərqli idi.
Daha həzin və daha məlahətli səslənirdi. Gördüyü ilk gündən özündən asılı olmadan Fikrətin ürəyinə Məleykəyə qarşı məhəbbət odu
dolmuşdu. Fikrindən keçirdi ki, Leylaya qovuşa bilmədi, barı bu dəfə
sevgisi daşlara çırpılıb çiliklənməsin. Məleykəni görəndən sonra elə
bil ağrıları azaldı, rahatlandı. Öz-özünə sual verirmiş kimi astaca pıçıldadı: “Görəsən, Məleykənin istəklisi-zadı yoxdu ki? Gözəl-göyçək
qızdır, yəqin ki, istəyəni olmamış deyil. Kaş ki nişanlı olmayaydı”.
Hospitalda çalışan Elmira adlı yaşlı tibb bacısı hər axşam əlində balaca vanna bir-bir palataları gəzib isti su ilə yaralıların ayağını
yuyardı. Hələ indiyə qədər, bir dəfə də olsun, dilindən “yoruldum”
kəlməsini eşidən olmamışdı. Onu bu işə heç kim məcbur etmirdi. Bu,
qadının öz ürəyindən gələn bir istək idi. Yaralıların ayağını yuya-yuya
həmişə: “Nə qədər təmizlik olsa, o qədər xəstəlik az olar”, – deyirdi.
Həm tibb bacısı kimi öz işlərini görür, həm də yaralıların ayaqlarını
yuyub onlara qayğı göstərərdi. Buna görə hamı ona hörmətlə yanaşırdı. Dediyinə görə, oğlu da zabit idi, Füzuli rayonu istiqamətində
vuruşurdu. Hospitalda hamı onu “Elmira ana” çağırırdı. Bu ağsaçlı
qadının üzündən həmişə nur və təbəssüm tökülürdü. O, yaralılara
təskinlik verir, döyüşə, qələbəyə ruhlandırırdı. Elmira ananın çöhrəsində əsl azərbaycanlı qadının obrazı cəmləşmişdi.
Hospitalda Fikrətin ilk günü darıxdırıcı keçdi. Gün ərzində palataya bir neçə dəfə baş çəkən Məleykə yaralıların iynələrini vurub
getdi. Fikrət yalnız onu xahiş etdi ki, əgər tapa bilsə, ona kitab gətirsin. Bəlkə mütaliə etsə, vaxtı tez keçər, darıxdırıcı və cansıxıcı anlarına son qoyular. Bir azdan Məleykə qayıdıb: “Vallah, ora-buranı ha
axtarsam da, bir kitab tapa bilmədim ki, sənə gətirim”, – dedi. Fikrət
bu bəd xəbərdən pərişan oldu.
Ertəsi gün səhər-səhər kapitan İsmayılov və bir neçə əsgər yoldaşı onun yanına gəlmişdi. Onlar Fikrətlə görüşüb hal-əhval tutdular. Komandir onun yaralarına baxıb dərindən köks ötürdü. Fikrət
döyüşlərin gedişi ilə maraqlandı, mövqedəkilərin vəziyyətini soruş-
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du. Əsgər yoldaşları ona Sərsəng gölündən su gətirmişdilər. Yaşar
dedi ki, bu sudan içsə, inşallah, yaraları lap tez sağalacaq. Döyüşçü
yoldaşları ilə söhbət zamanı həm başı qarışdı, həm də ovqatı bir az
yaxşılaşdı. Bir saatdan sonra ona baş çəkməyə gələnlər sağollaşıb
səngərlərə qayıtdılar.
Axşam yeməyindən sonra palatalara sakitlik çökdü, dəhlizdən
ayaq səsləri kəsildi. Fikrətin ürəyindən keçirdi ki, kaş axşam işləri
azalandan sonra Məleykə ona baş çəkə, bir az oturub ötüb-keçənlərdən söhbət edələr. Yatmağa az qalmış hər şey Fikrətin arzuladığı
kimi oldu, Məleykə palataya gəldi. Bir az ordan-burdan söhbət etdilər. Tibb bacısı Ermənistanda ermənilərin onların başlarına gətirdikləri dəhşət dolu hadisələrdən ürək ağrısı ilə danışdı.

3-cü fəsil

İlk məhəbbətdən bir addım irəli
Üç gündən sonra Fikrət yavaş-yavaş çarpayıdan qalxıb addım
ata bildi. Palatada çox darıxanda dəhlizə çıxıb pəncərənin qarşısında
dayanaraq şəhərin gözəl mənzərələrini seyr edirdi. Əvvəlki günlərə
baxanda hava bir az isinmişdi. Dağların zirvəsindəki qar yavaş-yavaş əriyir, yollar açılır, get-gəl artırdı. Axşamlar vaxtı olanda Məleykə
onun yanına gəlir, danışıb dərdləşirdilər. Fikrət ona ürəkdən vurulmuşdu. O, tibb bacısından Leylanın qoxusunu alırdı. Aralarında olan
bu görüş və söhbətlər Məleykənin də ürəyincə idi.
Bir dəfə Fikrət ondan orduya, hospitala necə gəldiyi ilə maraqlananda tibb bacısı söhbətə bir az uzaqdan cığır saldı:
– Ermənistandan qovulandan sonra bir müddət işsiz qaldım. Böyük çətinliklə şəhərdəki xəstəxanalardan birinə tibb bacısı düzəldim.
Yavaş-yavaş yeni mühitə, yeni kollektivə alışırdım. Heç bilməzdim ki,
kənddə doğulub boya-başa çatan adam üçün şəhərdə yaşamaq bu
qədər çətin olurmuş, amma başqa çarəmiz yox idi. Nə etməliydik,
ermənilər doğma ocaqlarımıza gedən yolları üzümüzə birdəfəlik
bağlamışdılar. Deməli, geriyə dönmək qeyri-mümkün idi. Onsuz da,
gavurların əlindən canımızı güclə qurtarmışdıq. Başqa yolumuz ol-
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madığından, zorla məhkum edildiyimiz yeni həyata alışıb, taleyimizlə barışmalıydıq.
Fevral ayının ortaları idi. Havalar yaman sərt keçirdi. Bir gün çalışdığım xəstəxanaya xəbər yayıldı ki, yeni yaradılan səhra hospitalına hərbi həkim və tibb bacıları lazımdır. Bunu eşidəndə çox sevindim. İnanırsınız ki, sayı yüzdən çox olan iş yoldaşlarımdan heç kimin
tükü tərpənmədi. Heç kəs rahat həyatına narahatlıq qatıb evindən
çöllərə düşmək istəmirdi. Mənsə vaxt itirmədən deyilən ünvana yollandım. Fikirləşdim ki, torpaq uğrunda vuruşanların yaralarına məlhəm qoyaram, yurdun müdafiəsinə qalxanlara, az da olsa, köməyim
dəyər. Hospitala düzəlməyim çox çəkmədi. Tələb olunan sənədləri
toplayıb təqdim edəndən sonra məni işə qəbul etdilər. Bir neçə gündən sonra əynimə hərbi forma geyindim. Çovğunlu, şaxtalı bir qış
günündə – fevral ayının 24-də səyyar-sanitar qatarla Bakıdan Ağdama yola düşdük. Artıq ertəsi gün neçə vaxtdan bəri ərazisində ağır
döyüşlər gedən bölgədəydik.
Hospital 23 vaqonda yerləşdirilmişdi. Xəstələri elə relslər üzərində qəbul edirdik. Bir gün sonra erməni işğalçıları tariximizə qanla yazılmış Xocalı faciəsini törətdilər. Daşnaklar həm şəhəri ələ keçirib odlara qaladılar, həm də sakinləri güllələdilər. Yüzlərlə insan
qəddarcasına öldürüldü. Qaniçən ermənilər xocalıları həm evlərində, həm küçələrdə, həm də qarlı meşələrdə, dağlarda güllələmişdilər. Həmin günlərdə bu bölgədə vəziyyət çox gərgin idi. Gərginliyi
yaradan təkcə Xocalı faciəsi deyildi. Erməni qəsbkarları işğalçılıq
planlarını həyata keçirmək üçün həm Ağdamın mərkəzini, həm də
cəbhə xəttinə yaxın olan kəndlərini artilleriya atəşinə tutmuşdular.
Mərmilər evləri dağıdıb yerlə yeksan edir, dinc adamları öldürürdü.
Kəndlər, evlər od içində yanırdı. Ermənilər şəhərdəki xəstəxanaları
da hədəfə alaraq üstünə mərmi yağdırırdılar. O gərgin günlərdə çətin
vəziyyətə düşən camaat ümidini yalnız bizim səyyar-sanitar qatara
bağlamışdı. Biz həmin vaxtlar Ağdamda olmasaydıq, yəqin ki, yaralıların çoxu köməksiz qalıb dünyalarını dəyişəcəkdilər. Həkimlər, tibb
bacıları yorulmaq bilmədən həm təsadüf nəticəsində Xocalı faciəsindən sağ qalıb yaralı çıxanlara, həm də Ağdam cəbhəsində yaralananlara tibbi yardım göstərirdi. Çox ağır günlər yaşayırdıq. Mən ilk
dəfəydi ki, belə qanlı-qadalı hadisələrin şahidi olurdum. Vallah, heç
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gördüklərimə inanmağım da gəlmirdi. Elə bilirdim ki, müharibədən
bəhs edən dəhşətli bir filmi izləyirəm. Təəssüf ki, gördüklərim kino
yox, yaşadığımız həyatın reallığı, qanlı-qadalı bir səhifəsi idi.
Yaxşı ki həkim və tibb bacıları cəbhə bölgəsində müharibənin
tükürpədən, dəhşətli mənzərələrini ilk dəfə görəndə özlərini itirmədilər. Vaqonlarda darısqallıq olduğundan əməliyyatdan çıxanların hamısını rahat şəraitdə yerləşdirə bilmirdik. Yaralılarınsa ardı-arası kəsilmirdi. Səs-küy, qışqır-bağır aləmi başına götürmüşdü.
Müharibənin sərt üzünü, dəhşətlərini bax mən həmin ağır günlərdə
gördüm. O gərgin vaxtlarda şahidi olduqlarım heç vaxt yaddaşımdan
silinməyəcək. Çətin də olsa, yaralılara tibbi yardım göstərib onları
ölümün əlindən almağa çalışırdıq. Əməliyyatlar o qədər çox idi ki,
işləri güc-bəla ilə çatdırırdıq. Tərslikdən vaqondan qarıxıq düşdüyümdən ayağım burxuldu, relsin üstünə yıxıldım. Belim və ayaqlarım
möhkəm əzildi. O günlərdə öz ağrılarımı unudub ermənilərin gülləsinə tuş gəlmiş yaralı qardaşlarıma, ana və bacılarıma, ağlamaqdan
göz yaşı qurumuş, qorxudan dodaqları çat-çat olmuş süd qoxulu
körpələrə dayaq durdum, onların yaralarına məlhəm qoydum. Tibb
bacıları azlıq etdiyindən üç cərrahiyyə stoluna baxırdım. Nə deyim,
vallah, işimiz başımızdan aşırdı, günün necə keçdiyini hiss etmirdik.
– Belə gərginlik çox çəkdi?
– Fevralın son günlərinədək gözümüzü qırpmağa vaxtımız olmadı. Çox keçmədi ki, düşmən yerimizi müəyyənləşdirib səyyar hospitalı da topa tutdu. Atəş açılan anlarda maskalanmaq üçün işıqları
söndürüb pəncərələrin pərdələrini salırdıq. Bu da işə kömək etmirdi. Hansı yola əl atsaq da, ermənilərin hədəfindən yayına bilmirdik.
Gördüyümüz tədbirlərə baxmayaraq, yenə də təhlükə sovuşmurdu.
Mərmilər qəfil çaxan şimşək kimi başımızın üstündə oynayıb vahimə
yaradırdı. Həm öz həyatımız, həm də yaralıların həyatı təhlükədəydi.
Bəzən mərmilər elektrik dirəklərinin üstünə düşüb onları aşırırdı.
Belə olanda uzun müddət işıqsız qalır, əməliyyatları şam və lampa
işığında aparmağa məcbur olurduq. Düşmən hədəfindən yayınmaq
üçün tez-tez relslərin üstündə hərəkət edib yerimizi dəyişirdik. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra onları həm qatarla,
həm də helikopterlərlə ölkənin başqa xəstəxanalarına yola salırdıq.
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O günlərə baxanda indi yerimiz çox yaxşıdır. Bura əvvəllər xəstəxana
olduğundan hər cür şərait var.
Fikrətlə Məleykənin söhbəti gecədən xeyli keçənə qədər uzandı. Tibb bacısı onun ürəyinə çox yatırdı. İnanırdı ki, Məleykə ilə ailə
qursa, xoşbəxt olar, ömrü xoş keçər. Söhbət edib səsini eşitdikcə ona
elə gəlirdi ki, illərdən bəri axtardığı könül dostunu, ürək sirdaşını
tapıb. İlk məhəbbəti Leyladan sonra Fikrət yalnız Məleykəyə sevgi
bəsləyirdi, ona ürəyi qızırdı. Nə qədər ordan-burdan danışsalar da
hələlik söhbətləri məhəbbət mövzusunun üstünə köklənmirdi. Sanki “sərhədi” adlayıb bu barədə danışmağa cürət etmirdilər. Fikrətin
ürəyindən keçirdi ki, məhəbbətdən söhbət düşən kimi qəlbini yandıran sevgisini dilə gətirib ürəyini Məleykəyə açsın.
Bir dəfə Fikrət Məleykə ilə dəhlizdən keçəndə palatalardan birinin açıq qalmış qapısından içəri boylandı. Orada müalicə olunan
əsgərlərin çarpayılarının qarşısından balaca dördkünc lövhələr asıldığını gördü. Bunun nə olduğunu soruşanda tibb bacısı dedi ki, onlar
samostrellərdir. Fikrət Məleykənin cavabından bir şey anlamayıb dediyini dərk etmədi. “Necə yəni samostrellərdir, bu nə deməkdir?” –
deyə yenə sual verdi. Məleykə izah etdi ki, onlar döyüşdən yayınmaq
üçün düşmənə atəş açmaq əvəzinə, qəsdən özlərini vurublar. Dörd
nəfərdirlər, hamısını da bir palatada yerləşdirmişik.
– Bəs onların özünü vurduğunu kim görüb, necə biliblər? Bəlkə,
həkimlər yanılırlar, heç belə olmayıb. Doğrudan da, onları düşmən
döyüşdə vurub. Axı ağlı başında olan normal insan durduğu yerdə
niyə özü-özünə silah sıxsın ki?
– Həkimlər üçün bunu bilmək çətin deyil. Əməliyyat edəndə atəşin çox yaxın məsafədən açıldığı açıq-aydın hiss olunur. Bir qayda
olaraq, belə şübhəli işlər olanda hərbi prokurorluğa məlumat verilir.
Biz də belə etmişik. Müstəntiqlər də gəlib onlardan izahat alıb nəzarətə götürüblər. Sağalan kimi tutduğu əməllərə görə onların hər
biri tribunalda cavab verməli olacaqlar. Bu əsgərləri qarşıda ağır
cəza gözləyir. Məncə, belələrini hamının gözü qarşısında güllələsələr
yaxşı olar. Döyüşdən yayınmaq istəyənlər də bundan ibrət dərsi götürər. Vallah, bu biabırçılıqdansa, döyüşdə şərəflə ölmək yaxşıdır.
Çünki torpaq uğrunda canından keçəndə övladların, yaxınların səninlə fəxr edib öyünür, adını hörmətlə çəkirlər. Bu qorxaq əsgərlər
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isə belə naqis hərəkətləri ilə həm öz ömürlərini həmişəlik ləkələyir,
həm də nəsillərinin adını batırırlar. Buna görə də gələcəkdə onların
övladlarının, valideynlərinin, dost-tanışlarının başı daim aşağı olacaq. Hospitalda hamı bu əsgərlərə pis gözlə baxır. Açığını desəm, heç
yaralarının sarğılarını da dəyişmək istəmirik. Şəxsən mənim qorxaqları, hünərsizləri görməyə gözüm yoxdur. Adam yaşayanda kişi kimi
yaşayar, öləndə də kişi kimi ölər.
Fikrət Məleykənin dediklərinə dodaq büzərək: “Belə şey ola bilməz, mənim buna inanmağım gəlmir. Axı necə ola bilər ki, döyüşçü
qarşısındakı düşməni qoyub canına qıysın, silahı özünə çevirsin? Elə
özünü vurunca işğalçıya atəş açsın də! Bəlkə, heç erməninin gülləsi
ona dəyməyəcək, ölməyib sağ qalacaq”, – dedi.
Məleykə onun bu işdən şübhəli qaldığını görüb qolundan tutaraq palataya çəkib apardı. “İnanmırsansa, gəl gedək özlərindən soruş”, – dedi. Fikrət yavaş-yavaş dəhlizdən palataya doğru addımladı.
Dörd əsgər arxası üstə çarpayıda uzanmışdı. Fikrət onlarla ağızucu salamlaşdı. Diqqətlə baxanda gördü ki, əsgərlərin çarpayılarının qarşısından asılmış lövhədə onların hansı cinayət maddəsi ilə
ittiham olunduqları yazılıb. Fikrət onlardan nə üçün düşməni yox,
özlərini vurduqlarını soruşdu. Daşdan səs çıxdı, onlardan yox. “Siz
niyə belə alçaldıcı hərəkətə əl atmısınız? Axı erməninin nəyindən
qorxursunuz? Gülləni özünüzə vurunca elə düşmənə atın də. Ayıb
olsun sizə, gedib cəzanızı çəkəndən sonra, yəqin ki, ağlınız başınıza
gələr. Ananızın südü, vətənin çörəyi sizə haram olsun!” – dedi və
əsəbi halda palatadan çıxdı. “Samostrellər” susub ona heç nə demədilər. Məleykə səbrini basa bilməyib özündən çıxmış Fikrəti bir az
sakitləşdirdi və çarpayısına qədər ötürdü.

Müharibə və sevgi

Axşam Məleykə yenə də onun palatasına gəldi. Söhbət etdikcə bir
az da yaxından tanış olurdular. Görüşdən-görüşə Fikrətin ona olan
sevgisi artırdı. Bəlkə də, tibb bacısı baxışlarından onun ürəyində fırtına qoparan məhəbbətin hərarətini hiss edirdi. Amma Fikrət hələlik sevgisini dilə gətirməyə tələsmirdi. Qorxurdu ki, birdən sözləri
qızın xətrinə dəyər. “İndi məhəbbət vaxtı deyil, müharibə gedir, qan
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tökülür, insanlar ölür. Hamı silahlanıb döyüşə gedir, yurdu qoruyur,
biz isə burada bir-birimizə eşq elan edib sevgi mahnısı oxuyacağıq?”
– deməsindən ehtiyat edirdi. Əgər Məleykə ona belə cavab versəydi,
Fikrət soruşacaqdı ki, məgər müharibədə sevmək olmaz? Bu hansı
sevgi “qanununda” yazılıb? Axı məhəbbət quş kimi azaddır, istədiyi
vaxt istədiyi könülə qonub, arın-arxayın yuva qura bilər. Yalnız adi
vaxtlarda deyil, həyatın çətin anlarında da sevmək olar. Məhəbbət
elə bir ülvi hisdir ki, onun qarşısına heç bir qüvvə sədd çəkə bilməz.
Elə məqamlar var ki, sevgi silahdan da güclü olur. Müharibənin insan
ürəyindəki sevgini nə silib atmağa, nə də məhv etməyə gücü çatmaz.
Hərdən də Fikrətin ağlına gəlirdi ki, bəlkə, heç Məleykə o cür düşünməz, o cür danışmaz, o cür cavab verməz. Onun sevgisinə biganə qalmaz, hörmətlə yanaşar. Hər şey Məleykədən asılı idi. Nədənsə, Fikrət
qızın ona müsbət cavab verəcəyinə ümid edirdi. Sanki onun gələcək
həyatının sirli açarı tibb bacısının ürəyində və söyləyəcəyi sözlərdə
idi.
Həmin gün ayağının biri kəsilən əsgəri – Cəmili müalicəsini davam etdirmək üçün Bakıya göndərdilər. Fikrət də, İlhamla da ondan
göz yaşları içində ayrıldılar. İndi palatada ikisi qaldı. İlham söhbətcil
adam olmadığından vaxt cansıxıcı keçirdi. Yenə Cəmillə danışanda
Fikrətin başı bir az qarışırdı. Səbirsizliklə axşamın düşməyini gözləyirdi ki, Məleykə ilə görüşsün.
Fikrət həmişə düşünürdü ki, görəsən, həkimlər əməliyyat zamanı kəsdikləri əl və ayaqları hara atır, harada basdırırlar? Bir dəfə
söhbət zamanı bunu Məleykədən soruşdu. Fikrətdən eşitdiyi sualdan bir az tutulan tibb bacısının gözləri nəmləndi. Sonra yanaqlarına
süzülən şeh damcılarına bənzəyən göz yaşını silib dedi ki, Fikrət, bu
mövzuda danışmaq mənim üçün çox çətindir. Amma belə dərindən
maraqlanırsansa, deyərəm. Döyüşçülərin əl və ayaqlarını kəsmək də,
basdırmaq çox ağrılı, üzücü işdir. Amma daha nə etmək olar, bunu
bizdən yaranmış vəziyyət, yaralıların sağlamlıq durumu tələb edir,
buna məcburuq. Kəsilən əl və ayaqları əməliyyat başa çatandan sonra aparıb hospitalın arxa tərəfində yer qazıb orada bacdırırıq. İstəyirsənsə, gedək oranı sənə göstərim.
Fikrət ora baxmaq istəyində olduğunu qıza dedi.
Yavaş-yavaş pilləkənlərdən aşağı – həyətə düşdülər. Məleykə
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həmin yerə bir neçə addım qalmış dayanıb: “Əməliyyatdan sonra
döyüşçülərin kəsilmiş əl və ayaqlarını gətirib burda torpağa basdırıram. İndiyə kimi o qədər belə hadisələr olub ki... İlk günlər buna heç
cür ürək etmirdim, bu işi görüb qurtarana kimi canımdan can gedirdi. Bəlkə də, ömrümün illəri azalırdı, kəsilmiş cansız bədən üzvlərini
görəndə ətim ürpəşirdi. Amma sonra yavaş-yavaş alışdım. İndi buna
adi bir iş kimi baxdığımdan tez bir zamanda yeri qazır kəsilmiş bədən hissələrini basdırıb geri qayıdıram. Özü də bunu ən çox gecələr
edirəm ki, kimsə görməsin. Neynəmək olar, bu da müharibənin ürək
dağlayan bir eybəcərliyidir. Allah insanı əlli-ayaqlı yaradır, müharibə isə onu şikəst edir. İnsan üçün qiymətli olan nə varsa, hamısını
məcburi əlindən alır. Zabitlər, əsgərlər döyüşə sağlam gəlir, amansız
müharibə isə bir günün, bir anın içindəcə onları yararsız hala salır.
Müharibədə kimi canını, kimi qollarını, kimi də ayaqlarını itirir. Onlar doğmalarının yanına şikəst, əlil, yarımcan qayıdırlar. Buna görə
də mənim müharibəni görən gözüm yoxdur. Qanlı döyüşləri başladıqlarına görə ermənilərə nifrət edirəm, nifrət!” – dedi.
Fikrət palataya qanıqara qayıtdı. Tibb bacısı ilə aralarında olan
söhbəti İlhama da danışdı. O da eşitdiklərindən kədərləndi, gözləri
nəmləndi. Fikrət bu ağrılı düşüncələr içində yuxuya nə vaxt getdiyini hiss etmədi. O gecəni narahat yatdı, yuxusunu qarışdırdı. Çox qəribəydi, yuxuda gördüyü adamların hamısı şikəst idi. Əlsiz, ayaqsız
adamlar onun gözləri qarşısından heç yerə çəkilib getmirdi. Onları
gördükcə öz-özünə sual verirdi ki, bəs bu adamların ayaqları, əlləri
niyə yoxdur? Onu harada itiriblər, kim kəsib? Gecə uzunu bir neçə
dəfə diksinib ayıldı, sonra uzun müddət gözlərinə yuxu getmədi.
Səhər tezdən Məleykə ilə birlikdə onların palatalarına bir neçə
cavan qız uşağı gəldi. Onlar yaralılara çoxlu şirniyyat və mer-meyvə
gətirmişdilər. Tibb bacısı qızları həm Fikrətlə, həm də gənc zabit İlhamla tanış etdi. Dedi ki, gələcəyin tibb bacıları – Sumqayıtdakı Tibb
Texnikumunun tələbələridir. Bu qızlar könüllü olaraq hospitala – yaralılara qulluq etməyə gəliblər. Bir neçə ay burada qalıb bizə kömək
edəcəklər. Fikrət onların bu xeyirxah addımını alqışlayıb qızlara:
“çox sağ olun”, – dedi. Doğrudan da tələbələr tez-tez palataları gəzib
yaralılara qulluq edirdilər. Qısa müddət ərzində Fikrət tələbələrlə
dostlaşdı, aralarında mehribanlıq yarandı. Ən yaxşı xəbər o idi ki,
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qızlar özləri ilə on-on beş kitab da gətirmişdilər. Fikrət məhəbbət
mövzusunda olan bu əsərləri daha həvəslə oxuyurdu.
Bir gün Məleykə otağa hündürboy, enlikürək, qarabuğdayı, bığlı
bir oğlanla gəldi. Onu Fikrətə təqdim edib dedi ki, tanış ol, qardaşım
Kamandardır: “O, kəşfiyyatçıdır, erməni dilini bildiyinə görə tez-tez
düşmən arxasına keçib əməliyyat üçün lazımi məlumatlar gətirir”.
Fikrət əlini irəli uzadıb onunla görüşərək tanışlıq verdi. Kamandarın hansı istiqamətdə vuruşduğu ilə maraqlandı. Məlum oldu ki, o,
qonşu taborda döyüşür. Fikrət də erməni dilini bildiyini ona söylədi. “Salamatçılıq olsun, inşallah, hospitaldan çıxıb hərbi hissəyə qayıdandan sonra əməliyyata bir yerdə gedərik. Kəşfiyyata – düşmən
arxasına keçmək təhlükəli olsa da, mənim üçün maraqlıdır”,– dedi.
Kamandar: “bu lap yaxşı olar”, – deyə ona cavab verdi. Fikrət tibb
bacısının qardaşı ilə xeyli söhbət edib iştirakçısı olduğu döyüşlərdən
danışdı. Bu tanışlıq, söhbət onun ürəyincə oldu, Kamandardan xoşu
gəldi. Hiss etdi ki, o qorxmaz bir oğlan, cəsur bir döyüşçüdür.
Günortaya yaxın Məleykə yenə də ona baş çəkdi. Hal-əhval tutandan sonra dedi: “Fikrət, hospitalda fotoqraf var, adı Əlidir, istəsən,
səni onunla tanış edərəm. Hərdən darıxanda yanına gedib söhbət
edərsən, vaxtın tez keçər. Görürəm ki, hər şeyə maraq göstərirsən.
Hamı onu “Fotoqraf Əli” çağırır. O da bundan incimir. Özü Ağdam
qaçqınıdır, yaşamağa yer tapmadığından burada məskunlaşıb. Özü
də hospitalın gözətçisidir, həyat yoldaşı da yanımızda xadimə işləyir.
İki azyaşlı uşağı var. Hospital onların həm iş, həm də yaşayış yeridir.
Əli qardaş ermənilərin meyitlərimizi necə təhqir etdiklərinin, evlərimizi necə yandırıb dağıtdıqlarının şəkillərini çəkib arxivləşdirir.
Yaralı döyüşçülərlə, erməni əsirliyindən qayıdanlarla söhbət edib
danışdıqlarını yazıb saxlayır. Deyir ki, bütün bunlar gələcəkdə bizə
çox lazım olacaq”.
Fikrət fotoqrafla görüşmək üçün çarpayıdan qalxdı. Tibb bacısı
ilə aşağı endilər. Fotoqraf Əli birinci mərtəbədə qalırdı. Qapını astaca döyüb içəri girdilər. Məleykə salam verib Fikrəti onunla tanış
etdi. Fotoqraf ortayaşlı, arıq, elə də boy-buxunu olmayan bir adam
idi. Çoxdan qırxılmadığından üzünü tük basmışdı. Gözlərindən məğrurluq yağan bu insanın çox xoşagəlimli görkəmi var idi.
Tibb bacısı onları otaqda tək qoyub çıxdı. Fikrət fotoqrafla
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söhbət edib bir az da yaxından tanış oldu. Onun gördüyü işləri çox
bəyəndi. Hiss etdi ki, Əli kişi böyük zəhmət bahasına olsa da, ermənilərin törətdiyi qanlı hadisələri tarixiləşdirməyə çalışır. Fotoqraf
buradakı iş-gücdən vaxt tapan kimi cəbhə bölgələrini gəzib düşmənin dağıtdığı evlərin, öldürülmüş adamların şəkillərini çəkir. Tez-tez
deyirdi: “Qardaş, bu gün hamının başı müharibəyə qarışıb. Biz gərək
belə işləri də yaddan çıxarmayaq. Çəkdiyim şəkillər, apardığım qeydlər erməni vəhşiliyini təsdiq edən danılmaz sübutlardır. Bir neçə ildən sonra bunlar bizə hava və su kimi lazım olacaq. Bir bax gör, nə
qədər şəkillər çəkib, faktlar toplamışam. Nə vaxtsa erməniləri ifşa
etmək üçün bu materialları sərgilərdə də nümayiş etdirmək olar. İnşallah, bacaranlar bu materiallardan istifadə edib cild-cild kitablar
yaza bilər”.
Söhbətləri zamanı Əli kişi bu peşəyə olan marağından da söz
açdı. Dedi ki, Ağdamda doğulmuşam. Bu sənəti də atam Əzizdən öyrənmişəm. Dünyanı dərk edən gündən onu şəkil çəkən, şəkil çıxaran görmüşəm. Buna görə də hələ kiçik yaşlarımdan ürəyimdə bu
peşəyə sevgi oyanmışdı. Atamın razılığından sonra həvəslə bu sənətin sirlərini öyrənməyə başladım. Artıq bir müddətdən sonra şəkilləri özüm çəkib çıxarırdım. Sənəti yaxşı bacardığıma görə yavaş-yavaş
müştərilərim də artırdı. Atam işimdən razı idi. Deməli, sənəti yaxşı
öyrənmişdim. Həyatımızın günləri öz axarı ilə ötüb keçir, qismətimizə düşən ömrümüzü tələsib qaçmadan yaşayırdıq. Amma müharibə həyatımızı gündəlik məcrasından çıxardı. Ermənilər kəndimizi işğal edən ərəfədə ev əşyalarından əvvəl şəkil çəkib çıxarmaq
üçün mənə lazım olan qurğu və avadanlıqları qablaşdırıb götürdüm.
Məskunlaşdığım yerdə şəkil çıxarmaq üçün elə bir şəraitim yox idi.
Amma fotoaparatımı götürüb qaçqınların ağır vəziyyətini lentə köçürüb saxlayırdım. Ümid edirdim ki, bir gün o şəkilləri çıxarmaq
üçün şərait yaranacaq. Bu şəkillər gələcəkdə kiməsə lazım olacaq.
Fotoqraflıq mənim sənətim idi, onu ata bilməzdim. Bir gün qardaşımın oğlu Ülvinin döyüşdə yaralanıb Ağdərədəki hospitalda yatdığını
eşitdik. Vaxt itirmədən yola düşdük. Yolboyu müharibənin qanlı izlərini gördükcə ürəyim göynəyirdi. Dağıdılmış, yandırılmış evlər qan
ağlayırdı. Həmin gün fotoaparatım da üstümdəydi. Bu dəhşətli mənzərələri çəkdim. Axır ki gəlib hospitala çatdıq. Əməliyyatı uğurla keç-
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miş Ülvinin vəziyyəti pis deyildi. Palatada yaralılar çox idi. Qardaşım
oğluyla hal-əhval tutandan sonra palatadakı yaralıların da şəkillərini
çəkdim. Elə həmin anlarda ağlıma gəldi ki, mənə hospitalda bir otaq
versələr, burada məskunlaşaram. Qurğu və avadanlıqlarımı gətirib
hospitalda quraşdıraram. Burada həm yaşayaram, həm də cəbhə bölgəsini gəzib döyüşçülərimizin, hospitalda müalicə olunan yaralıların
şəkillərini çəkərəm. Ermənilərin bu bölgədə törətdiyi vəhşilikləri
lentə alıb tarixləşdirərəm. Fikrimi hospitalın rəhbərliyinə deyəndə
bunu çox yaxşı qarşıladı. Sağ olsun rəis həm mənə, həm də həyat
yoldaşıma iş də verdi. İndi yorulmaq bilmədən çalışıram. Nə qədər
çətin və təhlükəli olsa da müharibənin sonunadək işimi davam etdirəcəm. Bilirəm ki, çəkdiyim bu şəkillər, apardığım qeydlər gələcək
tarixçilərə çox lazım olacaq.
Fotoqraf söhbətini bitirəndən sonra çəkdiyi şəkillərdən bəzilərini Fikrətə də göstərdi. Ermənilər meyitlərin ya başlarını, ya qollarını,
ya da ayaqlarını kəsmiş, bəzilərinin isə qarınlarinı yartıq-deşik etmişdilər. Fikrət bu vəziyyətə salınmış meyitləri ilk dəfə Fərrux dağında görmüşdü. Amma Əli kişi bu şəkilləri orada çəkməmişdi. Deməli,
hansı bölgədə, hansı səmtdə olursa olsun, ermənilər əllərinə keçən
bütün meyitləri belə vəziyyətə salırlar. Şəkillərin də, meyitlərin də
üstünə müharibənin qanlı kölgəsi düşmüşdü. Fikrət bu şəkillərə çox
baxa bilmədi, ürəyi ağrıdı, əsəbləri tarıma çəkildi. Əli kişiyə üzünü
tutaraq: “Qardaş, qoluna qüvvət. Yaxşı dedin ki, indi bunlar heç kimin yadına düşmür. Nə yaxşı ki sən bu vacib işi görürsən. Amma ehtiyatlı ol, unutma ki, düşmən yatmayıb, hər an sənə zərər yetirə bilər.
Görürəm çox əziyyət çəkirsən, inanıram ki, nə vaxtsa layiq olduğun
qiyməti alacaqsan. Nə qədər ki, canında can var, işinə davam elə. Vaxt
gələr elədiyin bu işə görə mükafatlar alarsan”, – dedi. Söhbətlərinin
sonunda Əli kişi Fikrətin də şəklini çəkib aralarında gedən söhbəti
dəftərçəsinə qeyd etdi.
Həyatını riskə qoyub şəkillər çəkən fotoqrafın yanından palataya qayıdan Fikrət çarpayısına uzandı. Əlinin göstərdiyi şəkillər ona
yaman təsir etmişdi. Gördüklərini İlhama da danışdı. O da şəkillərə
baxmaq istədiyini dedi. Birlikdə aşağı düşdülər. Fotoqraf qaranlıq
otaqda şəkil çıxardığından bir az gözləməli oldular. Əli işini qurtarandan sonra oradan çıxdı və şəkilləri stolun üstünə töküb İlhama da
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göstərdi. Gənc zabit gördüklərindən dəhşətə gəldi. Bir saatdan sonra
palataya qayıtdılar. Əvvəllər müharibə Fikrətə bu qədər dəhşətli, bu
qədər dağıdıcı görünmürdü. Ona elə gəlirdi ki, müharibə yalnız əlinə
silah alıb vuruşmaqdır. Hər şey kinolardakı kimi başlayır və öz ardıcıllığı ilə davam edərək sona yetir . Döyüşə gələndən sonra ağrı-acısını yaşadığından müharibənin nə demək olduğunu dərindən dərk
etmişdi. Başa düşmüşdü ki, müharibə həm dünya, həm də insanlar
üçün böyük bir bəla və qarşısıalınmaz fəlakətdir. Gündən-günə daha
geniş əraziləri əhatə edən qanlı döyüşlər insanlara yalnız ölüm, aclıq
və səfalət gətirir. Müharibə heç vaxt doymayan ac əjdaha kimi ağzını açıb hər gün insanları udmaqda davam edir. Bunları ağlından
keçirən Fikrət yatağına uzanıb xəyala daldı.
Axşam Məleykə ilə görüşəndə Fikrət bədbin düşüncələri özündən uzaqlara qovaraq nikbin ovqata köklənməyə çalışdı. Tibb bacısının məlahətli səsi, qara gözləri, şirin dili, maraqlı söhbətləri onun
yarasına, bəlkə də, ən yaxşı məlhəm idi. Fikrət əvvəlcə sözü Kamandardan salıb ondan çox xoşu gəldiyini dedi. O danışa-danışa daxilində güc tapıb qəlbinə hakim kəsilmiş, aşıb-daşan sevgisini də tibb
bacısına açmaq istəyirdi. Amma palatada tək olmadıqlarından bunu
edə bilmirdi. Fikrət inanırdı ki, arzusu ürəyində qalmayacaq, sevdiyi
qızın cavabı mənfi olmayacaq. Söhbətin maraqlı yerində tibb bacılarından biri qaça-qaça gəlib Məleykəni çağırıb ön xətdən yaralılar
gətirildiyini, əməliyyata başladıqlarını dedi. Fikrətlə sağollaşan Məleykə tələsik otaqdan çıxdı. Tibb bacısı gedəndən sonra o yarımçıq
qalmış kitabını oxumağa başladı.
Ertəsi gün səhər gözlərini açar-açmaz Məleykəni başının üstündə gördü. Salamlaşandan sonra tibb bacısı bir azdan palataya təzə
yaralı yerləşdirəcəklərini söylədi: “Özü də əsgəri döyüş bölgəsindən
gətirməyiblər, o uzun müddət erməni əsirliyində olub. Yazıq xeyli vaxt imiş düşmənin əsir düşərgəsində əzab çəkirmiş. Qoy gəlsin
görək başına gətirilən zülm və işgəncələrdən nə deyir, nə danışır?
Allah bilir, ermənilər ona nə zülümlər edib, hansı dəhşətli işgəncələr
veriblər”.
Düşmən əsirliyindən dönən əsgəri onların palatasına günortaya
yaxın xərəkdə gətirdilər. Fikrət onun üzünə baxanda dəhşətə gəldi.
Həyatında ilk dəfəydi ki, belə arıq, çəlimsiz, bənizi soluxmuş, meyitə
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oxşayan üzgün adam görürdü. Əsgər bir dəri, bir sümük qalmışdı.
Yazıq elə ayaq üstə ölmüşdü, sanki canlı meyit idi. Yaralı daha çox
Fikrətin kinolarda gördüyü, Hitlerin faşist düşərgələrində saxlanılan, qabırğalarını uzaqdan saymaq mümkün olan hərbi əsirlərə oxşayırdı.

4-cü fəsil
“Hamıya əzab verib alçaldırdılar”

Onun solğun bənizində həyat əlamətləri güclə sezilirdi. Yazıq
çətinliklə nəfəs alır, sinəsi xış-xış xışıldayırdı. Hiss olunurdu ki, dizləri taqətdən, qolları gücdən düşüb. Nə qədər çalışsa da, başının
üstündəki pəncərənin bir gözünü aça bilmədi. Buna qüvvəsi çatmadı. Danışmasa da, elə görkəminəcə ötəri baxanda, əsirlikdə necə
məşəqqətli günlər yaşadığı, hansı zülmlər çəkdiyi aydın hiss olunurdu. Rəngi ağappaq ağarmışdı, sanki damarlarından qan, yox su axırdı. Elə bil bədənində bir damcı da qan qalmamışdı, çuxura düşmüş
gözləri ətrafdakı adamlara o dünyadan boylanırdı. Yorğun, üzgün
baxışlarından neçə vaxt ona işgənclər vermiş, əzablar yaşatmış daşnaklara nifrət seli püskürürdü.
Fikrət çarpayısından qalxıb əsirlikdən azad edilmiş döyüşçüyə
yaxınlaşıb astaca salam verdi. Yazıq əsgər onun salamını almaq üçün
çənəsini güclə tərpətdi. Fikrət hiss etdi ki, o, nəinki danışmaq, heç
nəfəs də ala bilmir, az qalır boğulsun. Elə bil ciyərinə gedən hava yolları tutulub. Ona görə də Fikrət pəncərəni tez açdı ki, heç olmasa,
üz-gözünə hava vursun. Bir az keçmiş otaq təmiz hava ilə doldu. İlham da ağır-ağır çarpayısından qalxıb ona yaxın oturdu. Əsirlikdən
dönən əsgərin adını soruşanda o xırıltılı səslə astadan: “Hüseyn” –
dedi. Bir azdan ona çay-çörək verdilər. Sonra tibb bacıları Hüseynin
qoluna sistem qoşdular. Palataya gələn həkimlər sağlamlıq durumunu öyrənmək üçün onu müayinə etdilər. Tibb işçiləri Hüseynin bədəninə heyrətlə baxırdılar. Sanki onlar da belə arıq və ağır bir xəstəni
ilk dəfəydi görürdülər.
Yaralının müayinəsi yarım saata qədər çəkdi. Sonra Fikrətin də
tanıdığı həkim Adil Eyvazov elə hamının yanındaca dedi:
– Hüseyn əsirlikdə bədən çəkisinin qırx faizini itirib. İşğalçılar
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ona kifayət qədər qida verməyiblər. Buna görə də əsgərimiz zəifləyib
əldən düşüb. Sinəsində altı qəlpə, ayağında və qollarında isə iki güllə
yarası var. Düzdür, ermənilər Hüseynin sinəsində cərrahiyyə əməliyyatı aparıblar. Allah bilir ki, o alçaqlar bu işi necə görüblər. İnanmıram ki, yaralının sağalması üçün nə isə etsinlər. Baxımsızlıq ucbatından aradan dörd-beş ay keçməsinə baxmayaraq, yaraları hələ də
sağalmayıb. Görürsünüzmü, yaradan irin, çirk gəlir. Amma vəziyyəti
son hədd deyil, yaşayacağına ümid var. Əsgər yalnız fiziki cəhətdən
güclü olduğuna görə ağrı-acılara dözüm gətirib. Bəlkə də, zəif biri olsaydı, işğalçıların zülm və işgəncələrinə tab gətirməyib çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Bu andan, bu dəqiqədən onun müalicəsinə başlayacağıq. İnanıram ki, bir-iki həftəyə o şəfa tapıb ayağa qalxacaq, hələ
döyüş yolunu da davam etdirə biləcək.
Həkimlər gedəndən sonra palataya sakitlik çökdü. Heç kəs dinib
danışmırdı. Fikrət də, İlham da eşitdiklərindən şoka düşmüşdülər.
Araya çökmüş sükutu pozan Fikrət Hüseynlə bir az da yaxından tanış olanda öyrəndi ki, o, Füzuli rayonunun Seyidəhmədli, Şükürbəyli,
Qaraxanbəyli və Aşağı Seyidəhmədli kəndləri uğrunda vuruşub. Aşağı Seyidəhmədli kəndi ətrafındakı döyüşdə yaralanıb. Elə bu vəziyyətdə də düşmən onu əsir götürüb. Əsirlikdə günü necə keçib, hansı
əziyyətlərlə, əzablarla üzləşib? Fikrət də, İlham da Hüseyndən xahiş
etdilər ki, bu barədə bir az ətraflı danışsın. Çətinliklə də olsa, o, ermənilərin başına gətirdiyi işgəncələrdən yana-yana danışdı:
– Döyüşlər Aşağı Seyidəhmədli kəndinin ətəklərinə qədər gəlib çıxmışdı. Son savaşda işğalçıların dörd mövqeyini ələ keçirib
xeyli canlı qüvvəsini məhv etmişdik. Biz tərəfdən də yaralananlar
olmuşdu. Qanlı döyüşdən sonra ara bir az sakitləşmişdi. Komandir
əmr verən kimi yaralı döyüşçülərimizi təhlükəli zonadan çıxarmaq
üçün bir neçə əsgərlə bərabər xərəyi götürüb irəliləməyə başladıq.
Sürünə-sürünə lap öndəki yaralının yanına yenicə çatmışdım ki, iki
addımlığıma mərmi düşdü, sinəm odlandı. Mərmidən sonra əlimə,
ayağıma da güllə dəydi. Nə qədər güc versəm də, yerimdən tərpənə
bilmədim. O biri yoldaşalarımın hansı istiqamətə getdiklərindən xəbərim olmadı. Az keçmiş quldurlar başımın üstünü aldılar. Burada
yeddi düşmən meyiti də var idi. Öz meyitlərini maşına atan ermənilər
məni təpikləyib söyməyə başladılar. Gözlərini qan örtmüş daşnaklar
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üstümə qışqırıb deyirdilər ki, nə üçün üstümüzə hücum çəkirsiniz,
bizdən nə istəyirsiniz? Onsuz da, biz bu yerləri işğal edəcəyik. Bunları deyəndən sonra məni huşumu itirənə qədər döydülər. Gözlərimi
xəstəxanada açdım. Yanımdakılar ermənicə danışırdılar. Əvvəlcə ətrafımda nə baş verdiyini, harada olduğumu dəqiqləşdirə bilmədim.
Sonra ermənilərin əlində olduğum yadıma düşdü. Həkimlərin dilindən tez-tez “Stepanakert, Stepanakert” – kəlmələrini eşidirdim. Ağlıma gəldi ki, yəqin, məni Xankəndinə gətiriblər. Huşa gəldiyimi görən
erməni həkimləri yaralarım üzərində cərrahiyə əməliyyatı apardılar.
Keyləşdirici vurmadıqlarına görə ağrılara dözə bilməyib qışqırırdım.
Günlərin birində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri xəstəxanaya gəlmişdilər. Onlar mənimlə də görüşüb söhbət
etdilər, əsirlikdə olduğumu qeydə aldılar. Sonrakı günlərdə də bu
təşkilatın nümayəndələri əsirlərə tez-tez baş çəkirdilər. Ermənilər
onları görəndə vəhşilik, yırtıcılıq yağan eybəcər sifətlərini məharətlə gizləyib quzuya dönürdülər. Onlar yanımızdan gedəndən sonra isə
yenə də quduz it kimi üstümüzə cumub bizi qapırdılar. Xəstəxanada
məndən başqa da azərbaycanlı əsirlər var idi. Ermənilər tez-tez içib
keflənir və palatalara soxulub yaralı əsirləri döyür, bundan həzz alırdılar. Xəstəxanada olan müddətdə daşnaklar başqaları kimi dəfələrlə məni də möhkəm döydülər. Həkimlər həftələrlə yaramın sarğısını
dəyişmirdilər. İrinin, çirkin üfunətli qoxusundan nəfəs ala bilmirdim.
Daşnakların əsirlərə verdiyi işgəncələri Allah heç kimə göstərməsin. Kefləri istədikləri vaxt bizi döyüb incidirdilər. Bəlkə də, indiyə kimi dünyanın heç bir yerindəki əsir düşərgələrində insanların
şəxsiyyəti bu qədər alçaldılıb təhqir edilməmişdi. Daşnaklar ağır,
ağlasığmaz işgəncələrlə günahsız adamlara zülm edirdilər. Yatdığın
yerdə bir də görürdün səs-küy aləmi başına götürdü. Onda bilirdik
ki, ermənilərin işgəncə dəzgahları işə düşüb. Əsirlərin arasında Kəlbəcərdən olan bir neçə ağsaqqal kişi var idi. Gözlərini qan örtmüş
quldurlar qocaları o qədər döyürdülər ki, yazıqlar ayaq üstə dayana
bilməyib uzun müddət yerdə döşəli qalırdılar. Dünyanın hər üzünü
görmüş bu insanlar ahıl vaxtlarında yağıların ağır zülmünə düçar olmuşdular. Quldurlar bu günə qədər onların yaşadıqları şirin ömürlərinə yaşlarının bu çağında zəhər qatırdılar. Qəsbkarlar qocaların
belinə ağır yük qoyub yarış keçirirdilər. Kim geri qalırdısa onu rezin
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dəyənəklə döyürdülər. Yazıq ağsaqqallar yükü güclə, hıqqına-hıqqına aparırdılar. Ləngiyəndə isə bellərini dəyənək zərbələri odlayırdı.
Belə dəhşətli səhnələri görəndə ürəyim ağrıyır, qəlbim göyüm-göyüm göynəyirdi. Yaralı olsam da, istəyirdim ki, quldurların üstünə
atılıb qocaları düçar olduğu bu zülmdən qurtarım. Amma ayaqlarımda qüvvə tapıb ayağa qalxa bilmirdim. Cavanların günü lap acınacaqlı idi, daşnaklar onları səhər açılandan şər qarışana qədər qul
kimi işlədirdilər. Şərəfsizlər əsirləri ən ağır və çirkli işləri gördürürdülər. Daha çox ayaqyollarını və kanalizasiyaları təmizlətdirirdilər.
Sözlərini qaytaranları o qədər döyüb işgəncə verirdilər ki, yazıqların
tərpənməyə də halları olmurdu. Bəzən də onların damarlarına salyarka vurub öldürürdülər.
Mən olduğum əsir düşərgəsində qırx bir nəfər azərbaycanlı var
idi. Bizi uşaq bağçasında saxlayırdılar. Aramızda hərbi əsirlər azlıq
təşkil edirdi. Əksəriyyəti mülki adamlar idi. Onlar heç vaxt əllərinə
sılah götürüb nə güllə atmış, nə də erməni ilə vuruşmuşdular. Daşnaklar bu dinc adamlara zülmü, işgəncəni yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə verirdilər. Ermənilər yanımızdan gedən kimi bir yerə yığışıb dərdləşirdik. Hərə öz başına gələn hadisədən söz açırdı. Füzuli
rayonundan olan Mürvət kişi öz səhvi ucbatından düşmən əlinə keçmişdi. Bir tanışı səhvən ona deyib ki, kəndləri ermənilərdən azad edilib. Dədə-baba yurdunun həsrətinə, ayrılığına dözə bilməyən Mürvət
kişi də bu xəbərin doğru-dürüst olub-olmadığını dəqiqləşdirməmiş
tələm-tələsik doğma ocaqlarına yollanıb. Kəndə girən kimi daşnaklar onu kəşfiyyatçı bilib tutublar. Möhkəm döyüb əzişdirəndən sonra Mürvət kişini ağacdan asıblar. Son anda quldurların ağıllarına nə
gəlibsə kəndiri kəsərək onu yerə salıblar. Daşnaklardan biri üstünə
atılaraq şüşə ilə qulağını kəsməyə başlayıb. Amma şüşə pis kəsdiyindən erməni işini axıra çatdıra bilməyib. Sonra başqa əsirlər kimi
Mürvət kişini də Xankəndinə gətiriblər.
Bu yerdə Hüseyn söhbətinə ara verib öskürdü. Fikrət tez ayağa
qalxıb ona su verdi. Hüseyn sudan bir neçə qurtum içib söhbətinə
davam etdi:
– Heç yadımdan çıxmaz, əsirlikdə olan dörd nəfər həmyerlimiz
günlərin birində ermənilərin zülmünə dözməyib imkan yaranan kimi
düşərgədən qaçdılar. Əsirlərin bu hərəkəti daşnakları çox əsəbiləş-
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dirdi. Onları axtarıb tapmaq üçün yaman əl-ayaqdaydılar. Ermənilər
qaçanların izinə düşərək üç gündən sonra ikisini tutub geriyə – əsir
düşərgəsinə qaytardılar və hamının gözləri qarşısında güllələdilər.
Özü də bu əsirlər Qızıl Xaç Komitəsinin qeydiyyatında idilər. Gözləri
qızmış ermənilər heç kimi vecinə almırdılar. Əsirlər güllələnən gecə
qəzəbimdən yata bilmədim...
Erməni əsirliyindən yarımcan qayıtmış Hüseyn bundan artıq danışa bilməyib bu yerdə söhbətinə ara verdi. Birdən özünü pis hiss
etdi, az qaldı ki, huşunu itirsin. Fikrət tələsik həkim çağırmağa getdi.
Az keçmiş həkimlər, tibb bacıları gəlib Hüseynə iynə vurdular, dərman verdilər. Bir azdan o, dərin yuxuya getdi. Həkimlər Fikrətgilə
tapşırdılar ki, onu çox danışdırmasınlar. “Qoyun bir az özünə gəlsin,
sonra nə istəsəniz soruşarsınız”, – dedilər.
Axşama yaxın Hüseyn özünə gəlib gözlərini açdı. Daha nə Fikrət,
nə də İlham ona sual verdi. Həkimlər, tibb bacıları daim onu nəzarətdə saxlayır, dava-dərman verir, sistem köçürürdülər. Fotoqraf Əli gəlib onun da şəklini çəkdi, bəzi suallar verib cavablarını dəftərçəsinə
yazdı. Fikrətə dedi ki, məndə əllidən çox erməni əsirliyindən dönənlərin şəkilləri və haqqında qeydlər var. Əgər bacaran olsa, bunlardan
istifadə edib böyük bir kitab yaza bilər. Bütün bunlar erməni vəhşiliyini dünyaya göstərmək üçün ən tutarlı və danılmaz faktlardır.
İstəyirəm ki, çəkdiyim əziyyət yerdə qalmasın. Xalq onun bəhrəsini
görsün. Fikrət də ona təskinlik verərək: “Narahat olma, Əli kişi, inşallah o gün də olar. Kimsə ürəkli, bacarıqlı bir nəfər ortaya çıxıb bu
kitabları yazar. Onda sənin arzuların həyata keçər. Əziyyətinin bəhrəsini görərsən”, – dedi.
Şam yeməyindən sonra Fikrət özü Məleykənin ardınca getdi. Xeyli soraqlayandan sonra onu sarğı otağında tapdı. Tibb bacısı
qolundan yaralanmış əsgərin sarğısını dəyişirdi. Fikrət onun işinə
mane olmadı, geri çəkilib dəhlizdə gözlədi. Əvvəlki günlərə baxanda indi özünü yaxşı hiss edirdi. Sabah-birisigün həkimlərdən xahiş
edəcəkdi ki, onu hərbi hissəyə göndərsinlər. Hospitaldan çıxmazdan
əvvəl ürəyini Məleykəyə açmaq istəyirdi. Əgər imkan yaransaydı,
bu axşam mütləq “sevirəm” kəlməsini dilinə gətirəcəkdi. Dünyanın
işlərini nə bilmək olur? Hər dəqiqənin öz hökmü var. Kim bilir ki,
sabah-birisigün nə olacaq, başına nə işlər gələcək.
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Çox keçmədi ki, işini bitirən Məleykə dəhlizə çıxdı, onunla salamlaşdı. Fikrət ondan xahiş etdi ki, əgər vaxtı varsa, bir az oturub
söhbət etsinlər. Tibb bacısı: “Olar, Fikrət, danışarıq. Amma işlərin
çoxluğundan şam edə bilməmişəm. Qoy bir tikə çörək yeyim, sonra
arxayın danışarıq. Sən istiyirsən həyətdə bir az gəziş, ayaqlarının qırışığı açılsın, mən də gəlirəm. Hava istidir, soyuq deyil, elə çöldə də
söhbət edə bilərik”, – dedi.
Fikrət başı ilə razılıq işarəsi verib yavaş-yavaş aşağı düşdü. Tibb
bacısı düz deyirdi. Hava getdikcə isinirdi, ətrafdan yazın qoxusu,
baharın ətri duyulurdu. Zirvələrdəki qar da yavaş-yavaş əriyirdi.
Bir neçə həftədən sonra hər yan əyninə yaşıl don geyinəcək, dağlar,
dərələr rəngbərəng gül-çiçəyə bürünəcəkdi. Onda təbiət lap gözəl
görünəcəkdi. Bu anlarda Fikrətin kəndləri gözləri önündən gəlib
keçdi. Düşündü ki, yəqin, indi doğma torpaqlarına, böyüyüb başa
çatdığı yurd-yuvasına da yaz gəlib, dağlar, dərələr yaşıllaşıb. Uşaqlar
quzu otarır, yemilik yığıb yeyə-yeyə kəpənəklərin arxasınca qaçışırlar. O günlər, o çağlar üçün Fikrətin burnunun ucu göynəyirdi. Belə
anlarda o, keçmişə dönüb yenidən uşaq olmaq istədi.
– Nə yaman fikrə getmisən?
Onu xəyaldan Məleykənin məlahətli səsi ayırdı.
– Xəyalların qanadında kəndimizə yollanmışdım.
– Hə, xəyallar elədir, çətini səni qanadlarının üstünə alıncandı,
bir göz qırpımında həm keçmişə, həm də gələcəyə aparacaq.
– Hə elədir, Məleykə!
Bu vaxt uzaqlardan top səsləri eşidildi. Gurultu o qədər güclü
oldu ki, ayaqlarının altında yer, başlarının üstündə göy silkələndi.
İkisi də bir anlıq susdu, aralarına sakitlik çökdü, nəzərləri uzaqlara
dikili qaldı. Bir neçə dəqiqə heç biri dillənmədi. Sükutun buzunu sındıran Fikrət dedi:
– Məleykə, ətrafımızda baş verən hadisələri gördükcə fikirləşirəm ki, müharibə insanların bütün arzularını yarıda qoyur. Gör hər
gün nə qədər adam ölür, neçəsi ağır yaralanıb şikəst olur. Bu ermənilərin də gözləri torpaqdan doymaq bilmir. O boyda dədə-baba ərazilərimiz – bütöv Ermənistan onlara qaldı. Hələ bu da daşnaklara
bəs eləmir. İndi də gözəl və qədim diyarımız olan Qarabağa göz di-
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kiblər. Vallah, qabaqlarında dayanmasan, elə o biri rayonlarımızı da
bir-bir işğal edə-edə gedəcəklər.
– Mən uzun illər ermənilərin içində yaşayıb işləmişəm, çox şovinist millətdirlər, – özlərindən başqa heç kəsi sevməzlər. Amma bizdən fərqli olaraq qazandıqları pulu, yığdıqları var-dövləti millətinin
yolunda xərcləməyə xəsislik etmirlər. Onlar istəyinə çatmaq üçün
nəinki pul, hətta öz arvadını, qızını belə qurban verməyə hazırdırlar. Bizim imkanlı adamların da çoxu ağlaşma qura-qura pulu yığıb
otururlar üstündə. Xalq yolunda bir köpük də xərcləmək istəmirlər.
Özləri öləndən sonra da yığdıqları pulun, var-dövlətin üstündə övladları arasında ölümə qədər gətirib çıxaran dava-dalaş düşür.
– Məleykə, deyirlər ki, guya ermənilərin sadə camaatı yaxşıdır.
Millətçi deyillər, onları müharibəyə, döyüşlərə xaricdə fəaliyyət
göstərən daşnak təşkilatları zorla cəlb edir.
– Ay yalansa onların sadə camaatını vurğun vursun. Ermənilərin
hamısı bir bezin qırağıdır, xaricdəkilər də, daxildəkilər də eyni zibildir. Atalar yaxşı deyib ki, ilanın ağına da lənət, qarasına da. Bizim
kənddə nə daşnak təşkilatı, nə də xaricdən gələnlər var idi. Nə oldu,
bəs nəyə görə az vaxtda camaatı evindən qovub çıxartdılar? Millətçilik xəstəliyi onların canına, qanına elə hopub ki, heç vaxt oradan
çıxan deyil. Nə qədər ki təkdilər, köməksizdilər, sənə yaltaqlanacaqlar, dondan-dona girib özlərini fağır göstərəcəklər. Elə ki ətrafa beşüç erməni yığıldı, o dəqiqə sifətləri dəyişir, üzləri yüz səksən dərəcə
dönür, bir anın içində çönüb olurlar min ilin qanlı düşməni. Elə bizi
doğma ocaqlarımızdan bir yerdə işlədiyimiz, yaşadığımız ermənilər
qovdular də. Onların arasında hec bir xarici-filan yoxuydu. Vallah,
nə deyirsən de, bilirəm ki, ermənilərdə möhkəm birlik var, aralarından heç su da keçmir. Bizim kimi soruşmurlar ki, haralısan, hansı
bölgədənsən, hansı rayondansan, hansı kənddənsən, hansı məhəllədənsən, oralarda kimlərdənsən? Qarşılaşdıqları adamdan bircə
kəlmə “hayes-turkes?” soruşurlar. Vəssalam, şüttəmam, qurtardı
getdi. Daha sual verə-verə xırdalığa qədər gedib çıxmırlar. Gözləri də
torpaqdan doyana oxşamır. Gah Türkiyənin, gah Azərbaycanın, gah
Gürcüstanın ərazisinə göz dikirlər, gah da xəyalarına güc verərək
Dəclə-Fərat sahillərinə qədər gedib çıxırlar. Elə bu özü sübut edir ki,
onların heç vaxt tarixi torpaqları olmayıb. Həmişə tapa bilmədikləri
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vətən axtarışında olublar. Ona görə də ömrü boyu gözləri onun-bunun ərazisində qalıb, indi də böyük qardaş hesab etdikləri ruslara
arxalanıb üstümüzə hücum çəkirlər.
– Kimə arxalanır, arxalansın. Onsuz da, biz torpaqlarımızı ermənilərə verən deyilik, ərazilərimizi son nəfəsimizədək qoruyacağıq.
Necə olursa olsun, yurdumuza düşmən ayağı dəyməyəcək.
– Hə, əlbəttə, vuruşub döyüşməkdən başqa yolumuz yoxdur.
– Deyirəm, Məleykə, bu amansız müharibə insanların təkcə həyatını deyil, sevgisini də yarıda qırır. Neçə-neçə sevən-sevilən ürək
bir an içində gülləyə tuş gəlib param-parça olur. Aman Allah, nə qədər amansız və dağıdıcı imiş bu müharibə. İnsanlara yaşamağa, sevib-sevilməyə imkan vermir. Dərindən düşünəndə görürsən ki, insan
bu dünyaya müharibə etməyə, qan tökməyə, bir-birini öldürməyə
yox, yaşamağa, xarüqələr yaratmağa, sevib-sevilməyə, bu gözəl həyatdan zövq almağa gəlib. Qəfil başlanan müharibələr isə ömürləri
yarıda qırır, insanları xoşbəxtliyə qovuşduran sevgini, məhəbbəti
qan gölündə boğur. Mənim də məhəbbət bəslədiyim gözəl bir qız var.
Qorxuram ki, müharibə sevgimin üstünə qan çiləyib arzumu gözümdə qoysun.
– Yox, Fikrət qorxma! Məhəbbət yolunda hər cür çətinliyə dözüb, əzablara qatlaşsan, sonda xoşbəxtliyin şirinliyindən dadacaqsan. Sən cəsur oğlansan, inanıram ki, döyüşlərdən sağ-salamat çıxıb
istəklinə qovuşacaqsan. Gərək sevən qəlblərə qorxu-filan ayaq açıb
yuva salmasın. Mənə elə gəlir ki, insan sevib seviləndə daha güclü,
daha məğrur olur.
– Yox, Məleykə, ürəyimdə heç bir narahatçılıq-filan yoxdur. İslanmışın yağışdan nə qorxusu?! Amma bilmirəm ki, sevgi bəslədiyim
qızın məndən xoşu gəlir, yoxsa, yox? Müharibədən, döyüşlərdən,
ölümdən yox, yalnız sevgimin rədd ediləcəyindən, daşlara, qayalara
çırpılıb çilik-çilik olacağından qorxuram. Mənim üçün sevdiyim qıza
ürəyimi açmaq döyüşməkdən də çətindir.
– Ay Fikrət, sənin belə aciz-aciz danışmağın, zəifliyin az qalır ki,
məni hövsələdən çıxarsın. Nə çətin iş var burada? Özündə cürət tap,
bunu qızdan soruş də! Sənin təki oğlanı hansı qız sevməz ki?
– Vallah, Məleykə, soruşmağa da utanıram, onu görəndə özümü
itirirəm, elə bil dilim-ağzım bağlanır.
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– Qəribə adamsan sən, ay Fikrət. Burada utanıb qızarmalı nə var
ki? Ürəyıni qıza aç, bir kəlmə “sevirəm” sözünü dilinə gətir, vəssalam
də! Səni söyməyəcək, döyməyəcək. Ya “hə”, ya da “yox” deyəcək. Bundan ötrü bu qədər həyəcan keçirib narahat olmağa dəyərmi?
– Ay, Məleykə, elə bilirsən bunu demək asandır? Mənim yerimə
kim olsa, çətinlik çəkər də. Əgər sevgimə müsbət cavab almasam, heç
bilmirəm nə olacaq, nə edəcəm, başıma nə çarə qılacam?...
– Ürəkli ol, get qıza sevdiyini de. Bir az tez ol, ləngimə. İnşallah,
yəqin, sevginə müsbət cavab alarsan.
– Məleykə, get deyəndə ki, vallah, heç uzaq məsafə qət etməyə
ehtiyac yoxdur. Amma deyirsən, bir az ürəkli olum də, hə?
– Hə, hə, ürəkli ol, get sevdiyin qızın qarşısında şəstlə dur, əllərindən tut, gözlərinin içinə baxa-baxa “səni sevirəm” de.
Bu anlarda Fikrət düşündü ki, ürəyini ona açmaq üçün bundan
yaxşı şərait, əlverişli məqam olmayacaq. Məleykəyə sevdiyini deməyin əsl vaxtıdır. Həyətdə də heç kim gözə dəymirdi, ətrafda da sakitlik
öz atını çapmaqdaydı. Belə fürsət bir də əlinə düşə, ya da düşməyə.
Bunları fikirləşəndən sonra bir neçə addım irəli ataraq qızın əllərindən tutdu, qarşısında dayanıb utana-utana dedi:
– Məleykə, bilirsənmi... mənim məhəbbət bəslədiyim, sevdiyim
o qız elə sənsən! Mən səni sevirəm! Meydanda ilk dəfə gördüyüm
gündən səndən xoşum gəlir. Neçə vaxtdır utandığımdan bunları sənə
deyə bilmirdim...
Tibb bacısı bu sözləri ondan gözləmədiyindən heykəl kimi donub yerində qalmışdı. Qız sanki sevgi tilsiminə düşmüşdü. Nədənsə
heç Fikrətin ona aşiq olmasına, vurulmasına inanmırdı. Çünki heç
vaxt ona bu gözlə baxmamışdı. Tibb bacısı onun xətrini cəsarətli,
mübariz, qorxmaz bir dost, bir döyüşçü kimi istəyirdi. Fikrətin ürəyində qövr edən sevgidən isə xəbərsiz idi. Əgər bilsəydi, bəlkə də,
onun palatasına tez-tez getməzdi. Məleykə hospitalda hamıya eyni
gözlə baxır, heç kimi bir-birindən üstün tutmurdu. Burada müalicə
olunanların hamısı onun üçün hərbçi, döyüşçü idi. İndi birdən-birə
Fikrətin ürəyini açıb ona “sevirəm” deməsi qızı çaşdırıb çətin duruma salmışdı. Həyəcandan bilmirdi ki, nə danışsın, nə desin, düşdüyü
çaşqın vəziyyətdən necə çıxsın. Fikrət isə qarşısında sakitcə dayanıb
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ondan sevgisinə müsbət cavab gözləyirdi. Uzun davam etməyən sukutdan sonra Məleykə dili dolaşa-dolaşa dilləndi:
– Fikrət... sən nə danışırsan?.. Nə sevgi, nə məhəbbət! Görürsən
ki, müharibə gedir, biz bura döyüşməyə, torpaqlarımızı müdafiə etməyə gəlmişik. Məgər indi sevib-sevilmək vaxtıdır? Görmürsənmi
toplar gurlayır, avtomatlar şaqqıldayır, güllələr vıyıldayıb insanları
ölümlə hədələyir? Ermənilər torpaqlarımızı işğal etmək üçün üstümüzə hücum çəkir, gərgin döyüşlər ara vermir, qan tökülür, insanlar
həlak olur, evlər yanıb kül olur...
– Məncə, müharibə sevginin əl-ayağını qandallayıb əsir edə bilməz. O azaddır, sərbəstdir, zamana və vaxta baxmır. Sevginin yolu həmişə açıqdır, heç kimin onun qarşısını almağa gücü çatmaz. Məhəbbət çağırılmamış qonaq kimi istədiyi vaxt, istədiyi an ürəklərin
qapısını döymədən açıb içəri keçə bilər. Onun üçün heç bir sədd, heç
bir sərhəd yoxdur. Lap od-alov içində də sevmək mümkündür. Onda
adam lap güclü və mübariz olur. Sevgi adamı mətinləşdirir, qəhrəmanlığa səsləyir. Məhəbbət insanı yaşadıb təhlükələrdən qoruyur,
daim gələcək həyata, xoşbəxt günlərə ruhlandırır. Bəlkə elə güllələr
də sevgimizdən qorxub bizə yaxın gəlməz, bizə qıymaz. Yəqin ki, müharibə uzun çəkməz, günlərin birində qanlı döyüşlərə son qoyular,
silahlar susar, savaş meydanlarında sülh göyərçinləri qanad çalar.
Bax, görərsən, gün gələcək ki, toplar gurlayan bu dağlarda, meşələrdə bülbüllər cəh-cəh vuracaq, torağaylar nəğmə deyəcək. Əminəm
ki, o xoşbəxt günləri bir yerdə yaşayacağıq.
– Fikrət, sən məni çox pis yerdə, çox pis vaxtda yaxalamısan.
Axı bu dəqiqə sənə nə deyim? Söz yox, hamı kimi mənim də sevən
ürəyim, məhəbbətlə dolub-daşan qəlbim var. Amma ermənilər qardaşlarımı öldürəndən sonra həyatdan küsmüşəm. Başıma gələn bu
ağır və qanlı faciələr sanki sevgini, məhəbbəti ürəyimdən birdəfəlik
yuyub aparıb. Bir dost, tanış kimi sənə böyük hörmətim var. İstərdim ki, elə münasibətlərimiz bu səviyyədə qalsın, irəli gedib sevgi
bağçasına ayaq açmasın. İnşallah, müharibə qurtarar, geri qayıdarıq,
hər şeyə son qoyular. Nə bilim, inanmıram ki, həyatdan küsmüş ürəyimdə məhəbbət küləyi əssin. Amma nə bilim həyatda hər şey baş
verə bilər. Gərək bu barədə yaxşı-yaxşı düşünəm. İndi məni bağışla
ki, sevgi, məhəbbət ovqatında deyiləm.
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– Məleykə, vaxt heç nəyi gözləmir, o öz axarı ilə axıb gedir. Bizi də
qabağına qatıb üzü gələcəyə doğru qovduqca qovur. Günlər keçdikcə
yaşanan ömür bizdən uzaqlaşaraq saralmış bir yarpaq kimi kövrək
xatirəyə çevrilir. Gərək zamanın nəbzini vaxtında tutaq ki, gələcək
həyatımıza gecikməyək. Məhəbbət, haradasa, ilin fəsilləri kimidir.
Hər fəsil öz vaxtında gəldiyi kimi, məhəbbət də zamanında təşrif
buyurur. Nə gecikir, nə də tələsir. Sadəcə olaraq, biz özümüzü onu
qarşılamağa hazırlamalıyıq. Axı insan həmişə eyni fikir girdabında
ilişib qala bilməz. Sabaha ünvanlanmış düşüncələrimiz, fikirlərimiz
bizi daha da yaxşı gələcəyə qovuşdurmalıdır. Həyatda hər şey dəyişilir, yenilənir. Daim eyni fikirdə qalıb yerində saysan sabahına, gələcəyinə vaxtında gedib çatmayacaqsan. Çalış həmişə bu günlə yaşa,
çünki dünən ötüb keçmişə döndüyündən, bizim üçün ulduzlar qədər
uzaqdır, əlçatmazdır. Sabahınsa necə olacağı barədə heç kim proqnoz
verə bilmir. Zamanın aramlı döyüntüsünü anında hiss et, yaşamağa
heç vaxt gecikmə. Gör neçə illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Deyirsən ki,
mənə dost kimi hörmətin var. Məgər sənin sevginə layiq deyiləmmi?
Səndən fərqli olaraq istərdim ki, günlər keçdikcə dostluğumuz möhkəmlənib sevgiyə çevrilsin.
– Yox, yox! Allah eləməsin, mən elə deməzdim. Sən çoxlarından
mərd, cəsarətli və qorxmaz oğlansan. Əgər bu keyfiyyətlər səndə
olmasaydı, yəqin ki, meydana ayaq basmaz, silahlanıb döyüşə gəlməzdin. Bir sirri də açıb sənə deyim ki, qızlar heç vaxt zəif, iradəsiz
oğlanları sevmir. Onlar istəyir ki, gələcək həyat yoldaşları cəsarətli
və hünərli olsun. Deməli, sən sevilməyə layiq oğlansan. Sadəcə olaraq, mən sənə həmişə dost gözü ilə baxmışam. Nə isə bu fikirdən irəli
gedə bilməmişəm. Ona görə də səni sevgili kimi görməyə hazır deyiləm. Gərək dediklərini bir az ətraflı düşünüb götür-qoy edəm. Dediyim kimi, başıma gələn faciəli hadisələr məni həyatdan küsdürüb.
Başa düşürəm ki, sevgisiz də yaşamaq olmaz. İnsanın qəlbinə daim
hakim kəsilən məhəbbət həyatımızın gül-çiçəyi, yaraşığıdır. Amma
mən sevgiyə doğru düşünülməmiş addım atmaq istəmirəm. Bu çox
ciddi məsələdir. Oturub yaxşı-yaxşı fikirləşmək lazımdır.
– Nə deyirəm ki, ay Məleykə, fikirləş, hər şeyi götür-qoy elə. Mən
bu dəqiqə başının üstünü kəsdirib səndən cavab istəmirəm ha. Sadəcə olaraq, ürəyimi açdım ki, səni sevdiyimi biləsən. Allah qardaşları-
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na rəhmət eləsin. Çox qəmə batmaq da lazım deyil. Əksinə, sən düşmənlərin acığına ailə qurmalı, dünyaya uşaq gətirib qardaşlarının
adını yaşatmalısan. Yurdu qoruyan, düşmənlə vuruşan cəsur oğullar
böyütməlisən. Bir düşün, axı, daim kədər içində yaşamaq, bədbinliyə qapılmaq sənə nə verəcək? Özün tibb işçisisən, başqalarından da
yaxşı bilirsən ki, təkliyin, tənhalığın dalğası sonda insanı hara aparıb
çıxarır.
– Nə deyim, vallah. Bəlkə də, haqlısan, mən o cür olmalıyam.
Onda qardaşlarımın ruhu da şad olar.
Bir az da hospitalın həyətində gəzişib söhbət etdikdən sonra onlar yuxarı qalxdılar. Fikrət palataya girəndə İlhamla Hüseynin şirin
yuxuya getdiyini görüb səs salmadan çarpayısına uzandı. Bu anlarda
həyəcanla sevinc qəlbində bir-birinə qarışdığından bədəni uçunurdu. Özündə cəsarət tapıb ürəyini Məleykəyə açdığına görə çox sevinirdi. Sevincdən gecə yarıya qədər gözünə yuxu getmədi. Elə hey qızı
düşünür, fikirlərini üst-üstə yığıb gələcək həyatını götür-qoy edirdi.
Düşünürdü ki, görəsən, o, sevgisinə nə cavabı verəcək, nə deyəcək?
Onu məyus etməyəcək ki? İlk sevgisi Leylaya qovuşa bilməmiş, yazıq
qız dünyadan nakam getmişdi. Ona görə də istəmirdi ki, ikinci sevgisi
də uğursuz olsun. Fikrət Məleykəyə ürəkdən bağlanmışdı. Tibb bacısının həm gözəlliyi, həm də xasiyyəti onu heyran etmişdi.
Gecənin bir aləmində Fikrət ətrafı bürüyən hay-küyə yuxudan
ayıldı. Həyətdən qarışıq səslər gəlirdi. Dəhlizə çıxıb pəncərədən aşağı boylandı. Gördü ki, hospitala çoxlu yaralı gətiriblər. Fikrətin ürəyi
dözmədi, yavaş-yavaş həyətə düşdü. Fikirləşdi ki, bəlkə, onlara bir
köməyi dəyər. Həyətə çıxan kimi Məleykə ilə qarşılaşdı. O, yaralılardan birinin qoluna girib cərrahiyyə otağına aparırdı. Fikrəti görəndə
bir anlıq ayaq saxlayıb təəccüblə soruşdu:
– Fikrət, bu vaxt həyətdə nə gəzirsən?
– Səs-küyə yuxudan ayıldım, çölə baxanda gördüm ki, yaralı gətiriblər. Ürəyim durmadı, aşağı düşdüm ki, bəlkə, sizə bir köməyim
dəyər.
– Sən narahat olma, get arxayın yat. Burada sənlik bir iş yoxdur.
Hərbçilərimiz qəzaya düşüb, beş nəfər ağır yaralanıb. İndi əməliyyata başlayacağıq.
Fikrət bir söz deməyib palataya qayıtdı. Barmağının ucunda içə-
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ri girib yerinə uzandı. Fikirləşdi ki, deməli, müharibədə tibb işçilərinin də çətinlikləri çoxdur. Onların nə rahat gecələri, nə də gündüzləri
var. Hər dəqiqə ön xətdən yaralı gətirirlər. “Eh, bu amansız müharibə
hamının rahatlığını əlindən alır”, – deyə astaca öz-özünə pıçıldadı.
Sonra da özü də hiss etmədən yuxuya getdi.
Səhər gözlərini açanda gördü ki, otaq yoldaşları ondan qabaq
oyanıblar. Fikrət onlarla salamlaşıb hal-əhval tutdu. Dünənkinə
baxanda bu gün Hüseynin vəziyyəti bir az babat idi. Hələlik Məleykə
palataya ayaq basmamışdı. Həmişə bu vaxtlar gəlmiş olardı. Fikrətin
ağlına gəldi ki, bəlkə, axşam işləri çox olub, gec yatıb. Güman etdi
ki, harda olsa, yəqin, indilərdə gələcək. Onun gümanı düz çıxdı. Bir
az keşmiş Məleykə palatanın ağzında göründü. Həmişəki kimi yaxşı ovqatla hamıyla salamlaşıb hal-əhval tutdu. Heç elə bil gecə əməliyyatda olan o deyildi. Fikrətlə də elə dünənki kimi danışdı. Sanki
axşam aralarında sevgi-məhəbbət söhbəti olmamışdı. İlhama üzünü
tutub: “Qardaş, hazırlaş, bu gün səni hospitaldan evə yazacaqlar”, –
dedi.
– Evə niyə, axı mən döyüşmək istəyirəm, – deyə gənc zabit təəccüblə soruşdu.
– Sən bir müddət ev şəraitində müalicəni davam etdirməlisən.
Çünki hələ tam sağalmamısan, bu vəziyyətdə döyüşə gedə bilməzsən. Hospitaldan hissənizə gedərsən, orada qayıtmağını qeydə alıb
evə buraxacaqlar. Bir az müalicə olunandan sonra yenidən, inşallah,
geri dönərsən. Bu gün yurdumuzun dardadır, səngərlər sənin kimi
oğulların yolunu gözləyir.
Məleykənin sözlərindən ürəyi rahatlanan İlham bir söz demədi.
Sonra tibb bacısı Hüseynin qoluna sistem qoşdu. Məleykə ona: “Bir
az özünə gələndən sonra səni əməliyyat edəcəyik”, – dedi.
Axşama yaxın İlham yola çıxmağa hazırlaşdı. Bütün sənədlər yazılıb imzalanmış və möhürlənmişdi. Fikrət onu hospitalın həyətinə
qədər ötürdü. Çıxış qapısının ağzında bir anlıq ayaq saxlayıb sağollaşdılar. O ayrılarkən: “İnşallah, döyüşlərdə görüşərik”, – dedi. Fikrət
güman edirdi ki, yəqin, bir neçə gündən sonra onu da hospitaldan
hərbi hissəyə göndərəcəklər. Fikirləşirdi ki, İlham kimi onu da bir
neçə günlüyə evə buraxsaydılar, yaxşı olardı. Gedib həm doğmalarına, həm də iş yoldaşlarına baş çəkərdi. Bir tərəfdən də, burada çox
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qalmaq istəyirdi ki, Məleykəni doyunca görüb söhbət etsin. Bilirdi ki,
hospitaldan çıxandan sonra tibb bacısını gec-gec görəcək. Sevdiyi bu
gözəl qızın həsrətini çəkə-çəkə darıxdırıcı günlər yaşayacaqdı. Fikrət
günün axşam olmağını gözləyirdi ki, Məleykə ilə görüşüb fikrini öyrənsin. Qaranlıq da elə bil qəsdən gec düşürdü ki, onu intizarda çox
saxlasın.
Fikrət Məleykə ilə axşam görüşünü narahatlıqla gözləyirdi. Ağlına cürbəcür fikirlər gəlir, düşüncələri əlindən tutub onu yüz gümanın üstünə çəkib aparırdı. Fikrət ürəyində Allaha yalvarırdı ki,
tibb bacısı onun sevgisinə müsbət cavab versin. İlk məhəbbəti kimi
bu sevgisinin də üstünə bədbəxtliyin qara kölgəsi düşməsin. Elə bil
dünənkinə baxanda bu gün vaxt ayağını sürüyüb ləngiyirdi. O nə zaman pəncərədən çölə boylanırdısa, havanı işıqlı görürdü. Hüseynlə
ordan-burdan söhbət edib dərdləşirdilər. O, əsirlikdə ermənilərin
verdiyi işgəncələrdən yana-yana söz açır, danışdıqca da gözləri yaşarırdı. O dərindən ah çəkib: “Mən birtəhər azad oldum, yazıq əsir
düşərgəsində qalan azərbaycanlıların halına. Yaxşı bilirəm ki, indi
ermənilər onlara hansı işgəncələri verirlər. Əgər tezliklə azad olunmasalar, çətin ki, sağ qalsınlar”, – dedi.
Həmin gün həkimlər Hüseyni əməliyyat etdilər. Bir neçə saatdan
sonra onu palataya gətirib çarpayısına uzatdılar. Hər şey düşündükləri kimi uğurla keçmişdi, yavaş-yavaş ölümün qara kölgəsi ondan
uzaqlaşırdı.
Axır ki ləng də olsa, vaxt ötüb günü axşama çatdırdı. Şam yeməyindən sonra Məleykə ilə görüşmək üçün palatadan çıxdı. Çox həyəcanlı və narahat idi. Elə bil sevdiyi qızla görüşə yox, ya imtahana, ya
da daha çətin bir sınağa gedirdi. Tibb bacısı otaqda tək idi. Fikrət
özünü toplayıb ona salam verərək: “Axşamın xeyir” , – dedi. Məleykə
salamını alıb həmişəki kimi onu gülər üzlə qarşıladı. Fikrət ilk addımdan hiss etdi ki, tibb bacısı bir az kefsizdir. Səbəbini soruşanda
Məleykə: “Bu gün işlərimiz çox olub. Hospitala çoxlu yaralı gətirmişdilər. Bir əsgərin sol qolunu, birininsə sağ ayağını kəsmişik. Müharibə on səkkiz, iyirmi yaşlı bu cavan oğlanları həmişəlik şikəst elədi.
Bu gənclərin yarımcan vəziyyətdə gələcək həyatlarını necə quracaqlarını düşünəndə ağrının şiddətindən adamın ürəyi dağlanır. Axı onlar bu cür necə yaşayacaqlar, gələcək həyatlarını necə quracaqlar?
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Dünən ağır əməliyyatdan sağ çıxmış iki yaralımız da öldü. Bu amansız müharibə hər gün can alır, yurd qeyrəti çəkən oğul və qızımızı
sıralarımızdan o dünyaya aparır”, – dedi. Eşitdiyi acı xəbərlərdən
Fikrətin qanı qaraldı, ürəyi kədərlə yükləndi...
Bir neçə dəqiqə heç biri dilini tərpədib danışmadı. Araya çökən
sükut sakitliyin bayrağını yalnız bir neçə dəqiqə dalğalandıra bildi.
Məleykə əlləri qoynunda çarpayısının qırağında oturub, nəmli gözlərini bir nöqtəyə zilləyərək donub qalmışdı. Bir azdan o, baxışlarını
həmin nöqtədən çəkib qollarını yanına saldı, bayaqdan aralarında
sürünən sükutun zəif telini qırıb dilləndi:
– Sən Allah, bağışla, ay Fikrət, deyəsən, qəmlə yüklənmiş xəbərlərlə sənin də ovqatını korladım. Neynəmək olar, bizim də bəxtimizə
ağrı-acılarla dolu olan bir ömür yaşamaq düşüb. Nə qədər çalışsan
da, bu qismət deyilən şeydən qaçmaq olmur, harada gizlənsən, gəlib
səni haqlayaraq başının üstünü kəsdirir. Vallah, özümdən asılı deyil,
döyüşçülərimizi yaralı, şikəst görəndə ovqatım korlanır, göz yaşlarıma hakim ola bilmirəm.
Bu sözləri deyəndən sonra Məleykə otaqdan çıxdı, yanağını islatmış göz yaşlarını yuyub geri döndü. İşləri çox olduğundan tibb bacısı şam etməmişdi. Fikrətlə söhbət edə-edə yeməyini də yedi. Sonra
yavaş-yavaş həyətə düşdülər. Fikrət dünənki kimi bu gün də sevgi
söhbətinə cığır salmağa çətinlik çəkirdi. Bilmirdi ki, onu sevib-sevmədiyini Məleykədən necə soruşsun, sözə naxışı haradan vursun,
fikirlərinə hansı sözlərlə ilmə atsın. Axır ki özündə güc tapıb yalnız
bircə kəlmə soruşdu:
– Məleykə, nə fikirləşdin, nə qərara gəldin?..
Verilən sual qarşısında Məleykə xeyli duruxandan sonra mülayim səslə dilləndi:
– Fikrət, yəqin, sən də mənimlə razılaşarsan ki, asan məsələ
barəsində danışmırıq. Bu mağazadan özünə ayaqqabı, yaxud corab seçmək deyil. Dediklərini çox götür-qoy elədim. Açığını deyim
ki, gecə uzunu yatmayıb bu barədə xeyli düşünsəm də, özümü bir
qərarın üstünə kökləyə bilməmişəm. Mənim üçün bu məsələ çox
çətindir. Çünki söhbət bizim gələcək həyatımızdan, birlikdə sürəcəyimiz ömürdən, gündən gedir. Yəqin, razılaşarsan ki, bu seçim həyatda bir dəfə olur. Gərək tələsik addım atıb sonra da peşimançılığın
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çəkməyəsən. Tələskənlik həmişə adamı yolundan sapdırıb yanlış
səmtə aparıb çıxarır. Yanılandan sonra ha çalışsan da, əlləşib vuruşsan da, buraxılmış səhvi düzəltmək mümkün olmur. Sən əzablarla
dolu bir ömür yaşayan, mərd oğlansan, sənə inanıram, güvənirəm.
Söylədiklərində həqiqət çoxdur. Düz deyirsən ki, məhəbbət müharibəyə baxmır. Müharibəni gözləsən, arzular, istəklər zərif çiçəklər
kimi solub gedəcək. Ölüm püskürən güllələr, mərmilər onları məhv
edəcək. Çoxları elə müharibə vaxtı, çətin günlərdə bir-birini sevib
xoşbəxt olublar. Biz də onlardan biri olarıq. Axı, bizim od-alov içində
bir-birini sevib xoşbəxt olanlardan nəyimiz əskikdir ki? Sən el qədri
çəkən oğlansan. O gün Kamandarla söhbət edəndə haqqında xoş sözlər söylədi. “Mərd oğlana oxşayır. Yəqin ki, onunla kəşfiyyata getsək,
çətinliyimiz olmaz. Erməni dilini bilməyi işlərimizi xeyli asanlaşdıracaq, düşmənlərin arasına tez yol tapacayıq”, – dedi.
Fikrət sevgisinə müsbət cavab aldığına sevindi. O, tibb bacısının
əlindən tutub astaca dedi:
– Məleykə, xoş sözlərinə görə çox sağ ol! Ömrüm boyu sənə minnətdar olacağam. Sözün açığı, fikirdən gecəni mən də yatmamışam.
Səni çox gözəl başa düşürəm. Bilirəm ki, sənin üçün bu qərara gəlmək çətin olub.

Qısamüddətli ezamiyyət

...İki gündən sonra Fikrəti hospitaldan hərbi hissəyə göndərdilər. Həkimlər sağlamlıq durumunu nəzərə alıb sənədlərinə müalicədən sonra ona məzuniyyət verilməsinin vacibliyini də qeyd etmişdilər. Əməliyyatı və müalicəsi uğurla keçdiyindən yaraları sağalmaq
üzrə idi. Neçə vaxtdan bəri fikrindən çıxarmadığı Məleykəni də hospitalda tapmışdı. Çətin də olsa, ürəyini ona açmış, sevgisinə müsbət
cavab almışdı. Buna görə də ürəyini bürüyən sevincdən qanad taxıb
quş kimi uçmaq istəyirdi.
Günortaya yaxın Fikrət Məleykə ilə görüşüb sağollaşsa da, onu
burada qoyub getmək istəmirdi. Amma getməliydi, neçə vaxtdan
bəri uzaqlaşdığı döyüş meydanı, səngər, silahlar, komandiri və əsgər
yoldaşları onu gözləyirdi. Ayrılarkən Fikrət tibb bacısına üzünü tutaraq: «Qısamüddətli məzuniyyətdən sonra yanına qayıdacam. Özüm
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getsəm də, fikrim burada – sənin yanında qalacaq”, – dedi. Məleykə onu gülər üzlə yola salıb: “Nə vaxt imkanın olsa, gələrsən, yolunu
gözləyəcəm. Şəhərə gedəndə vaxt tapıb Azadlıq meydanına da baş
çəkərsən. “Azadlıq”, “Qarabağ” deyib haray saldığımız, gecələr tonqal
qalayıb ətrafında oturduğumuz o yerləri bir daha görərsən”, – dedi.
Fikrət yolun kənarında dayanıb gözləyirdi ki, oradan keçən maşınlardan birinə minib ön xəttə – hərbi hissəyə getsin. Əvvəlki günlərə baxanda hava xeyli isinmişdi. Novruz bayramı ötüb arxada qalmışdı. İlk bayram idi ki, Fikrət onu yaralı vəziyyətdə qarşılamışdı.
Cəbhədə gərginlik olduğundan heç kim bayram keçirmək ovqatında
deyildi. Yarım saatdan çox gözləyəndən sonra ön xəttə gedən bir maşın rastına düşdü. Fikrət hospitalda olduğu günlər ərzində dağların
ətəklərindəki qar ərimişdi. Yalnız zirvələrdə ala-tala ağ topalar görsənirdi. Yəqin ki, o da bu gün-sabah düşən istilərə məğlub olaraq
suya dönüb torpağa hopacaq, buxarlanıb göyə qalxacaqdı.
Fikrətin mindiyi maşın ön xəttə silah-sursat aparırdı. Sürücü
əsgər İdrisov deyirdi ki, neçə gündür düşmən hücumları səngimir:
“Döyüşçülərimiz nə qədər qarşısını almağa çalışsalar da, erməniləri dayandırmaq mümkün olmur. Daşnak heyvərələr uzun və donqar
burunlarını hər tərəfdən mövqelərimizə soxmağa çalışırlar. Sağ olsun döyüşçülərimizi də, yerlərində möhkəm dayanıblar. Qardaş, bizim bir işimiz pisdir ki, ermənilərin üstünə eyni vaxta hücum eləmirik. Belə müharibə olar, belə ordu olar, belə əsgər olar? Hərənin bir
silahlı dəstəsi var. Kefi istəyəndə döyüşür, kefi istəməyəndə yox. Heç
belə də müharibə apararlar? Döyüşün qızğın çağında bir də görürsən budur ee, həmin dəstədə vuruşanlar heç bir əmr, heç bir göstəriş
olmadan mövqelərini atıb geri çəkildilər. Bir soruşan yoxdur ki, ay
qardaş, ay əmioğlu, ay dayıoğlu, nə səbəbə geri çəkilirsən. Axı sən
səngərləri buraxıb getməyinlə düşmənin irəliləməsinə şərait yaradırsan! Erməni də bundan istifadə edib üstümüzə gəlir, torpaqlarımızı işğal edir. Gərək orduda vahid komandanlıq, möhkəm nizam-intizam olsun ki, zərbələr eyni nöqtəyə isiqamətlənsin. Belə olmasa,
vallah, çətin ki, erməniylə öhd edə bilək. Sovet ordusunda xidmət
edəndə görmüşük ki, ordunun bir komandanı, bir əmr verəni olar.
Amma bu dəqiqə bizdə belə deyil. Dünənə qədər daşyonanlar, naxırçılıq edənlər, yolçəkənlər indi sərkərdəlik eşqinə düşüblər. Heç çoxu-
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nun orta təhsili belə yoxdur, hərbi xəritədən, döyüş taktikasından,
silahlardan başı da çıxmır. Onlara bir deyən yoxdur ki, ay qardaş,
get bacardığın işin qulpundan yapış də! Bəzi silahlı dəstələr var ki,
heç bilinmir kimə, nəyə xidmət edir! Hələ bu silahlı dəstələr azmış
kimi, bir neçə gün əvvəl zeklərdir, nələrdır, bilmirəm, onları da həbsxanalardan gətirib töküblər buralara. Onların vapşe nə işlə məşğul
olduqları bilinmir. Həbsxanada yatanlardan orduya nə döyüşçü olar
ee? Onlar vətən, torpaq qeyrəti çəkəndilər? Vallah, orduda vahid komandanlıq olsa, az vaxt ərzində döyüşlərdə dönüş yaranar, tezliklə
torpaqlarımızı daşnaklardan azad edərik. Müharibə də başa çatar,
qayıdıb gedərik ev-eşiyimizə, dinc həyatımızı yaşayarıq”.
Fikrət əsgər İdrisovun dediklərinə qüvvət verərək: “Hə, düz deyirsən, qardaş. Amma, vallah, bu nə sənin işindir, nə də mənim. Bizim
bir vəzifəmiz var, o da döyüşməkdir. Dediklərınin hamısı yuxarıda
oturanların işləridir. Gərək onlar vaxt tapıb papaqlarını qabaqlarına qoyub yaxşı-yaxşı fikirləşsinlər ki, necə eləsək, hansı addımları
atsaq, ermənilərə daha tez qalib gəlib Qarabağı azad edərik”, – dedi.
Mövqelərini axtarıb tapınca Fikrətin vaxtı çox getdi. O, hospitalda olan müddətdə düşmən xeyli irəliləmiş, buna görə də bölüklərinin yeri və istiqaməti dəyişmişdi. Kapitan İsmayılov onun sağ-salamat geri qayıtdığını görəndə sevindi. Fikrət məzuniyyətə çıxmaq
istəmirdi. Bilirdi ki, bu dəqiqə ön xətdə vuruşanlara kömək lazımdır. Amma komandir dedi: “Sən mütləq məzuniyyətə getməlisən, bu,
həkimlərin məsləhətidi və sağlamlığın üçün düşünülmüş addımdır.
Çoxdandır doğmalarından da xəbərin yoxdur. Yəqin ki, onlar da sənin üçün darıxıblar. İnşallah, bir az da gümrahlaşıb geri dönərsən.
Vaxt edib Qəribin də məzarını ziyarət edərsən”. Fikrətin komandirin
məsləhətlərinə qulaq asmaqdan başqa yolu qalmadı.
Sənədləri hazır olan kimi Fikrət hərbi hissədən çıxdı.
Ağdərəyə yaxınlaşanda hava yavaş-yavaş qaralırdı. Bakıya getmək üçün belə bivaxt yola çıxdığından, onun üçün çətin olacaqdı.
Fikirləşdi ki, yenə də hospitala qayıdıb gecəni orada qalsın, səhər
ertədən yola düşsün. Belə də etdi...
O, Ağdərənin mərkəzində maşından düşəndə artıq qaş qaralmışdı, göz-gözü görmürdü. Məleykə Fikrəti hospitalın dəhlizində görəndə çaşıb qaldı. Təəccüb dolu baxışla onu süzüb soruşdu:
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– Nə oldu, Fikrət, niyə qayıtdın? Olmaya yaraların incidir?
– Yox, yox, Məleykə, yaralarım ağrımır, heç bir problemim yoxdur. Sadəcə, hərbi hissəyə gedib sənədlərimi alınca xeyli vaxt keçdi.
Qərargahda da işlər çox olduğundan sənədlərim gec hazırlandı. Fikirləşdim ki, indi Bakıya getsəm, yollarda əziyyət çəkəcəyəm, belə
bivaxt şəhərə gedən avtobus da tapılmaz, gecəni vağzalda qalmalı
olaram. Ona görə də gəldim ki, həm səni görüm, həm də gecəni burada qalım. Elə bilirəm ki, səhər vaxtlıdan yola çıxmaq daha məsləhətlidir.
– Hə, düz eləmisən. Əlbəttə, indən sonra şəhərə necə, nə ilə gedə
bilərsən? Həm də bu dəqiqə yollar çox qarışıqlıqdır. Bakı o yana dursun, hələ Tərtərə qədər də xeyli yol getməlisən.
Gecəni hospitalda qalan Fikrət elə bil bütün istəklərinə çatmış,
arzularına qovuşmuşdu. Buna görə də özünü dünyanın ən bəxtəvəri
sanırdı. Məleykənin də çöhrəsindən bəxtəvərlik qarışıq xoşbəxtlik
yağırdı.
Fikrətə elə gəldi ki, səhər həmişəkindən tez açıldı. Ürəyindən
keçirdi ki, gecə uzandıqca uzansın. Amma onun istəyindən asılı olmayaraq, səhər gözünü zamanında açıb qaranlığı yer üzündən qovub uzaqlaşdırdı. Çörəyini yeyər-yeməz Fikrət Məleykə ilə sağollaşıb
yola çıxdı.
Elə bil əvvəlki vaxtlara baxanda yollar da uzanmışdı. Fikrət Bakıya gələnə qədər bir neçə avtobus dəyişməli oldu. Şəhərə çatanda
hava yavaş-yavaş qaralırdı. Ağdərəyə baxanda burada hava isti idi.
Bakının kəsməyən küləyi küçələrdə toz qaldırırdı. Fikrət düşündü ki,
belə vaxtsız hara getsin. Bilirdi ki, qardaşıgilin kirayə qaldığı ev darısqaldır. Orada gecələmək, ürəyi istədiyi kimi istirahət etmək mümkün deyil. Çox götür-qoydan sonra fikirləşdi ki, yataqxanaya getməyi
məsləhətdir. Gecəni orada qalar, sabah erkəndən həm iş yerindən
yolunu salar, həm qardaşıgilə baş çəkər, həm də Şəhidlər xiyabanına
gedib Qəribin məzarını ziyarət edər.
Uzaq yol Fikrəti əldən saldığından o, yorğun addımlarla gedirdi.
Hərbi formada olduğu üçün yaxından keçənlər ona diqqətlə baxırdılar – elə bil ilk dəfəydi hərbçi görürdülər. Yataqxanaya çatanda saatın
əqrəbləri doqquzun üstündən yenicə keçmişdi. Fikrət zənn edirdi
ki, yəqin otaq yoldaşları da onun kimi cəbhə bölgələrində olarlar.
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Həmişəki tək asta addımlarla yataqxananın ümumi giriş qapısından
içəri girdi. Formada olsa da, növbətçi Valya xala onu bir baxışdan
tanıdı. Salam verib hal-əhval tutdu. Onun hansı bölgədə vuruşduğu,
döyüşlərin necə getdiyi ilə maraqlandı. Fikrət yorğun olsa da qadının suallarını cavabsız qoymadı. Valya xala: “Oğul, kim bilməsə də
mən yaxşı bilirəm ki, müharibə nə deməkdir. Kiçik oğlum Sergey
Əfqanıstan müharibəsində iştirak edib. O geri dönənəcən illərimizi
narahatçılıq içində yaşamışıq. O günlərdə elə hey Allaha dua edib
yalvarırdım ki, balamı güllələrdən qorusun. Min şükür, dualarım qəbul olundu, Sergey sağ-salamat evimizə döndü. Getsin o günlər, bir
daha gəlməsin. Oğul, Tanrı səni qorusun. Gün o gün olsun ki, valideynlərinin yanına sağ-salamat qayıdasan. Allah ermənilərə nəhlət eləsin”, – dedi. Fikrət ona: “Çox sağ ol, Valya xala”, – deyib yataqxananın
dəhlizi ilə irəli addımladı. Fikirləşirdi ki, otaq yoldaşları müharibəyə
getməyib yataqxanada olsalar, yəqin, ona Qarabağda gedən müharibə ilə bağlı çoxlu suallar verəcəklər. Bu fikirlərlə qapını astaca döyüb içəri girdi. Yoldaşlarının hamısı otaqdaydı, heç biri müharibəyə
getməmişdi. Hamısı çox da böyük olmayan bir mizin ətrafına yığılıb
domino oynayırdılar. Onlar yalnız bircə anlıq dayanıb Fikrətlə əlüstü
görüşdülər, dilucu hal-əhval tutub yenə də oyunlarına davam etdilər.
Deyəsən, ortalığa çoxlu pul qoyulmuşdu. Bütün diqqətlər oyunun gedişinə yönəlmişdi. Heç Fikrətlə o qədər maraqlanan da yox idi. Sanki
ondan ayrıldıqları bir-iki ay deyil, iki-üç gün idi. Soruşmadıqlarına
görə o da müharibədən danışmadı, heç yaralandığını da demədi.
Otaq yoldaşlarının başı oyuna qoyulmuş pulu udmağa qarışdığından, nə Fikrətlə, nə də Qarabağla maraqlandılar. O, daxilən pərt olsa
da, üzdə bunu biruzə vermədi. Əynini soyundu, papağını, kəmərini
çıxarıb çarpayısının üstünə atdı. Paltarını dəyişib bir az yüngülləşdi,
gedib yaxşıca yuyundu. Uzun yoldan sonra ayaqları bir az dincəldi.
Fikrət yorulmağı ilə bərabər həm də möhkəm acmışdı, günorta yediyinin üstündəydi.
Tələsik özünü bufetə saldı. Burada da seyrəklik idi, həmişə görüb görüşdüyü tanışlarından heç kim gözə dəymirdi. Əvvəllər bufetdə Lyuba adlı bir həyasız erməni işləyirdi. İndi onun yerini üz-gözündən nur tökülən, dilli-dilavər Səkinə xala tutmuşdu. Yemək yeyib, çay
içəndən sonra otağa qayıtdı. Oyun lap qızışmışdı. Zərblə mizə dəyən
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damino daşlarının şaqqıltısı, taqqıltısı otağı başına götürmüşdü. Daşlar stola elə möhkəm dəyirdi ki, sanki güllə açılırdı. Bütün diqqətlər
daşların xallarına uyğun ardıcıllıqla düzülüşünə yönəlmişdi. Heç kim
məğlub olmaq istəmirdi. Hələ yatmaq vaxtı olmadığından Fikrət çarpayısının üstünə uzandı ki, bir az ayağının dincini alsın. Sabah görəcəyi işləri fikirləşə-fikirləşə onu yuxu apardı. Bir-iki dəfə səsə ayılıb
başını qaldırdıqda oyunun davam etdiyini gördü. Otaq yoldaşları yaman məşğul idilər, heç deyəsən, yatmaq fikirləri də yox idi. Mürgülü
gözlərini domino daşlarından çəkmədən oyunlarına ara vermirdilər.
Tezdən yuxudan oyananda Fikrət otaqda heç kimi görmədi.
Yoldaşları səhər ertədən işə getmişdilər. Necə tələsmişdilərsə, heç
yerlərini də yığışdırmamışdılar. Stolun üstündəki külqabında xeyli siqaret kötüyü var idi. Elə bil otaq yoldaşları çörək əvəzinə siqaret yemişdilər. Fikrətin yorğunluğu xeyli keçmiş, ayaqlarının ağrısı
azalmışdı. İndi özünü dünənkindən gümrah hiss edirdi. Bu anlarda
Məleykəni xatırladı. Düşündü ki, görəsən, indi istəklisi nə edir? Ön
xətdən hospitala yenə yaralılar gətirirlərmi? Bu fikirlər içində dəhliz
boyu addımlayaraq əl-üzünü yuma otağına girdi. Üzünü qırxıb yuyunandan sonra fikir-xəyal içində otağa döndü. Ağzına bir tikə çörək
qoyar-qoymaz gün ərzində görəcəyi işləri ardıcıllıqla bir-birinə
düydü. Əvvəlcə Şəhidlər xiyabanına gedib Qəribin məzarını ziyarət
etməyi qərara aldı. Oradan vağzala baş vurub axşam qatarına bilet
almalı, sonra iş yerinə üz tutmalıydı. Bu işləri görəndən sonra axşam qardaşıgilə getməli, gecə də qatarla yola çıxmalıydı. İxtiyarında
bütöv bir gün var idi. İşlərini bu ardıcıllıqla planlaşdırandan sonra
formasını geyinib yataqxanadan çıxdı. Dəhlizdə Valya xala ilə üz-üzə
gəlib salamlaşdı.

Şəhər müharibə gedən ölkənin paytaxtına oxşamırdı

Dünən axşam əsən güclü külək indi dərindən nəfəs alıb sakitləşmiş, elə bil harasa gizlin bir yerə çəkilmişdi. Avtobus gec gəldiyindən
dayanacaq adamla dolmuşdu. Fikrət ora-bura çox boylandı ki, bəlkə
dost-tanışlardan kimisə görər, Xiyabana onunla gedər. İşin tərsliyindən ətrafda da gözünə bir tanış-biliş dəymədi. Dayanacağın yaxınlığındakı gül mağazasından bir dəstə qərənfil alıb avtobusa mindi.
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Satıcı onun Şəhidlər xiyabanına getdiyini bilib qiymətdə bir az aşağı
düşdü.
Fikrət yolboyu qayğılı düşüncələr içində avtobusun pəncərəsindən küçələri seyr edirdi. Şəhərin ərazisində müharibə gedən ölkənin paytaxtına oxşarlığı yox idi. Heç yerdə torpaqların müdafiəsinə
çağıran nə bir şüar, nə də bir plakat gözə dəyirdi – hərənin başı öz
işinə qarışmışdı. Nə dayanacaqda, nə də mindiyi avtobusda heç kim
Qarabağ müharibəsindən danışmır, Ağdamda, Ağdərədə, eləcə də,
başqa bölgələrdə gedən döyüşlər kimsəni maraqlandırmırdı. Fikrət
ötənləri yada salıb öz-özünə sual verdi ki, bəs meydan hadisələri zamanı “Qarabağ bizimdir”, “Ölərik, Qarabağı vermərik” deyənlər indi
nə fikirləşirlər? Hara qeyb olublar, hara çəkilib gizləniblər, niyə ortalığa çıxıb silah götürüb döyüşmürlər? Ağdamda, Ağdərədə vuruşanlar ölkənin paytaxtından kömək gözləyir. Burada isə soyuq küləklər
əsir. Nə Qarabağı, nə də Qarabağda vuruşanları yada salan yoxdur.
Fikrət gördüyü biganəlikdən çox məyus oldu, qanı qaraldı.
Avtobus Teleteatrın yanından üzüyuxarı qalxanda Fikrət yerindən durub qabaq qapıdan düşmək üçün yavaş-yavaş irəli keçdi. Avtobus “Moskva” mehmanxanasının yanında dayandı. Qapı cırıldayıb
asta-asta açılan kimi Fikrət yerə atıldı. Marşrut dayanacaqdan bir az
uzaqlaşandan sonra o, maşınlardan qoruna-qoruna ehtiyatla yolu o
tərəfə keçdi. Xiyabanda çox adam gözə dəyirdi. Yuxarı tərəfdən ağlaşma, qışqırıq səsləri eşitdi. Fikrət bir az da irəli gəlib məzarların sırasına çatdı. Qarşısına çıxan yaşlı molladan əsgər dostu Qəribin məzarının yerini soruşdu. O, bir anlıq fikrə gedib onun neçə gün əvvəl
dəfn olunduğunu xəbər aldı. Fikrət təxmini hesablayıb vaxtı deyəndən sonra molla əlini bir az yuxarı uzadıb astaca dilləndi:
– Allah dostuna rəhmət eləsin. Yəqin ki, onun məzarı bax oralarda olacaq.
Molla da Fikrətə qoşulub həmin istiqamətə getdi. Qəribin məzarını bərabər axtardılar. Beş-üç addım qabaqda gedən molla məzarlardan birinin yanında ayaq saxlayıb üzünü Fikrətə tutub: “Qardaş,
yəqin ki, sənin əsgər dostunun məzarı bax, bu olacaq”, – dedi. Fikrət
tələsik özünü ona yetirib qəbrin üstünə baxanda Qəribin şəklini gördü. Gözləri yaşara-yaşara, qəmgin səslə dedi:
– Hə, dayı, düz tapmısınız, Qəribin məzarı budur. Yazıq elə gö-
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zümün qarşısında canını tapşırdı. Düşmən gülləsi onu qəfil haqladı.
Güllə başından dəydiyindən bir an içində keçindi, heç ağzını açıb danışa da bilmədi...
Qəhər boğduğundan Fikrətin sözü yarımçıq qaldı. Bayaqdan
bəri əlində tutub əzizlədiyi qan rəngli qərənfilləri dostunun qəbrinin üstünə düzdü, əyilib onun şəklindən öpdü. Bu dəqiqələrdə Fikrətin yadına düşdü ki, o, ikinci dəfədir Xiyabanda belə hönkürtü ilə
ağlayır. Birinci dəfə Qanlı Yanvar qırğınında şəhid olanların dəfnində belə hönkürmüşdü. Bir də indi. Bir azdan molla onun qolundan
tutub ayağa qaldıraraq: “Bəsdir, bala, daha ağlama. Dostun torpağı
qoruyarkən şəhid olub. Bu amal uğrunda canından keçənlər ölməzdir”, – dedi. Molla Qəribin ruhuna “Yasin” oxuyub fatihə verdi. Fikrət
gözlərində yaş, ürəyində qəm yükü Xiyabanı tərk etdi.
Bu müqəddəs məkandan çıxandan sonra Fikrət metronun “Bakı
Soveti” stansiyasına getmək üçün avtobusa mindi. Vağzala gedib qatara bilet almaq istəyirdi. Metronun “28 May” stansiyasından çıxıb
bir anlıq ətrafa boylandı. Həmişəki kimi yenə də burada sıxlıq idi.
İynə atsaydın, yerə düşməzdi. Dollar dəyişən kim, tum satan kim,
fala baxan kim. Fikrət adamların arasından birtəhər sivişib kassalara
tərəf buruldu. Təmirsiz, darısqal pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. Burada
da şıdırğı alver gedirdi. Kassaların qabağında adam az olduğundan
bilet almağa çox vaxt itirmədi.
Fikrət hara üz tutdusa, heç yerdə müharibə ovqatı görmədi. Sanki Qarabağ uğrunda döyüşmək, vuruşmaq elə bir qrup adamın işi idi.
Yerdə qalanlar arxayınca öz işlərini görə bilərdilər. Fikrət düşündü
ki, əgər doğrudan da, belədirsə, bəs onda döyüşənlər şəhid olandan
sonra onların yerini kim tutacaq? Axı səngərlər boş qalsa, düşmən
irəliləyib yeni ərazilərimizi ələ keçirəcək.
Bileti alandan sonra Məleykənin xahişini yerinə yetirmək üçün
Azadlıq meydanına getmək istədi. Ona görə də vağzalda çox ləngimədi. Çünki burada gördüyü hər şey onu hövsələdən çıxarıb ovqatını
korlayırdı. Bir az əsəbi halda iri şüşəli qapını itələyib bilet satılan zaldan çölə çıxdı və yavaş-yavaş Səməd Vurğun bağına tərəf üz qoydu.
Vağzalın ətrafı böyük bir bazara çevrilmişdi. Səki boyunca düzülmüş
piştaxtaların üstündə də, altında da möhkəm alver gedirdi. Fikrət
bu sıxlıqdan adamlara sürtünə-sürtünə çıxıb Azadlıq meydanına,
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Xəzərin sahilinə tərəf yön aldı. Səməd Vurğun parkının qarşısından
keçəndə başını qaldırıb şairin əzəmətli heykəlinə baxdı. Xəyalı bir
anlıq onu məktəb illərinə apardı. Hələ yeniyetməlik illərindən yaradıcılığına böyük maraq göstərdiyi Səməd Vurğunun Böyük Vətən
müharibəsi başlanan ilk günlərdə yazdığı bu misraları xatırlayıb pıçıldadı:
Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən,
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən...
Fikrət bu misraları yadına salıb düşünürdü ki, faşistlər Sovet
hökuməti üzərinə hücum edəndə şairindən tutmuş fəhləsinə qədər
hamı bir yumruq kimi birləşib döyüşə səfərbər oldu. Buna görə də
qalib gəldi, hitlerçiləri diz çökdürdü. Fikrət sanki Səməd Vurğunun
heykəli ilə danışırmış kimi dedi:
– Ey, hörmətli şair, sizin vaxtınızda hamı az vaxt ərzində səfərbər olub döyüşə, müharibəyə yollandı. Faşistlərlə vuruşan insanlar
əzablı yollardan keçdilər. Torpaq uğrunda döyüşüb qalib gəldilər,
bəşəriyyəti faşizm taunundan xilas etdilər. Həmin günlərdə yazdığın o dəyərli misralar dildən-dilə düşdü, eldən-elə yayıldı, ürəklərə,
qəlblərə hopdu. Amma bu gün nə o cür misralar yazan, nə də müharibəyə o cür gedənlər var...

Azadlıq meydanı sakitlik məngənəsində sıxılırdı

Bu düşüncələr içində başını qaldıranda gördü ki, Azadlıq meydanının düz ortasındadır. Ötən çağlardan fərqli olaraq indi burada
sakitlik idi. Heç elə bil neçə illər əvvəl bu yerdə mitinqlər, nümayişlər keçirilməmişdi. Sinəsinə çökən sakitlik meydana yaraşmırdı.
Sanki Azadlıq meydanı onu möhkəm-möhkəm bürüyən sakitliyin
məngənəsində sıxılırdı. Fikrət düşündü ki, gərək meydan daim qazan kimi qaynayıb daşsın, həmişə xalqı bir yerə toplasın. İndi heç
buradan quş da quşluğu ilə uça bilməzdi. Leninin heykəlini də çoxdan götürmüşdülər. Fikrət tonqal çatıb ətrafında oturduqları çağları,
Məleykəni gördüyü ilk günləri xatırladı. Gözləri önündə bir vaxtlar
ağrı-acılarını yaşadıqları o təlatümlü günlər canlandı. Qulaqlarına
nümayişçilərin hay-küyü, uğultu səsi və bir də tribunada çıxış edənləri dəstəkləyən alqış sədaları gəldi. İndi nə tribuna var idi, nə çıxış
edənlər, nə də o vaxtlar bir neçə gün ərzində meydana toplaşıb yum-
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ruq kimi birləşən xalq. Meydanda yalnız sükut var idi, sükut! Üzücü,
darıxdırıcı və cansıxıcı bir sükut! Bu sükut isə gələcəkdə yaxşı bir
şeylər olmayacağından xəbər verirdi. Deyəsən, elə ətrafdan keçən
adamların da ürəklərinə sakitlik dumanı çökmüşdü...
Meydanda xeyli gəzib dolaşandan sonra Fikrət iş yoldaşları ilə
görüşmək üçün mədənə yollandı. Artıq gün günortadan keçmişdi. O
başqa işlərini tez görüb qurtarmaq istəyirdi ki, axşam qardaşıgilə bir
az tez getsin, söhbət etməyə vaxtı çox qalsın.
Avtobusu o qədər də gözləməli olmadı. Dayanacağa çatar-çatmaz onu gedəcəyi ünvana aparacaq avtobusun yaxınlaşdığını gördü.
Tez arxa qapıdan içəri girdi. Salonda elə də sıxlıq deyildi. Sürücünün
sifəti Fikrətə çox tanış gəldi. Mədəndə işləyən vaxtlarda, demək olar
ki, onu hər gün görürdü. O, neçə il idi ki, bu xəttə işləyən marşrut
avtobusunda çalışırdı. Deyəsən, elə qara saçlarını da insanın ömür
yolu kimi enişli-yoxuşlu olan bu asfalt yollarda, avtobusun sükanını fırlaya-fırlaya ağartmışdı. Sürücünün saçının bu cür çallaşdığını
görəndə Fikrət bir anlıq gələcək günlərini fikirləşə-fikirləşə əlini astaca başında gəzdirdi. Düşündü ki, yəqin, bir vaxt gələcək ki, onun
da bu qara saçlarına dən düşəcək. Dayanmadan irəli dartınan zaman
onları da ağardıb seyrəldəcək.
Fikrət avtobusdan mədənə ilk dəfə gəldiyi dayanacaqda düşdü. O vaxtlar tanımadığı bu yerlərin indi hər qarışına bələd idi. O,
çala-çökək torpaq yolla bir az qabağa gedəndən sonra qulaqlarına
traktorların səsi gəldi. Yenə də “dəmir at”ların mühərrikləri uğuldayıb ətrafı titrədirdi. Mədəndə heç nə dəyişməmişdi. Briqadalar iş
başındaydı. Quyular təmir olunur, mancanaqlar dayanmadan enibqalxır, yerin təkindən çıxan neft borularla iri çənlərə axıb tökülürdü.
Mazutlu gölməçənin yanından keçəndə Fikrət üfunətdən burnunu tutmalı oldu. Əvvəllər buna alışmışdı, indi isə dayana bilmirdi.
Görünür, xeyli müddət başı qarlı dağların təmiz havasında çox olduğundan gölməçənin qoxusu ona pis təsir etmişdi. Gölməçə ağzına
kimi zir-zibillə doluydu. Kimin əlinə nə keçmişdisə bura tullamışdı.
Ona görə də gəlməçədə taxta parçalarından tutmuş, əsgi-üsgüyə, boş
boya qablarına, butulkalara qədər hər şey görmək mümkün idi. Sanki bura min bir xırdavat gölməçəsiydi. Deyəsən, zibil maşınının “qoçaq” sürücüləri də hərdən yolları yaxın olsun deyə gecələr yüklərini
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bura boşaldırdılar. Az qalırdı ki, iydən adamın beyni çatlasın. Fikrət
birinci dəfə mədənə işə gələndə də buradan keçmişdi. Mazutlu gölün
yanından tələm-tələsik ötən kimi gözünə kontorun çəhrayı rəngli binası dəydi. Bu an onun ürəyi atlandı, addımlarını bir az da yeyinlətdi.
Elə bil kontora yox, doğma evlərinə gedirdi.
Çox da geniş olmayan həyətdə sakitlik idi. Buruqlara nasos və
boru daşıyan maşınların yanında iki nəfər dayanmışdı. Fikrət sürücüləri tanıdı, İmdadla Sarvan idi. Əl verib onlarla görüşdü. Sürücülər
ailəli olsalar da yataqxanada qalırdılar, hələ ev ala bilməmişdilər. İmkansızlıqdan ailələrini şəhərə gətirmirdilər. İmdad Fikrəti formada
görəndə təəccüb dolu baxışlarla onu süzüb soruşdu:
– Fikrət, bu nə formadı geyinmisən, olmaya səni də orduya aparıblar?
– Yox, ay İmdad, məni orduya aparmayıblar, özüm könüllü getmişəm. Daha gözləmədim ki, kimsə ardımca düşüb çağırış vərəqi gətirsin. Müharibə başlayıbsa, yurda düşmən basqını varsa, hamımız
döyüşə getməliyik, oturub boş-boşuna gözləməyin nə mənası var ki?
Vətənin dar günündə onu qorumağa çağırışmı gözləmək lazımdır?
– Deyirəm axı, çoxdandır gözə dəymirsən. Deməli, orduya getmisən. Lap yaxşı eləmisən, düz iş görmüsən, qardaş. Vuran qollarına
qüvvət, bəs hansı tərəfdə vuruşursan?
– Ağdam, Ağdərə istiqamətində.
– Hə, deyillər o tərəflərdə yaman qızgın döyüşlər gedir.
– İmdad, bəs siz orduya, döyüşə getmək istəmirsiniz? Orada əsgərlər azlıq edir, köməyə ehtiyacımız var. Elə həmişə Bakıdan yeni
qüvvə gələcəyini gözləyirik, amma bir xəbər çıxmır. Vallah, yaxşı
kömək gəlsə, erməniləri tez bir zamanda diz çökdürüb Qarabağı
azad edərik. Müharibə də tezliklə qurtarar, hamı sakitlikdə yaşayar.
Əgər kömək olmasa, döyüşlər hələ çox uzanacaq.
– Gözlüyürük də görək, voenkamatın yadına nə vaxt düşəcəyik.
Nə zaman bizə çağırış vərəqi göndərəcəklər.
– Əgər döyüşə getmək istəyirsinizsə, nəyi gözləyirsiniz, könüllü
gedin də.
– Hə, yaxşı, baxaq görək neyniyirik də. Amma voenkomat özü
çağırsa, lap yaxşı olar də. Nə bilək, bəlkə, heç biz orada lazım deyilik.
– Vallah, lazımsız.
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– Nə bilim, vallah, voenkamat çağırsa yaxşıdır. Hər halda döyüşə
kimin getməyini, kimin qalmağını orda işləyənlər bizdən də yaxşı
bilərlər. Nə vaxt çağırış vərəqi gələrsə, onda da gedərik. Tələsmək
nəyə lazımdır ki, onsuz da, müharibə təzə başlayıb. İnşallah, bizim
də növbəmizin çatan günü olar. Onda sükanı buraxıb silahdan yapışarıq.
Sürücülərin müharibəyə getmək istəmədiklərini bozarmış sifətlərindən, rəngini itirməkdə olan gözlərindən və heç bir məntiqə sığmayan sözlərindən oxuyan Fikrət onlarla söhbətə vaxt itirmədi. Bildi
ki, heç birisini fikrindən döndərə bilməyəcək. Yavaş-yavaş sahə rəisinin otağına tərəf getdi ki, onunla görüşüb hal-əhval tutsun. Qapını
döyüb içəri girdi. Kamil kişinin yerində usta Yadullanın oturduğunu
görəndə çaşdı. Bir az duruxub qaldı. Qapının ağzında çox dayanmayıb içəri keçdi, onunla mehribancasına görüşüb, sahə rəisini soruşdu. Yadulla kişi dərindən ah çəkib dedi:
– Fikrət bala, Kamilin başına öz səhvi ucbatından dəhşətli faciə
gəldi. Sən orduya getməmişdən əvvəl bilirdin də, onun bacısı oğlu
Camal ermənilərin, rusların əlindən əsgərliyini yarımçıq qoyub evlərinə qaçmışdı. Yazıq uşaq özü canını götürüb gəlsə də, sənədləri hərbi hissədə qalmışdı. Komissarlıqdan da gəlib onları bezdirib hərbi
bilet istəyirdilər. Bacısı Nəzakətin həyat yoldaşı Cavad yataq xəstəsi
olduğundan o da Kamilə ağız açmışdı ki, gedib Camalın sənədlərini
Kaluqadakı hərbi hissədən alıb gətirsin. Rəisin işi çox olduğundan
özü getmədi, sənədin dalınca bacısı oğlu Camalı oğlu Rəhimə qoşub
göndərdi. Mən də dəfələrlə Kamilə dedim ki, ay kişi, uzaq ölkədir,
yad yerdir, zamana yaman qarışıqdır, bu işin dalınca özün get. Bu,
çox ciddi məsələdir, onlarlıq deyil. Məsləhətimə qulaq asmayıb dedi
ki, mən getsəm, təmir işləri axsayacaq, aylıq neft planı dolmayacaq.
Sonra rəhbərlikdən ağır sözlər eşidəcəyik. Mən çox dedim, o az eşitdi. Bir dəfə soruşdum ki, ay Kamil, sən uşağı plandan çox istəyirsən?
Dedi ki, yox, əlbəttə, uşaq hər şeyin başıdır, amma mədəni də ata bilmərəm. Bura da mənim üçün bir övlad kimidir. Axır ki deyilənləri
eşitməyib öz bildiyini elədi. Dörd-beş gündən sonra qara xəbər aldıq.
Ermənilər həm onun oğlu Rəhimi, həm də bacısı oğlu Camalı Kaluqa
şəhərindəki mehmanxanaların birində öldürmüşdülər. Deyirlər ki,
bu toxumu kəsilmiş daşnaklar oralarda çox yaşayırlar. Demə, onlar
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təsadüfən uşaqların azərbaycanlı olduğunu bilib izlərinə düşüblər.
Hara getdiklərini, harada qaldıqlarını dəqiqləşdiriblər. Rəhimgilin
də bunlardan xəbəri olmayıb. Sonra da gecənin bir aləmində mehmanxana gözətçisinin yuxuya getdiyindən istifadə edib içəri keçərək
ikisini də elə yatdıqları yerdəcə öldürüblər. Kamil bu xəbəri eşidəndə dəli oldu. Hadisə baş verəndən sonra elə hey baş-gözünə döyüb
deyirdi ki, gərək plana-zada baxmayıb işin arxasınca özüm gedəydim. Öldürsəydilər də, qoy ermənilər məni öldürəydilər. Allah onlara nəhlət eləsin. Bir gecənin içində iki cavan oğlanı qanlarına qəltan
etdilər. Axı mənim oğlum Rəhim, o yazıq uşaq Camal ermənilərə nə
pislik eləmişdilər ki? Bu faciə Kamilin belini qırıb, həyatını məhv elədi. Yazıq elə ayaq üstə ölüb qurtarıb. Arada vəziyyəti lap pisləşmişdi,
dedik elə kişi bu gün-sabah keçinəcək. Bir neçə dəfə iş yerinə təcili
yardım çağırdıq. Həkimlər hər gəlişlərində ona iynə vurub, dərman
verib özünə gətirirdilər. Bir müddətdən sonra yenə də halı qarışırdı.
İndi xəstəxanada yatır. Bu gün-sabah işə çıxmalıdır.
Fikrət eşitdiyi xəbərdən quruyub yerində qaldı. Kədər ürəyini
sıxdı, gözləri yaşardı. Heç Yadulla kişinin dediklərinə inanmağı da
gəlmədi. Axı necə olub ki, o boyda şəhərdə ermənilər Rəhimlə Camalın izinə düşüb öldürüblər? Cəbhədə şəhid olanlar az imiş kimi,
indi də daşnaklar başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları qətlə yetirməyə başlayıblar?! Fİkrətin gözləri dolmuşdu, qəhər onu boğduğundan danışa da bilmirdi, elə bil dili də tutulmuşdu. Bir azdan güclə
eşidiləcək səslə titrəyən dodaqlarından: “Bu ola bilməz, buna inanmıram”, – sözləri qopdu. Yadulla kişi onun sözünə qüvvət verərək:
– Bu xəbəri eşidəndə heç mən də inanmadım. Dörd gündən sonra uşaqların meyitini gətirəndə gözlərim kəlləmə çıxdı. Doğmalarının ölümündən sonra Kamil kişi buraxdığı səhvə görə özünü bağışlaya bilmirdi. Elə hey başına, gözünə döyüb deyirdi ki, Allah kəssin
bunun planını da, quyusunu da, təmirini də. Lənət olmuş ermənilər
gül kimi uşaqları öldürdülər. İndi rəisi görsən tanımazsan, çox pis
vəziyyətə düşüb. İnanmıram ki, oğlundan sonra çox yaşasın.
Çox kədərli olduğundan Fikrət sahə rəisi ilə bağlı daha heç nə
soruşa bilmədi. Yadulla kişi həm onun hansı istiqamətdə vuruşduğu
ilə, həm də döyüşlərin gedişi ilə maraqlandı. Fikrətə məsləhət verdi ki, ehtiyatlı olsun, özünü düşmən güllələrindən qorusun. Sonra
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Fikrət Yadulla kişidən briqadalarının hansı quyuda, hansı səmtdə
işlədiyini öyrənib otaqdan çıxdı. Həyətdəki krantda əl-üzünü yudu,
skamyada bir az oturub özünə gələndən sonra buruğa tərəf getdi.
Bəxtindən briqadaları elə də uzaqda işləmirdi. Beş-on dəqiqəyə
yanlarına çatacaqdı. Bir az getmişdi ki, qarşıdan traktor gəldiyini
gördü. Onun sükanı arxasındakı Qüdrət idi. Fikrətin bərabərinə çatanda o, “dəmir at”ını saxladı. Kabinədən yerə tullanıb onunla qucaqlaşıb görüşdü. Döyüşlərlə bağlı çoxlu suallar verdi. Fikrət də hər
şeyi qısaca danışdı, yaralandığını da ondan gizlətmədi. Fikirləşdi ki,
bunu iş yoldaşlarının bilməyi yaxşıdır. Qoy görsünlər ki, müharibədə
hər addımda ölüm-itim var. Fikrət Qüdrətdən öyrəndi ki, yaxın dostu İnqilab da bir ay əvvəl Qarabağa yollanıb. Qohumu onların hansı
tərəfdə vuruşduqlarını dəqiq deyə bilmədi.
Qüdrətlə sağollaşıb yoluna davam edən Fikrət uzaqdan iş yoldaşlarını görəndə gözləri güldü. Usta Hüseynəli quyudan bir az aralıdakı daşın üstündə oturub fəhlələrə nəzarət edirdi. İş yoldaşlarına
çatmağa az qalmış onlar da Fikrəti gördülər. Elə o dəqiqə də əl saxlayıb işə ara verdilər. Traktorun mühərriki bir az sakitləşdi, uğultu, tırıltı azaldı. Fikrət əvvəlcə usta ilə görüşdü. Hüseynəli kişi onu öz balası kimi bağrına basıb üzündən öpdü. Dünənə qədər əyninə mazutlu
paltar geyinən işçisini hərbi formada görüb bir az da kövrəldi. Sonra
briqadiri Salam kişi, traktorçu Qiyas kişi, bir-iki həftə əvvəl mədəndə
işə başlayan Niyaz adlı fəhlə də onunla mehribancasına görüşdü. Bir
az hal-əhval tutandan sonra usta ondan soruşdu:
– Bala, nə var, nə yox? Neçə vaxt idi səndən nigaran qalmışdıq.
Şükür, salamat qayıdıb gəldin.
– Narahat olmayın, ay Hüseynəli dayı, hər şey qaydasındadır. Şükür, sağ-salamatçılıqdır.
– Bala, cəbhədə nə var, nə yox, döyüşlər necə gedir? Ermənilərin
qarşısını ala bilirsinizmi, yoxsa gavurlar sizi üstələyir?
– Usta, ermənilər torpaqlarımızı ələ keçirmək üçün dayanmadan
üstümüzə hücum çəkirlər. Bir gün də olsun döyüşlər səngimir. Gecəmiz-gündüzümüz yoxdur. Hər dəqiqəmiz təhlükəli və qorxuludur. İşğalçılar sərhəd boyu kəndlərimizi dağıdıb yandırırlar. Camaat doğma
ocaqlarından didərgin düşüb. Qaçqınlar məskunlaşdıqları yerlərdə
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əzab-əziyyət içində yaşayırlar. Bu gündən sabaha etibar yoxdur. Hər
dəqiqə vəziyyət dəyişir. Hələlik yaxşı bir şey görsənmir.
– Bəs niyə ermənilərin qabağın alıb dayandıra bilmirsiniz? Niyə
irəliləyib kənd-kəsəkləri işğal etmələrinə imkan verirsiniz?
– Usta, gücümüz azlıq edir.
– Yəni ermənini geri qovmaq, öldürmək belə çətindir?
– Çətin də olsa, vuruşuruq, torpağımızı qoruyuruq.
– Erməniləri güclü hücumla birdəfəlik geri qovmaq olmaz
bəyəm?
– Olar, amma buna qüvvə və əlavə kömək lazımdır. Döyüş zamanı gözlərimiz yolda qalır, kömək gözləyirik. Elə hey deyirlər indi
əlavə qüvvələr gələcək, bu dəqiqə çatacaq. Ha gözləsək də, köməyimizə gələn olmur.
– Bəs bu qədər əsgərləri hara aparırlar? Axı deyirlər ki, qüvvəmiz çoxdur. Voenkomat gündə qapıları dolaşıb əsgər yığır.
– Qüvvəmiz çox olsa da, ayrı-ayrı dəstələrə parçalanıb. Bir dəstə
vuruşub hücumun qarşısını alanda o biri dəstə nə isə bir bəhanə
gətirib döyüşdən çıxır. Əgər həmlələrimiz eyni vaxtda olsa, erməninin atasını yandırarıq. Di gəl ki, irəli durub kiçik hissələrə, ayrı-ayrı
dəstələrə parçalanmış qüvvələri vahid komandanlıq altında birləşdirən bir adam yoxdur. Bax elə buna görə də qələbə qazana bilmirik.
– Ay bala, belə ordu olar, belə döyüşmək, belə komandirlik olar?
Bəs orda-burda tərifləyirlər ki, belə güclü ordumuz var, elə qüdrətli
ordumuz var.
– Nə bilim, vallah, ay usta. Mən orduda balaca adamam, əsgərəm.
Hansı əmri versələr, onu da yerinə yetirirəm.
Hüseynalı kişi müharibə ilə bağlı ona sual verdikcə Fikrət də görüb eşitdiklərindən, şahidi olduqlarından danışırdı. İş yoldaşları onu
həmişə hisli olan çaydanda qaynatdıqları çaya qonaq etdilər. Söhbətləri yarım saatdan da çox çəkdi. O həm tələsir, həm də yaxşı bilirdi ki,
təmir olunan bu quyu tezliklə işə salınmalıdır. Ona görə də yanlarında çox ləngiyib vaxtlarını almadı. İş yoldaşları ilə mehribancasına sağollaşıb ayrıldı. Hələ günün batmasına xeyli var idi. Deməli, qatarın
vaxtına qədər qardaşı ilə arxayın söhbət edə biləcəkdi.
...Gəlinləri Qərənfil Fikrəti qapının ağzında görəndə gözlərinə
inanmayıb təəccüblə soruşdu:
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– Ay, Fikrət, bu sənsən? Allaha çox şükür ki, gəlib çıxdın. Heç qardaşının, uşaqların dilindən düşmürsən. Neçə vaxtdır səndən nigaran
qalmışıq. İkram istəyirdi ki, bu gündə-sabahda arxanca gəlib səndən
bir xəbər tutsun. Sən sağ olmuş da gedəndən bəri bir dəfə də olsun
məktub yazmadın ki, bilək görək necəsən, neynirsən, haradasan?
– Vallah, ay Qərənfil, orada müharibə gedir. Nəinki məktub yazmağa, heç baş qaşımağa, nəfəs almağa da vaxt yoxdur. Mənə elə gəlir ki, cəbhədə günlər tez keçir, elə bil saatın əqrəbləri daha sürətlə
fırlanır. Hər gün döyüşdəyik, səngərdən çıxmırıq, işlərimiz çoxdur.
Son günlər də vəziyyət lap gərginləşib. Düşməni dayandıra bilməsək,
işlər lap qarışacaq.
– Bəs nə yaxşı belə gərgin bir vaxtda sənə şəhərə gəlməyə icazə
verdilər?
– Qərənfil, nə gizlədim, yaralanmışam. Bir müddət hospitalda
yatdım, həkimlər bədənimdəki qəlpələri çıxarıb yarama məlhəm
qoydular. Şükür, indi bir az babatam.
– Ay Fikrət, yaralanmaq nədir, hospital nədir? Gərək heç müharibəyə getməyəydin. İkram yaralandığını eşidəndə qanı qaralacaq,
ovqatı korlanacaq. İndi barı özünü yaxşı hiss edirsənmi?
– Narahat olma, əvvəlki günlərə baxanda indi yaxşıyam. Müharibədə nə desən baş verir, şəraitə uyğun olaraq vəziyyət tez-tez dəyişir.
O yerdə ki əldə silah var, barmaqlar tətikdədir, güllələr adamın üstünə vıyıldayır, orada yaralanmaq da, ölmək də gözləniləndir. Kimin
alnına nə yazılıbsa, o da olacaq. Ha özünü oda-közə vursan da, qismətdən qaçmaq mümkün deyil. Müharibəyə isə mən mütləq getməliydim. Xocalı faciəsindən sonra şəhərdə arxayın otura bilməzdim.
Fikrət qardaşının uşaqları Cahangirlə Hicrana da Qarabağ müharibəsindən, iştirak etdiyi döyüşlərdən xeyli danışdı.
Əvvəlki günlərə nisbətən İkram həmin axşam işdən bir az tez
gəlmişdi. Fikrəti evdə görəndə sevindi. Uşaq kimi onu bağrına basıb
öpdü. Sonra: “Fikrət, o gün eşitdiyim xəbərdən narahat oldum. Müdafiə Nazirliyindən məlumat verdilər ki, Ağdam və Ağdərə istiqamətində gərgin döyüşlər gedir. Deyəsən, bu bölgədə ölənlər çox olub.
Camaat arasında söz-söhbət gəzir ki, nazirlik itkilərin sayını gizlədir,
şəhid olanlar rəsmi məlumatdakından çoxdur. Dünən fikirləşirdim
ki, bu gün-sabah cəbhə bölgəsinə gedim, harada olsan səni axtarıb
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tapım. Sağ-salamat olduğunu bilim. İndi səni evdə görəndə ürəyim
yerinə düşdü”, – dedi.
Onlar söhbətlərini süfrə arxasında davam etdirdilər. Fikrət qardaşına yaralandığını və buna görə qısamüddətli məzuniyyətə gəldiyini dedi. Ondan bu xəbəri eşidəndə İkramın bayaqdan üzündə
dolaşan təbəssümdən, sevincdən əsər-əlamət qalmadı. Bunun necə
baş verdiyini soruşdu. Fikrət necə, hansı vəziyyətdə yaralandığını
qardaşına yerli-yataqlı danışdı. Dediklərinə qulaq asdıqdan sonra
İkram onun bədənindəki yaralara diqqətlə baxdı. Kürəyindən dəyib
sinəsindən çıxan qəlpənin yerini görəndə əti ürpəşdi, gözləri yaşardı. İkramın ağlına gəldi ki, deməli, həmin anda Fikrətin taleyi tükdən
asılı olub. Əgər kürəyindən girən qəlpə bir az sol tərəfdən keçsəydi,
qardaşının ürəyini parça-parça edəcəkdi. Şükürlər olsun ki, hər şey
yaxşı qurtarmışdı. Həmin an oyaq olan taleyi üzünə gülmüş, Fikrət
sağ-salamat qalmışdı.
Axşam yeməyindən sonra Fikrət vağzala getməyə hazırlaşdı. O,
qardaşına əziyyət vermək istəmirdi. İkram isə onunla razılaşmayıb:
“Yox, yox, səni yola salmaq mənim üçün əziyyət-zad deyil. Tələsmə,
hələ vaxta bir az var. Qoy Qərənfil də atamgilə bir az pay-pürüş büksün. Kəndə əliboş getməyəcəksən ki. Darıxma, səni vağzala taksiylə
aparacam”, – dedi.
Onlar evdən çıxanda qatarın yola düşməsinə hələ bir saat qalmışdı. Fikrət yolboyu gözlərini qırpmadan şəhərin küçələrini seyr
edirdi. Gündüzə baxanda şəhərin gecəsi onun daha çox xoşuna gəldi.
Taksi geniş meydanda dövrə vurub dayanan kimi İkram ondan
qabaq düşüb maşının yük yerindən çantaları götürdü. O nə qədər
istəsə də, qardaşı, heç olmasa, çantalardan birini ona vermədi. Fikrətin bileti axırıncı vaqona olduğuna görə çox irəli getmədilər. İkram
qardaşı ilə bərabər vaqona qalxıb kupesinə qədər getdi. Yeri aşağı
sırada olduğundan, yükünü səliqə ilə yatağının altına yerləşdirdi.
Qatarın yola düşməsinə hələ on-on beş dəqiqə qaldığını görən İkram
dedi:
– Fikrət, qatarın tərpənməyinə hələ bir az var. Gəl aşağı düşüb
söhbət edək.
Fikrət təklifə etiraz etmədi. Aşağı enən kimi İkram onun qolundan tutub astaca dedi:
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– Qardaş, məndən olsa, heç yaralandığını atamgilə deməzsən.
Çünki bilsələr, həmişə sənin nigarançılığını çəkəcəklər. Məncə, belə
daha yaxşı olar. Onların sənin yaralandığını bilməsi, onsuz da, heç
nəyi dəyişməyəcək. Yazıqlar Qızbəsdən sonra indi-indi özlərinə gəlirlər. Əgər yaralandığından xəbərdar olsalar, bunu özlərinə dərd
edəcəklər.
– Hə, İkram, düz deyirsən, mən də elə fikirləşirəm. Nəinki yaralanmaq, heç onlar mənim döyüşlərə getdiyimi də bilmirlər. Məndən
olsaydı, heç formada getməzdim. Amma düşünürəm ki, bu, evdəkilərdə elə bir narahatçılıq yaratmaz. Soruşsalar, deyərəm ki, arxa
cəbhədə qulluq edirəm.
– Fikrət, bilirsən, bu dəqiqə yadıma nə düşdü?
– Yox, bilmirəm!
– Yadına gəlirmi, ötən dəfə də mən səni kəndə yola salanda yaralı idin. Təsadüfə bir bax, yenə də o vəziyyətdəsən. Bu dəfə yaraların lap çoxdur. O vaxtlar rus əsgərlərinin gülləsinə tuş gəlmişdin, bu
dəfə isə erməninin açdığı atəşdən yaralanmısan. Qardaş, Allah üçüncüsündən saxlasın. Çətin də olsa, döyüş zamanı özünü qorumağı da
yaddan çıxarma.
– Əlbəttə, özümü qorumağa çalışıram. Bilirsən necədi, qardaş,
vallah, bu güllə ki var, o heç kimi bir-birindən seçmir. Onu kimə atırsansa dəyib həyatına son qoyur. Bir də ki, reallığı dərk etmək lazımdır. Axı güllələr insanları öldürmək üçün hazırlanıb. Bəzən də düşünürəm ki, hər şeyi qismətin boynuna atıb arxayınlaşmaq da insanı
tənbəlləşdirib əl-qolunu bağlayır. Haradasa mən qismətlə barışmaq
istəmirəm. İnsan hər şeyi onun ixtiyarına buraxmalı deyil, bir az özü
də çalışıb çabalamalıdır. Adamın özündə də bir tərpəniş olmalıdır, ya
yox? Bilə-bilə güllənin qabağına get ki, nədi-nədi qismət beləymiş.
Yox, qardaş, mən belə səfeh fikirlərdən uzağam. Heç vaxt ehtiyatı əldən vermirəm. Əslinə baxanda, döyüş vaxtı adam hər şeyi, hətta özünü də unudur. Yalnız fikri-zikri düşməni məhv etməyin yanında qalır.
Nə bilim, vallah, inşallah, yaşayarıq görərik!
Söhbətlərinin bu yerində vağzal növbətçisi qatarın beş dəqiqədən sonra yola düşəcəyini elan etdi. Fikrət qardaşı ilə sağollaşıb
vaqona qalxdı. Kupe yoldaşları da gəlib çıxmışdılar. Onların biri yaşlı kişi idi, hələ, deyəsən, qulağı da ağır eşidirdi. Deyilənlərə gec re-
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aksiya verir və çox hündürdən danışırdı. O biri yoldaşları isə cavan
oğlanlar idi. Qatarda da heç kim Qarabağ müharibəsindən danışmırdı. Hərə öz iş-gücündəydi. Vaqon tərpənər-tərpənməz yaşlı kişini
yuxu apardı. Cavan oğlanlar da siqaret çəkmək üçün tambura çıxdılar. Qonşu kupelərin sərnişinlərinin də başı yaman qarışıq idi. Kimi
kart, kimi də domino oynayırdı. Bunları görəndə Fikrət düşündü ki,
dünən axşam otaq yoldaşları da domino oynayıb başlarını qatırdılar. Bu gün vaqondakı sərnişinlər də domino oynayırlar. Kupelərin
hamısında oyun gedir, oyun. Özü də həm yuxarı, həm də aşağı sıralarda. Ermənilər cəbhədə Qarabağı işğal etməyə hazırlaşır, bizimkilərin də başı burada oyunlara qarışıb. Əgər çəkinib utanmasaydı,
Fikrət bu dəqiqə bir-bir kupeləri gəzib mənasız oyunlarla başlarını
qatan adamlara bunları deyərdi: “Buraxın bu oyunların başını, gəlin
silahlanıb Qarabağa gedək. Döyüşüb, vuruşub torpaqlarımızı erməni
işğalçılarından azad edək. Sonra yenə də gəlib oyununuzu oynayarsınız. Domino, kart qaçmır ha, qaçan döyüşlərdir, müharibədir. Torpaqlarımız əldən gedir, evlər yandırılır, insanlar öldürülür. Nə vaxtacan başınızı belə mənasız oyunlarla qatacaqsınız? Qarabağa düşmən
hücumlarının davam etdiyi belə ağır günlərdə hamımız yumruq kimi
birləşib yurdun müdafiəsinə qalxmalıyıq. Ta qədimdən bu belə olub,
qoy yenə də bu ənənə davam eləsin. Yurdumuzun işğalı ilə barışmamalıyıq. Yoxsa gələcək nəsillər Qarabağı qoruya bilmədiyimizə görə
bizi bağışlamayacaq, həmişə lənətlə xatırlayacaq”. Vaqondakıların
əksəriyyəti yaşlı adamlar olduğuna görə bu sözü onlara deməyə utanırdı. Bu ürəkbulandıran mənzərələri görmək istəməyən Fikrət yavaş-yavaş yatağını səliqəyə salıb yerinə uzandı.
Gün ərzində ora-bura qaçdığına görə yaman yorulmuşdu. Ona
görə də yerinə girən kimi yuxu onu apardı. Yuxuda Məleykəni gördü.
Gördü ki, gözəl mənzərəsi olan bir çəmənlikdə sevgilisi ilə gəzinə-gəzinə söhbət edirlər. Fikrət al-əlvan güllərdən bir dəstə yığıb Məleykəyə verir. Güllərin çoxu qırmızı rəngdə idi. Sevgilisi çiçək dəstəsini
ondan alıb qoxulayır, utana-utana ona: “çox sağ ol”, – deyir. Bu vaxt
hərbi geyimli bir neçə nəfər yavaş-yavaş onlara yaxınlaşır. Gələnlərdən birini Kamandara oxşadırlar. Birdən güllə səsi eşidilir. Məleykənin əlindəki gül dəstəsinin üstünə qan çilənir. Fikrət bu qorxulu
yuxudan güllə səsinə hövlnak oyandı. Gördü ki, bu, güllə deyil. Qonşu
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kupedə açılan şampan qapağının səsidir. Fikrət güman etdi ki, yəqin,
bunu qumarda əli gətirən təşkil edib. O, səs-küyə çox əsəbiləşsə də,
gedib qonşu kupedekiləri narahat etmədi. Hiss olunurdu ki, sərxoşdurlar, ağılları üstlərində deyil, kefləri yüzbiri vurur. Buna görə də
elə hey boş-boşuna nə isə deyib-gülür, arsız-arsız hırıldaşırdılar. Fikrət onlara baş qoşmayıb gözlərini yumdu və tezliklə yenidən yuxuya
getdi.
Səhər tezdən bələdçi Fikrəti oyatmasaydı, yatıb qalacaq, düşəcəyi stansiyanı ötüb keçəcəkdi. Yatağından qalxan kimi əyin-başını
geyinib əl-üzünə su vurdu. Kupe yoldaşları rahatca yatırdılar. Qatar stansiyaya yaxşınlaşdıqca sürətini yavaş-yavaş azaldırdı. Təkərlər relsin üstündə bir az da sürünüb dayandı. Qatardan düşən sərnişinlər o qədər də çox deyildi. O, çantalarını götürüb yavaş-yavaş
pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. Orda köhnə tanışı – sürücü Əmir kişini
görmədi. Bəlkə də, ondan qabağa düşən sərnişinləri aparmışdı. Yükü
çox olduğundan avtobusa minmədi. Dayanacaqdakı taksilərdən birinə oturub gedəcəyi ünvanı dedi.
Fikrət yolboyu gözəl mənzərələri seyr edir, komandirini, əsgər
yoldaşlarını xatırlayırdı. Fikirləşirdi ki, görəsən, döyüşçülər düşmən
hücumlarının qarşısını ala bilirlərmi? Ermənilər çox irəli gəlməyiblər ki? Fikrət qərara almışdı ki, kənddə çox qalmasın. Hərbi hissəyə
məzuniyyət vaxtından bir neçə gün də tez qayıtsın.
Onu stansiyadan gətirən taksi evlərinin qənşərində dayananda
Fikrət xəyaldan ayıldı. Sürücünün pulunu verib maşından düşdü.
Həyətlərinə girmək istəyəndə gördü ki, Xürrəm evdən çıxıb məktəbə
getməyə hazırlaşır. O, qardaşını görən kimi qabağına qaçdı. Qol-boyun olub görüşdülər. Xürrəm xeyli böyümüş, kişiləşmişdi. Atası
Səməd kişi, anası Pəri xala Fikrəti qapının ağzında qarşıladılar. İllərin həsrətlisi kimi qucaqlaşıb görüşdülər. Ayaqqabısını çıxarıb içəri
keçəndə evlərinin doğma havası üzünə vurdu. Anası tələm-tələsik
yemək tədarükü görməyə başladı. Atası onu təəccüblə süzüb formasına işarə edərək soruşdu:
– Oğul, bu nə geyimdir? Sən bəyəm əsgərsən? Bəs mədəndə işləmirdin?
– Hə, ata, əsgərəm, yeni yaranan ordumuzda xidmət edirəm, Qarabağda vuruşuram.
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– Bala, axı sən əsgərrıyı çəhmişdin də. Hərbi xidmət neçə dəfə
olar? Neftdə işləyənləri heç Hitlerin müharibəsinə də aparmırdılar.
Nə oldu, indi elə birinci səni çağırdılar? Sənin əsgər gedən vaxtın
çoxdan keçib axı. Yavaş-yavaş yaşa dolursan, evlənməlisən, ailə qurmalısan. Qoy kim əsgərrihdə olmayıb, o getsin də... Bala, bu müharibədi, onunla zarafat etmək olmaz.
– Ata, erməni təpədən dırnağadək silahlanıb üstümüzə hücum
çəkir. Onların qarşısını almağa çalışırıq ki, gəlib buralara çıxmasın.
Vətənin dar günüdür, müharibə gedir. Ermənilər Qarabağı zor gücünə əlimizdən almaq istəyirlər. Biz gərək silahlanıb onların qarşılarını kəsək, buna yol verməyək. Əgər o yerləri ələ keçirsə, çətin ki,
sonra düşməni oradan çıxarmaq mümkün olsun.
– Bəs orduya gedəndə niyə bizə gənəşmədin?
– Ata, burada gənəşməli nə var ki? Görmədinizmi ermənilər
Xocalı camaatının başına hansı faciələri gətirdilər? Bu dəhşətli hadisələrdən sonra evdə necə rahat otura bilərdim? Təkcə mən deyiləm ha, döyüşə gedənlər çoxdur.
– Əşi, uşaq yoldan gəlib, onu çox sorğu-suala tutuf yorma. Tay
indi orduya gedif gedif də, nə olar ki?! O da Qarabağda vuruşanlardan biri. Fikrətin orda döyüşənlərdən nəyi əskihdi ki? Mənim oğlum
getməsin, onun oğlu getməsin, bəs Qarabağı ermənidən kim qorusun? Sən ata kimi xeyr-dua ver, qoy gedif döyüşsün, – deyə Pəri xala
ata-balanın söhbətini yarıda kəsdi.
Arvadının tənə dolu sözlərindən sonra Səməd dayı fikirlərini doxsan dərəcə dəyişib bayaqkı mövqeyindən geri çəkildi. Necə
deyərlər, valın o biri üzünü çevirib dedi:
– Ay, arvad, mən Fikrətə nə deyirəm ki? Deyirəm, orduya getmə, döyüşmə? Gedif belə lap yaxşı da eliyif. Fikrət bala, Allah yolunu
uğurlu eləsin. Həmişə xoş sədan gəlsin. Ermənidən də qorxub eləmə,
onlar gözləri dağlanası millətdir. Uzun illər onlarla kirvə olduq,
süfrəmizin başında oturtduq. Sonra da ki, budee, quduruf üstümüzə
silah qaldırdılar. İndi iştahaları o qədər böyüyüb ki, Qarabağı ələ keçirmək istəyirlər. Bala, döyüş vaxtı harda gira keşdi, erməniləri lap
belə bəbəyindən vur. Bəlkə, ondan sonra gözləri torpaqdan doyar.
– Bax bu başqa məsələ, atan oldu rəhmətlik. Yoxsa səhər-səhər
gədəni sorğu-suala tutmusan. Ay nə bilim, necə getdin, hara getdin,
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bə niyə bizə demədin? Onsuz da, bu addımı sənsiz, mənsiz atıf də!
Xasiyyətin də bilirsən ki, geri dönən deyil. Zalım oğlu, zalım elə bil,
məhkəməsən, prokrulsan, – deyə Pəri xala söhbətə nöqtə qoydu.
Valideynləri ilə qısa söhbətdən sonra Fikrət anasının bişirdiyi
qayğanağı iştahla yedi. Axşam narahat yatdığından özünü yorğun
hiss edirdi. Ona görə də yerinin üstünə uzandı ki, beş-on dəqiqə dincini alsın. Sonra Leylanın məzarını ziyarət etmək fikrindəydi. Oradan
da yolunu Qızbəsgildən salmaq istəyirdi. Yorğun olduğundan yerinə
uzanan kimi yuxuya getdi. Pəri xala oğlunun yatdığını görüb üstünə
adyal atdı...
O, yuxudan oyananda gün-günorta olmuşdu. Bir stəkan çay
içər-içməz kəndin aralağına çıxdı. Cabirlə görüşmək üçün darvazalarının ağzında dayanıb onu səslədi. Dostunun atası İsmayıl kişi həyət
qapısına çıxıb onunla görüşdü. Fikrət Cabiri soruşanda: “Onu orduya çağırıblar, Goranboy tərəfdə vuruşur”, – dedi. Fikrət kor-peşman
geri qayıdıb Leylanın məzarını ziyarət etmək üçün qəbiristanlığa
üz tutdu. Yolüstü yamaclardan yenicə açmış güllərdən yığa-yığa bir
vaxtlar quzu otardığı dərələrə, düzlərə xeyli tamaşa etdi. Doğma yerlərin təmiz havasını doyunca ciyərlərinə çəkdi. Fikrət topladığı yaz
çiçəklərini ömrünün yalnız baharını yaşamış ilk məhəbbəti Leylanın
məzarı üstünə qoyacaqdı. Ayaqları tərpənmirdi ki, irəli getsin. Sanki
bu yollar da istəmirdi ki, onu Leylanın məzarına aparıb çıxarsın. Qəbirlərin arası ilə dolaşa-dolaşa gedən Fikrət ilk məhəbbətinin məzarının yanına çatdı. Leylanın baş daşından boylanan şəklinə qəmli və
hüzünlü baxışlarla baxdı. Məktəb illərində olduğu kimi bu baxşılar
onunla qarşılaşdı. Bu gözəl, ürəyəyatımlı baxışlar həmişəlik donub
bir nöqtəyə zillənmişdi. Bu gözlərdə heç bir duyğu, istilik və ilıqlıq
yox idi. Bu istiliyi ölümün şaxtası birdəfəlik soyutmuşdu. Bu anlarda tibb bacısını xatırladı. Məleykə ilə Leylanın gözləri sanki bir alma
idi, yarı bölmüşdülər. Təsadüfə bax ki, bir-birinə bənzəyən gözləri
görmək, sevmək ona qismət olmuşdu. Leyladan sonra Məleykəni
sevdiyinə görə indi Fikrət ilk məhəbbətinin qarşısında özünü bir az
günahkar sayırdı. Neynəmək olar, ürək sevgi qarşısında həmişə aciz
qalır. Qəm-qüssədən çıxış yolu yenə də sevməkdədir. Əgər ürəyə sevgi toxumu düşdüsə, o mütləq bitəcək, göyərib boy atacaq.
Fikrət apardığı yaz qoxulu, bahar təravətli gülləri Leylanın
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məzarı üstünə qoyduqdan və onun baş daşından boylanan şəklini öpdükdən sonra yavaş-yavaş qəbiristanlıqdan çıxdı. Burada çox
qalanda ürəyi sıxılır, həyəcanı artır, özünü narahat hiss edirdi. Qəbiristanlıqdan çıxhaçıxda yaxınlıqdakı başdaşından ona boylanan bir
şəkli görəndə Fikrətin nəmli gözlərinə yenə də yaş gəldi. Bu qonşuları Gülşəndə xalanın məzarı idi. Deməli, onun da ömür karvanı son
mənzilinə yetişmişdi. Bu ağrılı anlarda düşündü ki, insan nə qədər
əlləşib-vuruşsa da, kəndlər, şəhərlər gəzib dolansa da, pul-para qazansa da, neçə yaşına qədər yaşasa da, son mənzili, son səfər edəcəyi
yer güclə sığındığı dar məzardır, qəbiristanlıqdır. Bir vaxtlar neft mədənlərində traktor sürən, gecə-gündüz işləyib quyuları təmir edən,sonra kolxozda çalışan Gülşəndə xala da bu dünyadan köçünü sürüb
getmişdi. Özünü nə qədər pis hiss etsə də, Fikrət ağbirçəyin məzarı
yanında ayaq saxladı, onun ruhuna dualar oxuyub salavat çevirdi. Allahdan Gülşəndə xalaya rəhmət dilədi.
Çox fikirli və qayğılı olduğundan əvvəldən fikirləşdiyi kimi bacısıgilə getməyib evlərinə qayıtdı. Bu ovqatda onların qapısını açmaq
istəmirdi. Aradan xeyli vaxt keçmişdi. Artıq Xürrəm də məktəbdən
qayıtmışdı. Fikrət oturub onunla bir az söhbət etdi, dərsləri ilə maraqlananda gördü ki, qardaşının hazırlığı yaxşıdır. Ümid etdi ki, imtahanlardan da yüksək qiymət alıb ali məktəbə daxil olacaq.
Axşam ailəlikcə yığışıb Qızbəsgilə getdilər. Bacısı onu görəndə
sevindi, boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü. Həyat yoldaşı Zülfüqar
evdə yox idi. Onu xeyli gözləməli oldular. O, qaranlıq düşənə yaxın
gəlib çıxdı. Fikrətlə çox mehriban görüşüb hal-əhval tutdu. Zarafatla
soruşdu ki, qohum, bu dəfə yaralanmamısan ki? “Yox, ay Zülfüqar, şükür, salamatlıqdı”, – deyə Fikrət onun atmacasını cavabsız qoymadı.
Fikrət kənddə qaldığı günlərdə Xürrəmlə birlikdə kövşəni,
Həvərli çayının sahillərini, dağları, dərələri, eləcə də uşaqlığı keçən
başqa görməli yerləri gəzib dolandı. Yaşıl dona bürünmüş dərələr
göz oxşayırdı, yazın qoxusu hər addımda üz-gözünə sığal çəkirdi.
Həmişə qış yuxusundan daha tez oyanan alça ağacları çiçəkləmişdi, baharın müjdəçisi olan qaranquşlar havada qanad çalıb nəğmə
oxuyurdu. Onların qəlboxşayan cik-cik səsləri, eyni ritmə köklənmiş şirin nəğmələri ahəstə-ahəstə geniş çöllərə yayılırdı. Ətrafdakı
gözəlliklərə tamaşa etdikcə, qaranquşların bitib-tükənməyən nəğ-
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məsini dinlədikcə Fikrətin ürəyi açılır, yavaş-yavaş ağrılarını unudurdu. Ayaq basıb üstündə rahat-rahat gəzdiyi torpaqdan güc alırdı.
Həm dava-dərmanın təsiri, həm də doğma ocaqların havası sanki
onu yenidən həyata qaytarırdı. Günlər keçdikcə o sağalır, yavaş-yavaş özünə gəlirdi.
Məzuniyyət günləri sanki bir göz qırpımında, quş kimi qanad çalıb keçdi. Doğma yerləri bir daha görmək Fikrət üçün o qədər maraqlı oldu ki, zamanın necə ötdüyünü hiss etmədi. Hələ bir-iki gün vaxtı
qalsa da, o, geriyə – cəbhə bölgəsinə, səngərlərə dönmək istəyirdi.
Səhər ertədən valideynlərinə məzuniyyət vaxtının bitdiyini, axşam şəhərə yola düşəcəyini dedi. Anası onun sözlərini eşidəndə: “Bıy
bala, vaxtın nə tez qurtardı, elə bil dünən gəlmişdin. Günlər nə yaman
sürətlə ötdü”, – deyə zamandan gileyləndi. Fikrət anasının sözlərini
təsdiqləyərək: “Hə, ana, deyəsən, vaxt heç ayaq saxlamadan keçdi.
İnşallah, gələn dəfə gələndə, çalışaram bir az çox qalım”, – deyə anasına təskinlik verdi.
Günorta yeməyindən sonra Pəri xala İkramgilə pay bükdü,
nəvələrinə bir az ayın-öyün qoydu. Fikrət üzünü qırxıb pal-paltarını
səliqəyə saldı. Elə bil həmin gün qaranlığın ayağı həmişəkindən yeyin oldu. Yola çıxmaq vaxtı tələm-tələsik gəlib özünü yetirdi. Bütün
yaxınlar, doğmalar onu yola salmağa gəlmişdi. Fikrəti stansiyaya yeznəsi Zülfüqar apardı. Yükünə kömək etmək üçün Xürrəm də onlarla
getdi. Ayrılarkən Fikrət bir daha qardaşına dərslərinə fikir verməyi,
imtahanlara ciddi hazırlaşmağı tapşırdı. Həm Zülfüqar, həm də Xürrəm onu vaqona qədər ötürdülər. Fikrət kupedə öz yerini tutub yüklərini yerbəyer elədi. Vaqon silkələnib tərpənəndə qapının ağzından
Zülfüqara, Xürrəmə əl edib sağollaşdı.
...Qatar şəhərə çatanda həmişəki kimi səhər mürgülü gözlərini
təzəcə açırdı. Səslərini başlarına atmış bələdçilər sərnişinləri vağzalda çox dayanmayacaqları barədə xəbərdar edirdilər. Fikrət vaqondan düşən kimi yükünü arabaya qoydu. Sonra da taksiyə mindi. Yaşı
altmışı keçmiş sürücü elə də insafsız adama oxşamırdı. Fikrətin dediyi qiymətlə razılaşandan sonra maşın onun gedəcəyi ünvana tərəf
istiqamət götürdü. Səhər-səhər olduğundan şəhərdə seyrəklik idi.
Küçələrdə maşınlar da, adamlar da gözə seyrək dəyirdi.
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Kömək olmasa, ermənilər Qarabağı işğal edəcək
Taksini qardaşıgilin evinə yaxın bir yerdə saxlatdırdı. Sürücü
sükan arxasında oturub qalmadı, yüklərini maşından boşaltmaqda
ona kömək etdi. Evə tərəf gedəndə bir az asta tərpəndi ki, qardaşının
uşaqlarını yuxudan oyatmasın. Qapını Qərənfil açdı. Fikrət gətirdiyi
pay-pürüşü dəhlizdə yerə qoyub gəlinlərindən qardaşını soruşanda: “Bu gün İkramın işi çox olduğundan evdən tez çıxdı. Gələcəyini
bilsəydi yəqin ki, ləngiyib gözləyərdi. Eybi yox, nə olacaq ki, axşam
gələr, görüşərsiniz”, – dedi. Fikrət bir söz deməyib əl-üzünü yudu.
Səs salmadan qapıdan o biri otağa boylandı. Uşaqların ikisi də mışıl-mışıl yatırdı. Qərənfil ona səhər yeməyi hazırladı. Çörəyini yeyəndən sonra Fikrət yola çıxmağa hazırlaşdı. Bunu görən Qərənfil narazılıq dolu səslə soruşdu:
– Fikrət, hara belə hazırlaşırsan?
–Ağdərəyə – hərbi hissəyə qayıdıram, Qərənfil. Məzuniyyətimə
bir gün qalsa da, getmək istəyirəm. Nə isə ürəyim narahatdır. Bir gün
burada qalsam, neyniyəcəm ki? Yenə ora getsəm, bir güllə də mən
ataram. Bilirsən, Qərənfil, orda vuruşanlara kömək lazımdır. Onların
arxasında dayanan olmasa ermənilər Qarabağı işğal edəcəklər.
– Nə olar, bu gün bizdə qal, yaxşıca dincəl, inşallah, sabah yola
çıxarsan. Guya ki sən bir gün cəbhə bölgəsinə tez getməklə nə dəyişəcək ki? Qalsan, bir az da yaxşılaşarsan. Bir günlə nə olasıdır, dünya dağılmayacaq ki?
– Yox, Qərənfil, elə deyil, yaxşı deyiblər ki, hər dəqiqənin öz hökmü var. Son günlər cəbhədə vəziyyət lap gərginləşib. Düzdür, mənim
orada olmağım heç nəyi dəyişməyəcək. Amma, hər halda, getsəm
yaxşıdır.
– Nə deyirəm ki, ay Fikrət. Səni yolundan saxlamaq fikrim yoxdur, özün bilən məsləhətdir. Sadəcə olaraq, dedim ki, yol gəlib yorulmusan, qalıb dincələsən, bir az şəhəri gəzəsən, bəlkə, könlün açılar,
fikrin dağılar. Əgər getməyin vacibdirsə, sənə yaxşı yol. Allah üstündə yar olsun. Uzaq yola çıxırsan, birdən pula ehtiyacın olar?
– Yox, çox sağ ol, Qərənfil, pulum var. Deyirsən ki, şəhəri gəzim
eynim açılsın, fikrim dağılsın. Əksinə, mən şəhəri gəzəndə əsəbiləşirəm. Heç Bakının küçələrində müharibə ovqatı hiss olunmur. Bura-
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da heç kim Qarabağda gedən döyüşlər barədə fikirləşmir. Səngərdə
vuruşanları yada salan yoxdur. Bax bütün bunları görəndə əsəbiləşməyim, neyniyim.
– Uşaqların da dərsə gedən vaxtlarıdır. Qoy onları oyadım, həm
səninlə görüşsünlər, həm də məktəbə hazırlaşsınlar.
Qərənfil bu sözləri deyib Hicranla Cahangirin otağına səsləndi. Bir azdan uşaqlar gözlərini ova-ova mətbəxə gəldilər. Əmilərini
görəndə sevindilər. Fikrət onları bağrına basıb üzlərindən öpdü. Bir
az uşaqlarla söhbət edib dərsləri ilə maraqlandı. Hicranla Cahangir
tələsmədən çörəklərini yedilər. Fikrət Qərənfillə sağollaşıb uşaqlarla
bir yerdə evdən çıxıb məktəbə qədər onlara yoldaşlıq etdi. Şagirdlərin səs-küyü hər tərəfi başına götürmüşdü. Fikrət bir anlıq ötənləri
xatırladı. Leyla ilə bir yerdə dərsə getdiyi, oxuduğu, sinif yoldaşları
ilə oynadığı xoş, qayğısız uşaqlıq illərini yadına saldı. Məktəbin giriş
qapısının ağzında qardaşının balalarını bağrına basıb ayrıldı.
Fikrətin yolu uzaq idi. Ona görə də addımlarını yeyin atırdı ki,
dayanacağa tez çatıb avtovağzala yollansın. Xeyli gözlədikdən sonra,
axır ki marşrut avtobusu gəldi. Axşam qatarda rahat yata bilmədiyindən özünü yorğun hiss edirdi. Tərslikdən salonda sıxlıq olduğundan oturmağa yer olmadı. Uzun yolu ayaqüstə qaldı. Formada olsa
da, heç kim ona yer vermədi. Avtovağzalın yaxınlığında avtobusdan
düşüb, yolüstü mağazalara girib baxdı ki, Məleykəyə yaraşan gözəl
bir hədiyyə alsın. Elə bir hədiyyə ki, görünüşündə məhəbbəti, sevgini ifadə etsin. Axtardığını tapmaq üçün xeyli vaxt itirdi. Axır ki süvenirlər satılan mağazadan zövqünü oxşaya hədiyyə aldı. Baha olmasa
da, forması maraqlı idi. İki göyərçin yuvada baş-başa verib arın-arxayın yatmışdı. Əslində, bu hədiyyə tibb bacısına yeni bir sevgi mesajı
idi. Fikrət bununla sevgilisinə demək istəyirdi ki, vaxt gələcək, onlar
da bu göyərçinlər kimi qovuşub xoşbəxtcəsinə öz yuvalarında yaşayacaqlar. O nə qədər tələssə də, avtovağzala saat on birə yaxın çatdı. Kassadan öyrəndi ki, Tərtərə gedən avtobus təzəcə yola düşüb.
Fikrət işin belə alınmasına çox təəssüfləndi. Növbəti avtobus xəttə
bir-iki saatdan sonra çıxacaqdı. Başqa çıxış yolu olmadığından Fikrət
gözləməyi qərara aldı. Vaxtdan istifadə edib bir az ətrafı gəzib dolandı. Qarşısına kitab mağazası çıxan kimi tez özünü sevincək ora saldı.
Çoxu ötən illərdə çapdan çıxmış kitablar idi. Sevgi mövzusunda ya-
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zılmış iki roman aldı. Fikirləşdi ki, bu kitabları da Məleykəyə hədiyyə
edər. Sevən və sevilən üçün bundan yaxşı nə olar ki?!
Xəttə çıxacaq avtobus vaxtın tamamına az qalmış gəlib yerində
dayandı. Sərnişinlər yavaş-yavaş salonda öz yerlərini tutmağa başladı. Az keçmiş bayaqdan bəri sakitlık hökm sürən salonu adamların
səs-küyü doldurdu. Sərnişinlər yerbəyer olandan sonra avtobusun
mühərriki uğuldadı. Sürücü dispetçerdən sənədlərini götürən kimi
son xəbərdarlıq siqnalını verdi. Bir azdan Fikrəti cəbhə bölgəsinə
aparacaq avtobus ləngərləyə-ləngərləyə yerindən tərpəndi. Səsli-küylü avtovağzal arxada qaldı. Avtobusun şəhərin darısqal küçələrindən fırlanıb keçməsi xeyli vaxt apardı. Mərkəzi yola çıxandan sonra sürücü həm sürəti artırdı, həm də maqnitofonu işə saldı. Bir an
içində musiqi sədası salonu başına götürdü. Müğənninin ifa etdiyi
mahnılar bayağı idi, hamısı bir-birinə oxşayırdı. Sözlər çox cansıxıcı
və yeknəsəq idi. Məleykəni düşünən Fikrət sanki heç nə eşitmirdi. O,
cəbhə bölgəsinə tez çatmaq istəyirdi. Tərtərə qədər Fikrət bu avtobusla gedəcəkdi. Oradan Ağdərəyə isə ümid yalnız yol maşınlarına
idi. Onu qarşıda uzun və yorucu yol gözləyirdi. Əgər avtobus yolda
xarab olub ləngiməsəydi, Fikrət axşama yaxın Tərtərdə olacaqdı.
Oradan isə özünü birtəhər Ağdərəyə çatdıracaqdı. O istəyirdi ki, yolüstü hospitala dönsün, həm Məleykə ilə görüşüb hədiyyəsini versin,
həm də gecəni orada qalıb səhər ertədən ön xəttə yollansın. Yorğun
olduğundan bu fikirlər içində göz qapaqları bağlandı...
Yuxudan səs-küyə ayılanda elə zənn etdi ki, yəqin, Tərtərə çatıblar. Sonra gördü ki, yox, buralar avtovağzala oxşamır. Öyrəndi ki, sürücü avtobusu günorta yeməyi üçün saxlayıb. Fikrət salondan düşən
kimi ətrafa diqqət yetirdi. Yeməkxananın qarşısında sıra ilə bir neçə
avtobus dayanmışdı. O, boş stollardan birində oturan kimi yemək sifariş verdi. Bu vaxt kapitan rütbəsində olan bir zabit gəlib qonşu
stolda əyləşdi. Onun üzünü tük basmışdı, gözlərindən yorğunluq yağırdı. Elə ilk baxışdan cəbhə bölgəsindən gələnə oxşayırdı. Fikrət çəkinə-çəkinə ona yaxınlaşıb hərbi salam verib tanış oldu. Sonra yeməyini də götürüb onunla qarşı-qarşıya oturdu. Söhbət edəndə öyrəndi
ki, Cavanşir adlı bu zabit Ağdərədən gəlir. Fikrət böyük narahatlıqla
ondan döyüşlər barədə soruşdu. Üz-gözünə yorğunluq ələnmiş zabit
dərindən köks ötürüb dedi:
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– Ağdərədə vəziyyət gərgindir, ermənilər dayanmadan irəliləyirlər. Deyəsən, düşmənə xaricdən kömək çox gəlir. Deyirlər ki, başqa
ölkələrdəki erməni terror təşkilatlının üzvləri də Qarabağa gələrək
bizimlə döyüşürlər. Əməliyyatların gedişindən hiss olunur ki, onlar
çox peşəkardırlar. Hücumlar güclü olanda geri çəkilmək məcburiyyətində qalırıq. Bu gedişlə, çətin ki, Ağdərəni qoruya bilək. Heç bilmirəm, Bakıda oturanlar müharibə barədə nə fikirləşir, nə düşünür?
İndi vacib bir tapşırıqla bağlı Müdafiə Nazirliyinə gedirəm. Orada vəziyyəti olduğu kimi danışacağam. Belə çox davam edə bilməz, qoy bu
vacibdən vacub işə bir əncam çəksinlər.
– Yoldaş kapitan, siz nə danışırsınız, ermənilər Ağdərəni işğal
edə bilməzlər! Yəni biz o qədər gücsüz və əfəl olduq ki, gül kimi
şəhərimizi qorumağı bacarmadıq? Yox, yox, bu ola bilməz. Nəyin bahasına olursa olsun, həm Ağdərəni, həm də o biri şəhərlərimizi qoruyacağıq. Yaralandığıma görə məzuniyyətə buraxmışdılar, indi geriyə
– cəbhə xəttinə qayıdıram.
– Tək bir nəfərin döyüşməsi ilə vəziyyət dəyişməyəcək. Atalar
yaxşı deyib: “Tək əldən səs çıxmaz”. Biz gərək cəbhədə döyüşən ayrı-ayrı qüvvələrimizi birləşdirək. Daha bəsdir kiçik dəstələrə bölünüb parçalanmağımız. Bir dəstə döyüşür, qan su yerinə axır, o biri
dəstə durub qıraqdan tamaşa edir. Belə də müharibə olar, belə də
döyüş olar? Vallah, məğlubiyyətimizin səbəblərindən biri də elə bundadır. Hamılıqla eyni vaxtda hücuma keçib vuruşsaq, yağıları tez bir
zamanda məğlub edib qələbə qazanarıq. Belə olsa, düşmən heç vaxt
bizə bata bilməz. Əgər dinləyən olsa, nazirlikdə bu barədə də danışacağam.
– Hə, nə olar, yoldaş kapitan, nə lazımdırsa, orada deyin. Qoy
nə isə bir dəyişiklik etsinlər. Yoxsa getdikcə işğaldan şirnikləşən ermənilər dayanmadan qabağa gələcəklər. Hayıfdı o torpaqlar, hayıfdı
o şəhərlər. Gözümüz görə-görə düşmən kəndlərimizi, şəhərlərimizi
ələ keçirib odlara qalayır, insanları öldürür.
Qısa söhbətdən sonra Fikrət tələm-tələsik çörəyini yedi. Tikələri
güclə udurdu. Ağdərə istiqamətində vəziyyətin gərginləşməsi xəbərindən sonra elə bil boğazı kilidlənmişdi. Bir azdan avtobus yoluna
davam elədi. Fikrət indi müdafiəsindən narahat olduğu Ağdərəyə bir
az da tez çatmaq istəyirdi...
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5-ci fəsil
Ağdərəyə gedən yollar
Avtobus Tərtərə çatanda günəş yavaş-yavaş qüruba əyilirdi. Avtovağzalda yaman basabas idi, adam əlindən tərpənmək olmurdu.
Şəhərə gedənlər daha çox idi. Fikrət avtobusdan düşən kimi Ağdərəyə gedən maşın axtarmağa başladı. Tərslikdən o tərəflərə gedən yox idi. Yarım saatlıq axtarışdan sonra Qurban adlı bir sürücü:
“Müştəri olarsa, Ağdərəyə gedərəm”, – dedi. Xoşbəxtlikdən, ondan
başqa da o istiqamətə gedən iki nəfər sərnişin tapıldı. Fikrət öyrəndi
ki, onun yol yoldaşları əsgər valideynləridir, cəbhə bölgəsinə övladlarından xəbər tutmaq üçün gedirlər. Allahyar adlı kişinin iki uşağı
döyüşlərdəydi. Dediyinə görə, Kənan və Sənan adlı oğulları Ağdərə
istiqamətində vuruşur. Üç aydan çoxdur onlardan xəbər tuta bilmir.
Yazıq kişi övladlarının taleyindən nigaran qalmışdı. Bilmirdi ki, onlar
sağ-salamatdır, yoxsa başlarında bir iş var? Allahyar kişi bir müddət hərbi komissarlığa ayaq döysə də, uşaqları ilə bağlı ona dəqiq
bir məlumat verən olmamışdı. Əlacsız qalan ata özü övladlarının axtarışına çıxmışdı. Səfəralı adlı o biri valideyn də oğlu Zəfərdən iki
aydan bəri xəbər çıxmadığını dedi. Fikrət bir anlıq düşündü ki, əgər
Allah eləməmiş, onun da başına bir iş gəlsə, atası, qardaşları bax bu
valideynlər kimi yollarda əsir-yesir olub onu axtaracaqlar. Axı hərbi
komissarlıqlar nə üçün camaata vaxtlı-vaxtında xəbər vermirlər ki,
onlar da yollarda qalıb belə əziyyət çəkib əsir-yesir olmasınlar.
Ağdərəyə uzanan yollarda onların söz-söhbəti kədərli notların
üstünə köklənmişdi. Dərddən, ağrıdan hamının qaşqabağı yer süpürürdü. Müharibə bu insanların sevincini əlindən almış, əvəzində
kədər və göz yaşı vermişdi. Hamı atanı baladan, balanı atadan ayrı
salan müharibəyə nifrət yağdırırdı. Ağdərəyə yaxınlaşanda onların
qarşısına köç aparan bir neçə maşın çıxdı. Bu mənzərəni görəndə söhbətlərinə bir az ara verdilər. Sürücü Qurban kişi dedi ki, Ağdərə ətrafında vəziyyət gərginləşdikdən sonra camaat yavaş-yavaş
evini tərk edir: “Yazıqlar neyləsinlər, ermənilərin əlinə düşməkdən
qorxurlar də. Bilirlər ki, o gavurların cənginə keçənlər geri qayıtmır.
Qayıdanlar da ölümcül, yarımcan... Daşnaklar əsirlikdən azad etdik-
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ləri adamların damarlarına neft vururlar. O yazıqlar da qayıdandan
bir müddət sonra ağır əzablar içində dünyadan köçürlər. Sanki yağılar onları əsirlikdən elə ölmək üçün azad edirlər. Şəhərdə qalanları
yerinə kim olsa qaçar də! Neçə vaxtdır ordu da ermənilərlə öhd eliyə
bilmir. Etibarlı, dayanıqlı bir müdafiə yoxdur. Top səsləri Tərtəri də
silkələyir, daşnaklar camaatı rahat yaşamağa da qoymurlar. Vallah,
bir bu ruslar, bir də o xaricdəki terror təşkilatları arxalarında dayanmasa, erməni nə köpəkoğludur ki, bizdən torpaq alsın?! Beş-on günə
ordumuz erməniləri Qarabağdan it kimi qovub çıxarar”.
Onlar Ağdərəyə yaxınlaşanda yaz günəşi son şəfəqlərini səmanın
ənginliklərindən yığışdırıb yavaş-yavaş qürubda görünməz olurdu.
Bir azdan yer üzünə qaranlıq çökəcəkdi. Fikrət şəhərin mərkəzində
maşından düşdü. Burada atəş səsləri daha da güclü eşidilirdi. Sanki ermənilər lap yaxında – iki addımlıqdaydı. Ətrafa göz qoya-qoya
hospitala tərəf üz tutdu. O burada qalıb gecələmək fikrinin üstündən
xətt çəkmişdi. Belə ağır döyüşlər getdiyi bir vaxtda hospitalda qalmaq istəmirdi. Məleykə ilə görüşüb hal-əhval tutandan, aldığı hədiyyəni ona verəndən sonra ön xəttə – bölüklərinə yollanacaqdı.
Şəhərin mərkəzinə çoxlu zirehli texnika və canlı qüvvə cəmləşmişdi. Uğultu, səs-küy hər tərəfi başına götürmüşdü. Düşmən üzərinə əks-hücum olacağı gözlənilirdi. Zirehli texnika və canlı qüvvəni
görəndə Fikrətin ürəyi bir az arxayınlaşdı. İnandı ki, bu güclə erməniləri darmadağın edəcək, Ağdərəni qoruyub saxlayacaqlar.
Fikrət bu düşüncələr içində hospitala çatdı. Yenə də həyətdə gərginlik yaşanırdı. Ağır döyüşlər getdiyindən bir ucdan ön xətdən hospitala yaralılar daxil olmaqda idi. Yenə də qəbul şöbəsinin qarşısında
uzun bir növbə yaranmışdı.
İkinci mərtəbəyə qalxan Fikrət birbaşa tibb bacısının otağına
üz tutdu. O, dəhlizdə Elmira ana ilə qarşılaşdı. Tibb bacısı yenə də
əlində vanna yaralıların ayaqlarını yumaq üçün palatalara tələsirdi.
Fikrət onunla görüşüb hal-əhval tutdu. Elmira ana da nigaran-nigaran onun vəziyyətini xəbər aldı. “Samostrellərin” palatasının yanından keçəndə içəri boylandı. Onlar yerlərində yox idilər, indi palatada
başqa yaralılar yatırdı. Fikrət güman etdi ki, yəqin, sağalan kimi bu
qorxaqları məhkəmə ayağına çəkiblər. O, Məleykənin oturduğu otağının qapısını astaca döyüb içəri girdi. Dava-dərman qoxusu gələn
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otaqda bir neçə tibb bacısı var idi. Onların gözlərindən yorğunluq tökülürdü. Hiss olunurdu ki, yuxu üzünə həsrətdilər. Fikrət salam verib
həl-əhval tutandan sonra Məleykəni soruşdu. Tibb bacılarından biri
– Təranə Fikrəti tanıdı. Tanıyan kimi də onun salamını alıb: “Fikrət
qardaş, Məleykə bax elə indicə əməliyyata girdi. Yəqin ki, işləri tez
başa çatar, lap uzagı bir saata çıxar”, – dedi. Sonra Fikrətin vəziyyətini soruşdu:
– Fikrət, qardaş, özünü necə hiss edirsən, yaraların sağalıbmı?
– Çox sağ ol, bacı, indi babatam. Siz necəsiniz, işləriniz necə gedir? Vallah, belə baxıram ki, sizin işiniz bizimkindən də ağırdır. Allah
köməyiniz olsun, möhkəm dayanın. Yaralı döyüşçülərin taleyi sizin
əlinizdədir. Bu ağır günlərdə bir-birimizə arxa durmasaq, erməniləri
məğlub edə bilməyəcəyik.
Sözünü bitirib otaqdan çıxmaq istəyəndə Təranə onu saxlayıb
dedi:
– Fikrət qardaş, bayıra çıxmayın, Məleykəni elə burada gözləyin. Gedib dəhlizdə ayaq üstə dayansanız, yaralarınız ağrıyar. Yəqin
ki, uzun yol gəlib yorulmusunuz. Nə bilmək olar, bəlkə elə Məleykə
əməliyyatdan bir az gec çıxacaq.
Fikrət bir söz demədi, sakitcə geri dönüb otaqdakı boş stullardan birində oturdu. Təranə ona çay da süzdü. Bir azdan qızlar yaralılara baş çəkmək üçün otaqdan çıxdılar. Çayını içəndən sonra Fikrət
düşündü ki, bəlkə, hərbi hissəyə getsin, sonra arada vaxt tapanda
gəlib Məleykəyə baş çəkər. O, iki daş arasında qalmışdı. Bilmirdi
ki, bölüklərinə qayıtsın, yoxsa oturub sevgilisini gözləsin. Döyüşlər
onu səngərə, sevgi isə tibb bacısı ilə görüşə çəkirdi. Sonra sevgilisini görmək istəyi onu qalmağa məcbur etdiyi üçün oturub Məleykəni gözləməyi qərara aldı. Onu görməmiş səngərə getmək istəmirdi.
Nə bilmək olardı, bir də hospitala yolu nə vaxt düşəcəkdi. Ölüm-itim
dünyasıdı, bu gündən sabaha etibar yoxdur, bilmək olmur cəbhədə
onu nələr, hansı hadisələr gözləyir. Ola bilərdi ki, bir daha tibb bacısını görməsin. Bu düşüncələr içində oturub Məleykənin əməliyyatdan
çıxmağını gözlədi. Tez olsaydı, Fikrət onunla görüşüb hərbi hissəyə
gedə bilərdi. Hələ gec deyildi, o, cəbhə xəttinə getmək ümidini itirməmişdi. Onsuz da, hərbi hissədə sabah olmalıydı. Amma bir gecə də
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olsa, tez getməyin bir ziyanı yox idi. Ürəyində düşmənə olan nifrət
hissi onu döyüşə – qisasa, intiqama çağırırdı.
...Vaxt keçir, Məleykə isə əməliyyatdan çıxmaq bilmirdi. Boş-bekar oturmağa vərdiş etməyən Fikrət Ağdərəyə gələndə yolüstü Bakıdan aldığı kitablardan birini açıb oxumağa başladı.
Bir azdan xəstələrə baş çəkən tibb bacıları palatalardan qayıtdılar. Məleykənin hələ də əməliyyatdan çıxmadığını görəndə Təranə:
“Fikrət qardaş, narahat olmayın, bir az da gözləyin, bu dəqiqə öyrənim görüm qızın işləri qurtarıb, yoxsa yox?” – dedi. Tibb bacısı
bunları deyib otaqdan çıxdı. İki-üç dəqiqə keçər-keçməz geri dönüb
sevincək halda: “Fikrət, gözün aydın, əməliyyat artıq yekunlaşmaq
üzrədir”, – dedi.
Axır ki Məleykə gəlib çıxdı. O, çox yorğun görünürdü, sanki gün
ərzində dünyanın ən ağır işlərini görmüşdü. Fikrətlə qarşılaşan tibb
bacısı yorğunluğunu unutdu, çöhrəsində təbəssüm oynadı. Elə bil
Məleykə ilə son görüşlərinin üstündən günlər yox, illər ötmüşdü.
Neçə vaxt idi Fikrət sevgilisinin həsrətini çəkir, görüşüb səsini eşitməyə tələsirdi. İndi Məleykəni görən kimi onun qəlbinə, könlünə rahatlıq çökdü.
Tez ayağa qalxıb tibb bacısı ilə görüşüb hal-əhval tutdu. Əgər
otaqda tək olsaydılar, Fikrət onu qucaqlayıb bağrına basardı. Məleykə gülümsünüb hər şeyin yaxşı olduğunu dedi. Bir az ordan-burdan
söhbət etdilər. Fikrət şəhərdə gördüklərindən, şəhid dostunun məzarını ziyarət etdiyindən, keçmiş iş yoldaşları ilə görüşlərindən və
Azadlıq meydanına getdiyindən ona ətraflı danışdı. Tibb bacısı yorğun olsa da, onu diqqətlə dinlədi. Fikrət də Məleykəni maqarlandıran hər şeyi ona xırdalığına qədər danışmağa çalışdı.

Fotoqraf Əli ölüm ayağında

Söhbətlərinə bir az ara verib axşam yeməyini yedilər. Süfrədən
qalxandan sonra Məleykə bir neçə palataya baş çəkdi, yaralıların
dava-dərmanını verib qayıtdı. Fikrət ondan Kamandarı soruşdu.
Məleykə dedi ki, qardaşı yaxşıdır. Dünən döyüşdə yaralanmış əsgər
dostunu hospitala gətirmişdi. İnşallah, sabah ona baş çəkməyə gəlməlidir. Fikrət üçün bu lap göydəndüşmə oldu. Fikirləşdi ki, hərbi
hissəyə Kamandarla bir yerdə qayıtsın. Stolun üstünə açılmış qəzet-
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də müxtəlif rakurslardan çəkilmiş şəkilləri görəndə Fikrətin yadına
fotoqraf Əli düşdü. Tez tibb bacısından onu xəbər aldı:
– Məleykə, fotoqraf qardaşımız necədi, neyniyir? Yenə də işlərini
davam etdirib şəkillər çəkirmi?
– Fikrət, məgər sənin o dəhşətli hadisədən xəbərin yoxdur?
– Yox, Məleykə, hansı hadisə, nə olub ki, ona?
– Aman Allah, bu müharibədə nələr baş verir, nələr olur?
– Məleykə, sən Allah, tez de görüm fotoqraf Əliyə nə olub? Onun
başına nə iş gəlib? Barı sağ-salamatdırmı?
– Üç gün əvvəl baş verən hadisədən dəhşətə gəldim. Kimlərsə
fotoqraf Əlini öldürmək istəyirmiş.
Fikrət eşitdiyi xəbərin ağırlığından, soyuqluğundan donub yerindəcə qaldı, şoka düşdü. Bir azdan özünə gəlib astaca dedi:
– Ola bilməz, Məleykə! Axı yazıq nə edib ki, onu öldürsünlər?
Gördüyü işlər hamısı xalqın xeyrinə, düşmənin əleyhinədir. Xalq
üçün təmannasız dəyərli işlər görən adama güllə atarlarmı?
– Hə, Fikrət, biz də ilk dəqiqələrdə buna inanmadıq. Təkcə sən
yox ee, elə bu xəbəri eşidənlərin hamısı şoka düşmüşdü. Qeyrətini
itirmiş xainlər ona da qıyıb atəş açıblar. Bir neçə silahlı Əlinin otağına hücum çəkib onu gülləliyəndən sonra çəkdiyi şəkilləri, topladığı materialları aparmağa cəhd göstəriblər. Biz həmin axşam atəş
səslərinə yuxudan ayılıb tələm-tələsik hospitalın həyətinə çıxdıq. İlk
dəqiqələrdə nə baş verdiyini anlamadıq. Atəşin haradan, kimə açıldığını öyrənməyə çalışırdıq. Bu vaxt Əlinin arvadı Reyhanın çığırtısını eşitdik. Yazıq qadın qışqırıb: “Ay aman, kömək edin, Əlini öldürdülər, hey!” – deyib haray qoparırdı. Vaxt itirmədən onların qaldığı
otağa qaçdıq. İçəri girəndə Əlini qan içində, yerdə döşəli vəziyyətdə
gördük. Ağır yaralansa da, sağ idi, nəfəsi gedib-gəlirdi. Tez onu əməliyyat otağına götürdük. İki güllə ayağından, iki güllə çiynindən, bir
güllə də qarın boşluğundan dəymişdi. Yaraları ağır olduğundan sağ
qalacağına ümidimiz az idi. Əməliyyatdan sonra Əlini təcili olaraq
Bakıya – mərkəzi hospitala göndərdik. O, yaralıların şəklini çox çəkmişdi, özününsə şəklini çəkən olmadı. Əməliyyatdan sonra yaşadığı
otağa baxdıq. Gördüklərimizdən dəhşətə gəldik. Otaq qan içindəydi.
Hər yan qırmızı rəngə boyanmışdı. Əlinin qanı özünün bir vaxtlar
çəkdiyi qanlı şəkillərin üstünə çilənmişdi. Fotoqrafı güllələyənlər
otağı ələk-vələk etmiş, hər şeyin altını-üstünə çevirmişdilər. Elə bil
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nə isə çox vacib bir şey axtarırmışlar. Reyhan danışırdı ki, hadisə baş
verən dəqiqələrdə o, həyətə çıxıbmış. Güllə səslərini eşidən kimi otağa qaçıb. İçəri girəndə Əlini qan içində görüb. Sonra çölə yüyürərək
haray salıb. Bu vaxt görüb ki, üç nəfər hospitalın hasarından o tərəfə
aşır. Xoşbəxtlikdən həmin gün uşaqları evdə olmayıb. Yoxsa onları
da gülləliyərdilər. Əvvəlki gün ailəliklə Bərdəyə – qardaşıgilə gediblərmiş, uşaqlar bir neçə gün əmisigildə qalmaq istəyiblər, valideynləri də buna etiraz etməyiblər. Nə yaxşı ki elə belə olub. Yoxsa Allah
eləməmiş uşaqlar da gülləyə tuş gələrdi.
– Məleykə, yüz faiz bu ermənilərin işidir. Düşmən istəmir ki, bu
materiallar illər sonra üzə çıxsın. İndidən onu məhv etmək istəyirlər.
– Əlbəttə, Fikrət, gün kimi aydındır ki, bu işdə erməni əli var.
Məni daha çox bir şey düşündürür. Bax, daşnaklar haradan bildilər
ki, hospitalda Əli adında fotoqraf var və o illər sonra onların qanlı
əməllərini ifşa edəcək şəkillər çəkir, material toplayır? Deməli, içimizdə düşmənə işləyən satqınlar var. Belələri ermənilərlə əlbir olaraq onların əleyhinə nə varsa, hamısını məhv etməyə çalışırlar. Yəqin
ki, bunun müqabilində ermənilərdən xeyli pul alırlar. Qəsbkarların
əsas məqsədi hər addımda bizi məğlubiyyətə sürükləməkdir. Nə qədər çətin olsa da, yağılara işləyən bu xainlər tapılıb cəzalandırılmalıdır. Qoy hamı satqınları tanısın və bu işdən ibrət dərsi götürsün.
– Məleykə, bilirsən, bu xainlər düşməndən də qorxuludur, çünki onları tanımaq çox çətin məsələdir. Erməniyə nə var ki, üzbəüz
səngərdə dayanıb səninlə vuruşur. Bilirsən ki, işğalçıdır, sənin düşmənindir. Silahının hədəfinə tuş gələn kimi təpəsinə bir güllə vurub
öldürürsən. Satqınlar isə möhkəm maskalanır, bəlkə də, elə səninlə
bir yerdə işləyir, oturub çörək yeyir, söhbət edir, deyb-gülür, amma
onları tanıya bilmirsən. Nə bilim, vallah, gör içimizdə nə qədər anası
erməni olanlar var. Üzdə işğalçıları pisləyir, gizlində isə onlara işləyir,
imkan düşən kimi səni arxadan baltalayırlar. İndi bax gecənin qaranlığında nə bilmək olar ki, Əlini öldürmək istəyən kimlər idi?
– Düz deyirsən, Fikrət, bu, çox çətin işdir. Görək də, hərbi prokurorluğun müstəntiqləri baş vermiş hadisə ilə bağlı elə sabahısı
gün hospitala gəlmişdilər. Deyəsən, onlar ciddi iş aparırlar. Yəqin ki,
gec-tez cinayətkarları tapacaqlar.
– Yazıq Əli, görəsən, indi vəziyyəti necədir? Allah eləsin ki, ölməsin, qayıdıb yarımçıq qalmış işlərini davam etdirsin. Onun topladığı
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materiallar çox qiymətlidir. Fotoqrafın qədrini hələ bir neçə ildən
sonra biləcəklər. Əgər Allah eləməmiş, onu itirsək, bəs bu işləri kim
davam etdirəcək?
– Nə bilim, deyirlər ki, vəziyyəti ümidvericidir. Doğrudan da,
onun başına bir iş gəlsə, Əlini kim əvəz edəcək? Bu işlərin qulpundan
kim yapışacaq? Allah eləsin ki, tezliklə sağalıb işinin üstünə qayıtsın.
– Məleykə, bilmədin satqınlar otaqdakı materialların hamısını
aparıblar, yoxsa yerdə bir şey qalıb?
– Vallah, dəqiq bilmədim. Onun stolunun üstünə xeyli şəkil və
yazılı vərəqələr səpələnmişdi.
– Onların hamısı çox qiymətli materiallardır, ona görə də necə
olursa olsun, qoruyub saxlamaq lazımdır. Gələcəkdə ermənilərin
vəhşiliyini sübut etmək üçün onlar bizə çox lazım olacaq. Məleykə,
sən Allah, vaxt eliyə bilsən, Əlinin topladığı materialların taleyi ilə
maraqlan. Öyrən gör onlar haradadır, hara aparıblar, hara qoyublar,
kimə veriblər? Heç olmasa, yerdə qalanları qoruyub saxlamaq mümkün olsun.
– Düz deyirsən, Fikrət. Mən günü sabahdan bu işlə maraqlanacağam. Əlinin çəkdiyi şəkilləri, topladığı materialları yığıb etibarlı,
satqınların əli çatmayan bir yerə qoyacam.
Bir azdan qızlar otaqdan çıxıb palatalara getdilər, sevgililər tək
qaldı. Fikrət yaranmış şəraitdən istifadə edib aldığı hədiyyəni istəklisinə verdi. Məleykə səliqə ilə bükülmüş kağızı açıb göyərçinləri
yuvasında mehribancasına yatan görəndə qeyri-ixtiyari çöhrəsinə
təbəssüm qondu. Sanki bayaqkı yorğun sifətində çiçək açdı. Hiss
olundu ki, hədiyyəni çox bəyənib. Bir anlıq qaşlarını çatıb fikrə getdi.
Bu hədiyyə ilə Fikrətin nəyə işarə etdiyini yaxşı başa düşürdü.
Əvvəlki günlərə baxanda hava xeyli isinmişdi. Əsən sərin meh
dağlarda, dərələrdə bitən gül-çiçəklərin xoş ətrini şəhərin mərkəzinə yayırdı. Gül-çiçəyin qoxusuna hərdən barıtın da kəsif iyi qarışırdı. Yaralılar yavaş-yavaş yatmağa hazırlaşır, palatalarda işıqlar
bir-bir sönürdü. Hospitalın həyətində bir az sakitlik idi. Bir-birini
sevən iki gənc bu sakitliyin qoynunda rahatlanaraq asta-asta gəzişirdi. Həyətə düşəndən bəri heç biri danışmırdı. Qəlblərini bürüyən
həyəcan sanki ikisinin də dilini, ağzını bağlamışdı. Axır ki aralarına
çökmüş sükutun buzunu Fikrət isti sualları ilə əritdi:
– Məleykə, hədiyyə ürəyincə oldumu?
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– Hə, Fikrət, çox xoşum gəldi, amma, deyəsən, özünü əməlli-başlı xərcə salmısan. Çox gözəl göyərçinlərdi, yuvalarına da söz ola bilməz. Onu yaradan sənətkarın əl işi də çox heyrətamizdir. Yuvada rahat yatmış göyərçinlərin gözlərindən bəxtəvərlik yağır, çox xoşbəxt
görünürlər. Müharibənin şiddətləndiyi günlərdə hamımızın o göyərçinlər kimi isti bir yuvaya, rahatlığa, dincliyə və sülhə ehtiyacımız var.
– Deyirəm, qəribədir ee, Məleykə, insan dünyaya göz açdığı gündən xoşbəxtlik axtarır, daim onu əldə etməyə can atır. Bütün ömrü
boyu onun ardınca qaçır. Məncə, xoşbəxt olmaq insanın halalca
haqqıdır. Bu haqqı onun əlindən heç kim almamalıdır. Bir fikir ver,
ömrümüz boyu xoşbəxt olmaq üçün çalışıb-vuruşur, ona qovuşmaq
üçün bu yolda əzablara qatlaşırıq, çətinlikləri məğlub etməyə çalışırıq. Düzdür, heç də həmişə axtardığımızı tapa bilmirik. Ha can atsaq
da, xoşbəxtliyə əlimiz yetmir, təəssüf ki, bəzən ömrü boyu ona tamarzı qalırıq. Hərdən də elə olur ki, insan xoşbəxtliyin içində yaşayır,
amma qədrini bilmir. Yalnız onu itirəndən sonra xiffətini çəkir, yenidən xoşbəxtliyə qovuşmaq istəyir. Qoy, Allah hamını xoşbəxt eləsin,
biz də içində.
– Amin, inşallah! Fikrət, yəqin, razılaşarsan ki, insan həyatında
başqa şeylər kimi xoşbəxtlik də nisbidir, daimi xoşbəxtlik yoxdur. O
sanki qəfil əsən külək kimi, gözlənilmədən çaxan şimşək kimidir. Bu
gün xoşbəxt yaşayan insan bir də görürsən ki, sabah dünyanın ən
bədbəxt bəndəsinə çevrilir. Deyəsən, zaman çox amansızdır. Həyat
yollarımız heç də həmişə hamar, sığallı olmur. Onun enişi var, yoxuşu və uçurumu var. Bax elə götürək mənim özümü. Göz açdığım
dədə-baba yurdunda xoşbəxt bir həyat yaşayır, ömrümün daim bu
axarla davam edəcəyini düşünürdüm. Günlərin birində ermənilər
qardaşlarımı öldürüb şirin həyatıma zəhər qatdılar, xoşbəxt günlərimin üstünə qanlı hadisələrin kölgəsi düşdü. Zaman keçdikcə bu
kölgə daha da qalınlaşdı və əhatə dairəsi genişləndi. Gözlənilmədən
ürəkparçalayan hadisələrlə üz-üzə qaldım, həyatım əzab və dəhşətlərin içindən keçdi. Bütün bunlar azmış kimi, ermənilər bizi doğma
ocağımızdan da qovub didərgin saldılar. Əvvəlki gözəl günlərimizdə
qazandığımız ən qiymətli nəyimiz var idisə hamısını itirdik, həyatıma acılarla dolu olan qaçqınlıq qədəm qoydu. Güclə özümüzə gəlirdik ki, onda da Qarabağ müharibəsi başlandı. Yaşadığım bu qısa
ömrümdə nələr görmədim, nələr?! Müharibənin acıları daha ağrılı
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və dözülməzdir. Həm insanlar öldürülür, həm də kənd və şəhərlər
dağılıb yerlə-yeksan olunur. Gözəl məkanlar, böyük saraylar, gözoxşayan mənzərələr bir günün, bir anın içində xarabalığa çevrilir, müharibə hər gün neçə-neçə insanın ömrünə nöqtə qoyur. Neçəsi torpaq uğrunda şəhid olur, neçəsi sağlamlığını itirir. Heç bilmirsən ki,
sabah başına nə iş gələcək, hansı hadisə ilə qarşılaşacaqsan? Bu ağır
və çətin günlərdə adam çaşıb qalır, bilmir ki, nəyə tapınsın, nəyə güvənsin, hansı ümidlərə köklənib yaşasın, kimə və nəyə pənah aparsın? Müharibələr təbiətə də ağır zərbələr vurur – meşələr yandırılır,
çöllər susuzluqdan cadar-cadar olur, canlı aləm yavaş-yavaş məhvə
sürüklənir.
– Məleykə, mən bilirəm bu çətin günlərdə nəyə güvənib, nəyə
tapınıb yaşamaq lazımdır?
– Nəyə, Fikrət, nəyə?
– Sevgiyə, Məleykə, sevgiyə! Həyatda sevgidən böyük qüvvə varmı? Elə bilirəm ki, insan sevəndə daha güclü, daha məğlubedilməz
olur. Sevgi həmişə insanı mübarizəyə səsləyir. Sanki hər şey sevginin
əlində muma dönür, acizləşir. Sevgi adamı bütün şər qüvvələrdən də
qoruyur. Bax, deyim ki, səni sevəndən bəri özümü əvvəlkindən güclü
hiss edirəm. Getdikcə qarşımdakı çətinliklər asanlaşır. Sevgidən güc
aldıqca daha da cəsarətlə vuruşuram. Mən müharibədən, qan-qadadan qorxmuram. Çünki torpağımı, vətənimi və sevgimi qoruyuram.
Gündən-günə sənə olan sevgim artıb ürəyində tufan qoparır. Daim
güllə yağışı altında olsam da, inanıram ki, Tanrı arzusu və həsrətiylə
yaşadığım xoşbəxtliyi məndən əsirgəmiyəcək. Məzuniyyətdə olduğum günlərdə yalnız səni düşünmüşəm, gələcək həyatımızı necə quracağımızı yaxşı-yaxşı götür-qoy eləmişəm. Səni dünyalarca sevirəm,
Məleykə! Sən də gəlişimi gözləyirdinmi, heç məni düşünürdünmü?
– ...Hə, Fikrət, səni düşünürdüm, səni gözləyirdim. Düşündükcə
də elə hey bu qan-qadanı başlayan erməniləri lənətləyirdim. İnsanlara ölüm və fəlakət gətirən müharibələrə nifrət edirəm. Axı bu dava
olmasaydı, biz belə acıları nə görər, nə də ağrısını çəkərdik. Bizim nə
yaşımız var ki, bu qədər əzab və ölüm-itim görür, mərmilərin, güllələrin od-alovunda yanıb qovruluruq. Əgər müharibə başlamasaydı,
biz sakit və firavan bir həyat yaşayardıq.
– Məleykə, görünür ki, bizim də qismətimizə müharibəni görmək, onun ağrılarını yaşamaq düşüb. Deməli, taleyimiz belə yazı-
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lıbmış. Ömür yolumuz müharibənin od-alovundan keçməliymiş.
Düzdür, bəzi məqamlarda bu fikirlə razılaşmayıb tərəddüt edirsən,
amma sonra baxırsan ki, yox, qismətdən qaçmaq mümkün deyil. Bu
vaxta qədər gör dünyada nə qədər müharibələr baş verib, nə qədər
insanlar qanlı döyüşlərin qurbanı olub. Yəqin ki, hələ bundan sonra
da insanlara ölüm gətirən müharibələr dünyanı dağıdıb viran qoyacaq. Hansısa filosof deyib ki, guya yer üzündə insanların sayının azalması üçün müharibələrin tez-tez olmasında bir qanunauyğunluq var.
Deyə bilmərəm ki, filosof bu fikirlərində nə qədər haqlıdır. Amma
onu bilirəm ki, yer üzündə insanlar yaşadıqca, dava-dalaşların olması da qaçılmazdır. Müharibəni başlayan erməniləri mən də lənətləyirəm. Söz yox, təkcə lənətləməklə işimizi bitmiş hesab etməməliyik.
İşğalçılardan qorxub geri çəkilmək bizə yaraşmaz. Qarabağ müharibəsində biz mütləq qalib gəlməli, yurdumuzun həmişəlik yağıların
əlinə keçməsi ilə barışmamalıyıq. Ermənilər yaşayırlarsa, bizimlə
bərabər yaşasınlar, yox, istəmirlərsə, qoy rədd olub Ermənistana
getsinlər. Hələ Ermənistan da onlara çoxdu. Çünki o yerlər də bizim
ulu babalarımızın torpaqlarıdır. İnşallah, müharibə başa çatandan
sonra biz də sağ-salamat geri dönüb arzularımıza qovuşar, bax bu
göyərçinlər kimi isti bir yuva qurub xoşbəxt yaşayarıq.
– İnşallah, – deyə Məleykə astaca dilləndi.
Gecədən xeyli keçənə qədər Fikrətlə Məleykə hospitalın həyətində gəzişə-gəzişə söhbət etdilər. Fikrət sevgilisinə yaşanıb arxada
qalmış günlərindən də danışdı. İlk məhəbbəti olmuş Leylanın faciəli taleyindən söz açdı. Məleykə bu qəmli hekayəti eşidəndə gözləri
yaşardı. Tibb bacısı da ermənilərin başlarına gətirdiyi faciələrdən
söz saldı. Qardaşları Səyyadın, Yaqubun ölümünü göz yaşı içində xatırladı. Həmin axşam iki sevgili bir-birini daha da yaxından tanıdı.
Tanıdıqca da sevgiləri artdı. Bu anlarda məhəbbət bir məşəl kimi yanıb onların ürəklərini işıqlandırırdı. Belə xoş anlarda bir-birini saf
məhəbbətlə sevən bu hərbçi sevgililər nə top, nə də avtomat səsi eşidirdilər. İndi onların qulağını yalnız ürəklərinin sevgiyə köklənmiş
döyüntüləri döyəcləyirdi. Dillər susmuşdu, yalnız ürəklər danışırdı.
Heç havadakı barıt qoxusunu da hiss etmirdilər. Bu iki aşiq sanki bir
anlıq müharibəni, cəbhə bölgəsində olduqlarını yaddan çıxarmışdılar. İkisi də sevgi dənizinin şıltaq dalğaları qoynunda bəxtəvərcəsinə
üzürdü. Bəlkə də, həyatlarının ən xoşbəxt anlarını bu gecə yaşayır-
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dılar. Məhəbbət, sevgi bütün duyğuları üstələmiş, ətrafdakı hər şeyi
unutdurmuşdu...
Gecədən xeyli keçmiş onlar yuxarı qalxdılar. Palatalardan səs-səmir gəlmirdi, hər tərəfə sakitlik çökmüşdü. Xəstələr şirin yuxu içində
mışıl-mışıl yatırdılar. Fikrət palatalardakı boş yerlərdən birində rahatlandı. Uzun yol onu yorub əldən salmışdı.
Fikrət tezdən yuxudan oyananda səhər mürgülü gözlərini çoxdan açmışdı. Vaxt itirmədən əl-üzünü yuyub Məleykənin yanına
tələsdi. Nə qədər tez gəlsə də, onu otaqda tapmadı. Fikrət içəridəki
tibb bacıları ilə salamlaşıb hal-əhval tutdu. Onlar dedilər ki, Məleykə
yaralı əsgərlərə iynə vurmağa gedib, indilərdə qayıdacaq. Elə bu vaxt
arxadan onun səsini eşitdi. Geriyə dönəndə qarşısında sevgilisini görüb xoş dindirdi:
– Məleykə, sabahın xeyir, necəsən?
– Sağ ol, Fikrət yaxşıyam. Gecəni necə yatdın, narahatçılığın olmadı ki?
– Yox, yox, yerim lap rahat oldu. Sözün düzü, mən bir az tez qalxmaq istəyirdim, yorğun olduğumdan yatıb yuxuya qalmışam.
– Yatıb qalmamısan, Fikrət, lap vaxtında oyanmısan. Gəl, bir tikə
çörək ye, indi Kamandar da harada olsa, gəlib çıxar, hərbi hissəyə
birlikdə gedərsiniz.
– Bir az tez gəlsəydi, lap yaxşı olardı. Məleykə, ola bilərmi ki, Kamandar gəlməsin?
– Yox, söz veribsə, mütləq gələcək.

Hospitalı Ağdama köçürürlər

Fikrət səhər yeməyini təzəcə yeyib qurtarmışdı ki, Kamandar
qapıda göründü. Məleykə də, Fikrət də ayağa qalxıb onunla görüşdülər. Kamandar oturub bacısının süzdüyü çayı içdi, onun üz-gözündən yorğunluq yağırdı. Xeyli ordan-burdan danışandan sonra dedi
ki, hələlik çətin də olsa, düşmənin qarşısını alırıq. Ermənilərin hücumları səngimək bilmir, bir gün də olsun, döyüşlər dayanmır. Təkcə
dünən bir az sakitlik oldu. Beş gün əvvəl kəşfiyyata getmişdim. Çətin də olsa, bəzi vacib məlumatlar əldə etdim. Öyrəndim ki, ermənilər növbəti hücumlara çox ciddi hazırlaşırlar. İşğalçılıq planlarını
bu gün-sabah həyata keçirmək istəyirlər. Dediklərinə görə, növbəti
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hücumları daha geniş və güclü olacaq. Bütün məlumatları komandanlığa çatdırmışam, yəqin ki, düşmənin irimiqyaslı hücumlarının
qarşısını almaq üçün zəruru tədbirlər görüləcək. Bir neçə gündən
sonra yenə də kəşfiyyata getməliyik.
– Kamandar, mənim də səninlə kəşfiyyata getməyimə komandanlıq icazə verərmi?
– Verər, Fikrət, verər. Sənin erməni dilini bilməyin çox əhəmiyyətlidir, bu, düşmənin içərilərinə yol tapmaq üçün sanki sirli-sehirli
bir açardır. Buradan birbaşa qərargaha – istiqamət rəisinin yanına
gedərik. Mən səni komandanlığa təqdim edib haqqında məlumat
verərəm. Onlar səni bir az sorğu-sual edəcəklər. Əgər cavabların istiqamət rəisini qane eləsə, işimiz düzələcək. Ondan sonra əməliyyata
bir yerdə gedərik. Amma bilirsən, nə var, Fikrət? Bəri başdan deyim
ki, bu, çox təhlükəli işdir, hər addımda düşmənlə üz-üzəsən, ölüm
daim başının üstündə fırlanır. Bəlkə, bu addımı atmazdan əvvəl bəri
başdan, yaxşı-yaxşı fikirləşəsən?
– Mənim kəşfiyyata – düşmən arxasına getməyə böyük marağım
var. Təhlükəli olsa da, bu addımı atmalıyam. Həyatda asan nə var ki?
Bütün işlər çətindir də! Əgər qələbəmiz naminə mən bunu bacarıramsa, nə üçün etməməliyəm. Yəqin, bizim gətirəcəyimiz məlumatlar əməliyyatların planlaşdırılmasında mühüm rol oynayacaq.
– Bəli, elədir ki, var!
Kamandar daha heç nə deməyib yaralı əsgər dostuna baş çəkməyə getdi. Məleykə ilə Fikrət otaqda tək qaldılar. Tibb bacısı üzünü
Fikrətə tutub sakitcə dedi:
– Fikrət, harda olsan, özünü düşmən gülləsindən qoru. Hər addımda ehtiyatlı tərpən. Kamandardan da muğayat ol, onu gözündən
qoyma. Özünüzü çox təhlükəli yerlərə atıb həyatınızla risk etməyin.
– Məleykə, nə məndən, nə də Kamandardan nigaran qalma. Sən
məni gözlə, harada olsam, yanına qayıdacağam.
– Mən sevgimizə sadiq olacam. Gecə-gündüz Tanrıya dua edəcəyəm ki, səni də, qardaşımı da erməni gülləsindən qorusun. Allah
qolunuza qüvvət versin.
Söhbət bu axarla davam etdiyi vaxt tibb bacılarından biri gəlib
Məleykəyə dedi ki, hamınız rəisin otağına yığışın, iclasdır. Məleykə
söhbəti yarımçıq qoyub getməli oldu. Qapıdan çıxhaçıxda geri dönüb
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tapşırdı ki, “Fikrət, getməyin ha, məni mütləq gözləyin.” O da “baş
üstə” deyib dəhlizdə gəzişməyə başladı. Hospitalın bütün işçiləri
tələm-tələsik rəisin otağına yığışırdı. Nə isə yaman qaçhaqaç var idi.
“Görəsən nə olub, nə baş verib ki, rəis səhər-səhər yığıncaq keçirir?
Bəlkə, yaralılar çox olacaq, rəis hazırlıq işləri görmək üçün həkimlərə, tibb bacılarına tapşırıqlar verir?” – deyə Fikrət öz-özünə sual
verdi.
Bir azdan otağa qayıdan Kamandar Fikrətdən bacısını soruşdu.
O da hamının iclasa getdiyini söylədi. “Deyəsən, nə isə ciddi bir şey
baş verib, rəis səhər-səhər hamını otağına yığıb iclas eliyir”, – deyə
həyəcanla dilləndi. Kamandar sanki onun narahatçılığının üstünə
sərin su səpərək dedi ki, hospitalda belə şeylər tez-tez olur, yəqin
ki, burada dəhşətli bir hadisə-filan yoxdur. Mən belə iclasları burada
çox görmüşəm. Bəlkə də, nazirlikdən-zaddan gələn var. Aralarında
gedən qısa söhbətdən sonra onlar dəhlizdə dayanmayıb Məleykənin
otağına keçdilər.
Yarım saatdan sonra rəisin otağına gedənlər geri döndülər. İclasdan çıxan həkimlər, tibb bacıları danışa-danışa xidməti otaqlarına
qayıdırdılar. Bir azdan Məleykə də gəlib çıxdı. Başqaları kimi onun
da çöhrəsindən narahatçılıq və həyəcan yağırdı. Bacısını belə gərgin
vəziyyətdə görən Kamandar tələsik soruşdu:
– Məleykə, nə olub, nə iclasıydı səhər-səhər, nə xəbər var?
– Xəbərlər heç ürəkaçan deyil, Kamandar. Ermənilər dayanmadan irəliləyirlər. Rəis dedi ki, Ağdərənin işğal olunması üçün təhlükə
yarandığından hospital təcili olaraq buradan köçürüləcək. Çünki yavaş-yavaş şəhərin mərkəzinə yaxınlaşan yağılar buranı da vura bilərlər. Bu dəqiqələrdən köçürülmə işlərinə başlayırıq. Onsuz da, başımızı qaşımağa vaxtımız yox idi, indi bu köçmə məsələsi də işlərimizi
ikiqat artırdı. Eyni vaxta həm yaralıları qəbul edib cərrahiyyə əməliyyatları aparmalı, həm də köçürülmə işləri ilə məşğul olmalıyıq.
– Deməli, ön xətdə vəziyyət çox gərginləşib. Bayaq dedim də, ermənilər irimiqyaslı hücumlara hazırlaşırlar. Görünür ki, düşmən artıq əməliyyatlara başlayıb. Çox düzgün və vaxtında verilmiş qərardır.
Hospital təhlükəli zonadan köçürülsə yaxşı olar. Əlbəttə, Ağdərəyə
yaxınlaşan ermənilər mütləq buranı vuracaqlar.
– Məleykə, bəs hospitalı hansı tərəfə köçürəcəklər?
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– Deyirlər ki, Ağdam rayonunun kəndlərindən birindəki məktəbə köçəcəyik.
– Səhər-səhər acı xəbər ovqatımızı tamam korladı. Amma narahat olmağa dəyməz, nə etməli, bu, müharibədir. Belə ağır günlərdə
biz bütün baş verəcək qəfil hadisələrə hazır olmalıyıq.
Onlar hospitalda çox ləngimədilər. Məleykənin işi nə qədər çox
olsa da, pilləkənin başından geri qayıtmadı, qardaşını və sevgilisini
hospitalın çıxış qapısına qədər ötürdü.
Kamandarla Fikrət tibb bacısı ilə sağollaşıb hospitaldan sonra
məhəllələrlə şəhərin içərilərinə doğru getdilər. Küçələrdən keçəndə
Fikrət dünən axşam şəhərin mərkəzinə cəmləşən zirehli texnika və
canlı qüvvəni yerində görmədi. Güman etdi ki, yəqin, onlar düşmən
hücumunun qarşısını almağa cəlb olunub. Fikrətlə Kamandar on-on
beş dəqiqədən sonra mərkəzi yola çatdılar. Ön xəttə getmək üçün
ümid yalnız buradan keçən hərbi maşınlara idi. Uzaqlardan güclü
atəş səsləri eşidilirdi. Fikrət diqqət yetirəndə hiss etdi ki, bu səslər
axşamkına nisbətən elə bil bir az uzaqdan gəlir. Düşündü ki, yəqin,
düşmən gecə geri oturdulub. Sonra öz-özünə danışırmış kimi dedi:
– Bəs onda niyə hospitalı Ağdərədən çıxarırlar? Əgər bir təhlükə
yoxdursa, nəyə görə bu addım atılır? Komandanlıq hər şeyi yaxşı bilir. Yəqin ki, vəziyyəti düzgün qiymətləndirməkdə mən səhv edirəm.
Hər halda, komandanlıq belə qərar qəbul edibsə, deməli, haqlıdır.
Hərbi iş belədir, əmr müzakirə yox, icra olunur.

Döyüşə təlim görməyən əsgərlər gedir

Yarım saata qədər yolun qırağında dayanıb gözlədilər. Yerləri olmadığından sürücülər onlara maşın saxlamırdılar. Axır ki bir yük avtomobili tilsimi sındıraraq onların bərabərinə çatanda dayandı. Kabinədə cavan bir zabit oturmuşdu. O, Fikrətgildən hansı istiqamətə
getdiklərini soruşdu. Kamandar onu qabaqlayaraq: “Mehmanəyə
tərəf”, – deyə cavab verdi. Zabit başı ilə onlara maşına minməyə işarə
elədi. İkisi də bir göz qırpımında kuzova dırmaşdı. Maşının üstündə
xeyli əsgər var idi. Fikrət onlarla söhbət edəndə orduya yenicə çağırıldıqlarını öyrəndi. Onu da öyrəndi ki, əsgərləri döyüşə yaxşı təlim
görməmiş aparırlar. Şəxsi heyətin arasında elələri var idi ki, avto-
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matdan atəş açmağı da heç əməlli-başlı bacarmırdı. Fikrət bunu eşidəndə narahat oldu. Düşünürdü ki, təlim görməmiş əsgərləri döyüşə
aparmaq onları diri-diri güllənin qabağına atmaq deməkdir. Çünki
bir təhlükə-filan olan kimi onlar çaşıb qalacaq, hara və necə atəş açacaqlarını da bilməyəcəklər. Ermənilər də bundan istifadə edib üstünlük qazanacaq, torpaqlarımızı işğal edəcəklər. Döyüş təcrübəsi zəif
olan əsgərlərlə çətin ki, düşmən üzərində qələbə çalmaq mümkün
olsun. Döyüş vərdişlərini dərindən mənimsəməyən bu əsgərlər Suriyadan, Livandan və başqa yerlərdən gətirilmiş peşəkar muzdluların
qarşısını necə alacaqlar?
Belə narahat düşüncələr içində çırpınan Fikrət yolboyu qəmgin-qəmgin göz işlədikcə uzanıb gedən gözəlliyə tamaşa edirdi.
Bu cür əsrarəngiz mənzərələri ilk dəfə gördüyündən gözlərini də
qırpmadan baxırdı. Əvvəllər ona elə gəlirdi ki, Ağdərənin qışı daha
əsrarəngizdir. Amma indi buraların yazının qışından, qışının da yazından gözəl olduğunu gördü. Fikrət qarlı, şaxtalı günlərdə bu yerlərdən keçəndə bənzərsiz mənzərələrə tamaşa etmişdi. O vaxtlar başı
göylərə dirənən dağlar başdan-ayağa əyninə ağ libas geyinmişdi.
Yarpaqlarını payızın küləyi çoxdan tökmüş ağacların çılpaq qalmış
budaqlarından buz “salxımları” sallanırdı. Təbiət qışın dərin və soyuq yuxusu içində mürgüləyirdi. Onda heç atılan topların gurultusu
bu yerləri o qədər də diksindirmirdi. İndi o vaxtdan günlər keçmiş,
həftələr, aylar ötüb arxada qalmışdı. Torpaq yazın ilıq nəfəsini hiss
edən kimi gözlərini açıb oyanmışdı. Döyüşçülərə səngər olan dağlar,
dərələr yaşıl donda daha gözəl və yaraşıqlı görsənirdi. Göz işlədikcə uzanıb gedən çöllər, düzlər çox əsrarəngiz idi. Qışda buz sallanan
budaqlarda indi rəngbərəng çiçəklər açmış, ətrafı güllərin xoş ətri
bürümüşdü. Tez-tez havadan barıt qoxusu da gəlirdi.
Fikrətin yanında dayanan Kamandar da heyran-heyran ətrafa tamaşa edirdi. Yollar ilan kimi qıvrılaraq yaşıllığa bürünmüş
dağ-dərələrin qoynundan keçirdi. Maşın gah dağın üstünə qalxır, gah
da dərələrin ətəklərinə enirdi. Günəş xeyli yuxarı yüksəlmişdi. Göy
üzündə bir parça da olsun bulud görsənmirdi. Səma tərtəmiz, gözyaşı kimi dupduru idi. Elə bil göy üzündə heç vaxt bulud olmamışdı. Maşın dağdan aşağı enəndə birdən düşmənin atdığı top mərmisi
onlardan on-on beş metr irəli düşdü. Gurultu səsi aləmi başına gö-
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türdü. Sanki bir anda yerin altı-üstünə çevrildi. Mərmi düşən yerdən
göyə torpaq topası sovrulurdu. Qabaq tərəf toz dumanına büründü,
ətraf bir anlıq görünməz oldu. Bundan vahimələnən sürücü tələsik maşının əyləcini basdı. Sanki maşın bir anda yerə mismarlandı
və mühərrik boğulub söndü. Bu vaxt Kamandar sürücünün üstünə
qışqıraraq: “Maşını saxlama, tam sürətlə irəli sür, tez bu açıq sahəni
keç. Yoxsa ermənilərin hədəfinə tuş gələcəyik. Bura yüksəklik və bir
az açıqlıq olduğundan düşmən bizi müşahidə məntəqəsindən görüb
izləyərək nəzarətdə saxlayır. Tez tərpən ki, qəsbkarların hədəfindən
yayınaq”, – dedi. Sürücü Kamandarın dediyinə əməl edərək tez mühərriki işə salıb, ayağını qaza basdı. Maşın bayaq mərmi düşən yerin
yaxınlığından keçib sürətlə aşağı endi. Onlar yüksəklikdən təzəcə
aşağı düşmüşdülər ki, bayaq dayandıqları yeri dalbadal bir neçə top
mərmisi odladı. Sürücü maşını saxladı. Zabit tələsik kabinədən yerə
tullandı. Əsgərlər hamısı maşından yerə tökülüşdülər. Gənc zabit
özünə gələndən sonra Kamandara dedi:
– Çox sağ ol, əsgər. Əgər sən bizə göstəriş verməsəydin, mərmilər hamımızı parça-parça edəcəkdi. Nə yaxşı ki bizimlə yol yoldaşı
oldunuz. Bəs sən bunu haradan bildin ki, düşmən yenə də bizi topa
tutacaq?
– Əslində, ermənilər elə birinci mərmidən maşını hədəfə götürmüşdülər. Sadəcə, maşının sürəti nəzərə alınmamışdı. Avtomobil
ləng getdiyindən mərmi hədəfdən qabağa düşdü. İkinci mərmi dəqiq
olmalıydı. Ona görə dedim ki, yerimizdə dayanmayıb tez irəli gedək.
Yaxşı ki sürücü də məni eşitdi. Şükür, hər şey yaxşı qurtardı.
Bir azdan əsgərlər kuzova qalxdılar. Avtomobil yavaş-yavaş yoluna davam etdi. Ön xətdə səs-küy əlindən ağız deyəni qulaq eşitmirdi.
Güllə səsləri, top gurultusu aləmi başına götürmüşdü. Döngələrin
birində Fikrətgil maşından düşüb istiqamət rəisinin oturduğu qərargaha getdilər. Kamandar gedəcəkləri yeri dəqiq bildiyindən yolda ləngimədilər. Piyada xeyli gedib qərargaha çatdılar. Burada xeyli
canlı qüvvə və texnika var idi. Fikrət bölüklərinin hansı istiqamətdə
olduğunu Kamandardan soruşdu. O, çiyinlərini çəkib: “Dəqiq deyə
bilmərəm, amma fikir eləmə, indi qərargahda öyrənərik”, – dedi.
Qapıda dayanan əsgər bildirdi ki, içəridə iclas gedır. Onlar bir az
gözləməli oldular. Çox keçmədi ki, zabitlər bir-bir həyətə çıxmağa
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başladılar. Fikrət göz qoyurdu ki, görsün kapitan İsmayılov onların
arasındadır, yoxsa yox? Əgər kapitanı görsəydi, burada ləngiyib qalmaz, onunla birlikdə bölüyə qayıdardı. Ha fikir versə də, komandirini
görə bilmədi. Deməli, bölüklərinin yerləşdiyi mövqeyi tapmaq üçün
xeyli vaxt itirəcəkdi. Kamandar əsgərdən icazə alıb qərargaha girdi.
Onun məqsədi istiqamət rəisi polkovnik Şabanovla, onları kəşfiyyata
göndərən mayor Salmanovla görüşüb həm Fikrəti öz bölüklərinə keçirməyə, həm də onunla kəşfiyyata getməyə icazə almaq idi.
Beş dəqiqə keçər-keçməz Kamandar qayıdıb onu da içəri çağırdı. Asta-asta mayor Salmanovun otağına girdilər. Kamandar Fikrəti zabitə təqdim edib haqqında qısa məlumat verdi. Mayor ondan
erməni dilini harada öyrəndiyini soruşdu. Fikrət: “Hərbi xidmətdə
olarkən dostluq etdiyim Benik adlı erməni əsgərdən öyrənmişəm”,
– dedi. Zabit onun həyatı ilə bağlı bəzi şeylər də soruşdu. Üzünün
ifadəsindən hiss olunurdu ki, Fikrətin cavabları onu qane edir. Sonra
mayor nə fikirləşdisə: “Siz bir dəqiqə gözləyin, mən indi gəlirəm”, –
deyib otaqdan çıxdı.
Kamandar da, Fikrət də ayaq üstə dayanıb onu gözlədilər. Otaqdakı telefonlar susmurdu, zəng-zəngə qarışmışdı. Bunları görən Fikrət düşündü ki, yəqin, zənglər hamısı ön xətdəndir. Bir az keçmiş mayor Salmanov qayıtdı. Yerində oturmadan Kamandara da, Fikrətə də
ardınca gəlməyi əmr etdi. İkisi də zabitin arxasınca otaqdan dəhlizə
çıxdılar. İstiqamət rəisi polkovnik Şabanovun otağının qapısı bir az
açıq qaldığından danışdıqları eşidilirdi. Zabit telefonla kiminləsə danışıb məlumat verir, vəziyyətin gərgin olduğunu, ermənilərin irəlilədiyini, Ağdərənin işğalı üçün təhlükə yarandığını dönə-dənə deyib
israrla kömək istəyirdi. Telefon danışığı bitən kimi mayor Salmanov
astaca qapını döydü. Polkovnikin “gəl” sözündən sonra qabaqda mayor, arxasınca da Kamandar və Fikrət içəri girdilər. Otağa daxil olan
kimi hamısı hərbi salam verib özlərini ona təqdim etdilər. Şabanov
ayağa qalxıb onlarla görüşdü. Fikrət hiss etdi ki, polkovnik Kamandarı yaxından tanıyır. Mayor Fikrəti Şabanova təqdim etdi. İstiqamət
rəisi deyilənləri diqqətlə və axıradək dinləyəndən sonra Fikrətdən
bəzi məlumatlar soruşdu. O, yüksək rütbəli zabitlə ilk dəfə ünsiyyətdə olduğuna baxmayaraq, özünü itirmədən polkovnikin bütün
suallarına dolğun cavab verdi. Deyəsən, onun belə hazırcavablığı və
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dilli-dilavərliyi Şabanovun diqqətini çəkmişdi. Söhbətləri başa çatandan sonra polkovnik dəhlizdə gözləmək barədə onlara göstəriş
verdi. İkisi də “oldu” deyərək otaqdan çıxdılar.
Dəhlizdə çox gözləmədilər. Bir neçə dəqiqə sonra mayor Salmanov polkovnikin otağından çıxıb onlara ardınca gəlmələrinə işarə
etdi. İkisi də zabitin əmrini yerinə yetirdilər. Otaqda da söhbətləri
uzun çəkmədi. Mayor Salmanov üzünü onlara tutub dedi:
– Polkovnikin Fikrət haqqında rəyi müsbətdir. Həm səninlə bir
bölükdə xidmət etməyə, həm də kəşfiyyata getməyə icazə verdi. Bölükdə hazırlıq işlərinizi görün, sabah lap ertədən yanıma gələrsiniz,
mühüm tapşırıqlar olacaq.
Bir az da otaqda ləngiyib söhbət etdilər. Mayor kəşfiyyat zamanı
yerinə yetiriləcək tapşırıqların bəzi detallarına aydınlıq gətirdi. Gedəcəkləri ərazini xəritədə göstərib dəftərində qeydlər apardı. Yarım
saatdan sonra onlar otaqdan çıxdılar. İşin belə uğurlu alınması Fikrəti çox sevindirdi. Kamandarla bir bölükdə xidmət etmək ürəyincə
idi. Bilmədiklərini də bu təcrübəli və cəsur əsgərdən öyrənəcəkdi.
Amma kəşfiyyata ilk dəfə getdiyindən daxilində həyəcan var idi. Kamandarın dediyinə görə məlumatları dəqiqləşdirmək üçün ermənilərin kazarmalarına girməli, onlarla ünsiyyətdə olmalı və zəruri
informasiyaları toplamalıydılar. Tapşırığı yerinə yetirərkən özlərini
erməni kimi qələmə verəcəkdilər. Bu, heç də asan iş deyildi, həyatınla risk etmək demək idi. Kiçik bir səhv addım hər şeyi alt-üst edə
bilərdi. Əməliyyatın uğurla başa çatması üçün çox diqqətli və ehtiyatlı olmalıydılar.
Qərargahdan çıxıb bir neçə addım qabağa getmişdilər ki, birdən
Fikrət ayaq saxlayıb dedi:
– Ay Kamandar, axı sən heç mayordan soruşmadın ki, bizim bölüyün mövqeləri hansı tərəfdədir. İstəyirəm gedib komandirlə, əsgər
yoldaşlarımla görüşüb hal-əhval tutum, vəziyyətlərini öyrənim. Görüm uşaqlar neyniyir, necə vuruşurlar, sağ-salamatdılarmı?
– Hə, Fikrət, başımız işimizə o qədər qarışdı ki, bunu soruşmağı unutduq. Sən burada gözlə, mən qayıdıb mayor Salmanovdan hər
şeyi yerli-yataqlı öyrənim. Onda bölüklərin hansı istiqamətdə yerləşdiyi barədə dəqiq məlumatlar var.
Bunları deyəndən sonra Kamandar iti addımlarla geri qayıtdı.
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Fikrət yaxınlıqdakı ağacın qalın kölgəsində dayanıb onu gözlədi.
O, polkovnikin bayaq telefonda danışdıqlarını yadına salanda qanı
qaraldı. Fikirləşdi ki, deməli, vəziyyət gərgin olduğundan Şabanov
Bakıdan kömək istəyir. Yəqin, belə gərginlik olduğuna görə də komandanlıq hospitalın Ağdama köçürülməsinə göstəriş vermişdi.
Görəsən, indi Məleykə nə iş görür? Yazıq qız həm cərrahiyyə əməliyyatlarında iştirak edir, həm yaralılara baxır, həm də köçürülmə işi ilə
məşğul olur. Hospital Ağdama köçəndən sonra, yəqin ki, onu gec-gec
görəcəm. Bu düşüncələr içində başını yorduğu vaxt Kamandar gəlib çıxdı. Hiss olunurdu ki, qanı qaralıb, ovqatı korlanıb. Heç bayaqkı
adama oxşamırdı. Fikrət tələsik ondan soruşdu:
– Nə oldu, qardaş, bölüyümüzün yerini öyrənə bildinmi?
– Hə, öyrəndim, Fikrət. Gəl yavaş-yavaş gedək, yolda deyərəm.
– Kamandar, bəs qanın niyə qaralıb? Bəlkə, nə isə bəd xəbər eşitmisən?
– Hə, Fikrət, eşitdiklərimdən ovqatım korlandı.
– Nə xəbərdir, Kamandar? Məleykəyə bir şey olmayıb ki?
– Yox, yox, bu xəbərin bacımla heç bir əlaqəsi yoxdur. Tezdən
özün gördün ki, o, sağ-salamat idi.
– Bəs onda nə olub? Nədən belə kədərlənmisən?
– Gəl bir az qərargahdan uzaqlaşaq, sonra öyrəndiyim məlumatı
sənə deyəcəm.
Kamandar Fikrətin qoluna girib onu sağ tərəfə apardı. Dedi ki,
bölüyünüzün mövqeləri bu istiqamətdədir. Bir xeyli qabağa getdilər.
Yüksəkliyin arxasında düşmən hücumlarını dəf etmək üçün bir neçə
zirehli texnika dayanmışdı. Fikrət yolboyu içini yeyə-yeyə qalmışdı.
Öz-özünə fikirləşirdi ki, görəsən, Kamandarın ovqatını korlayan hansı acı xəbərdir? Axı bu, nə ola bilər ki? Narahatçılığına son qoymaq
üçün ayaq saxlayıb Kamandardan soruşdu:
– Qardaş, bayaqdan yüz fikri beynimdə dolandıra-dolandıra qalmışam. De görüm axı, sən qərargahda nə eşitdin?
– Vallah, bilmirəm bu xəbəri sənə necə, hansı formada çatdırım
ki, çox kədərlənmiyəsən. Heç deməyə də dilim gəlmir, amma məcburam. Onsuz da, gec-tez sən bunu eşidəcəksən.
– Kamandar, sən Allah, tez elə, de görüm axı nə olub, ürəyim
partladı ki!
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– Bilirsən Fikrət... komandirin Yavər İsmayılov iki gün əvvəl şəhid olub.
Eşitdiyi xəbərdən Fikrətin bədəni əsdi. Elə bil onu ildırım vurdu,
dünya başına fırlandı. Ayaq üstə dayana bilməyib yerə oturub hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Onun belə ağladığını görən Kamandarın da gözləri yaz buludu kimi doldu. Fikrət hıçqıra-hıçqıra komandirini ilk dəfə təlim mərkəzində gördüyü anları yadına saldı, dediyi
sözləri, verdiyi dəyərli məsləhətləri xatırladı. O günlər, o anlar gözləri önündən gəlib keçdi. Elə bil qulaqlarına kapitanın səsi də gəldi. Bir
az sakitləşəndən sonra Fikrət kövrək səslə soruşdu:
– Kamandar, bilmədin komandir hansı şəraitdə şəhid olub? O,
çox cəsur insan idi, düşmənə asanlıqla can verənlərdən deyildi. Döyüş zamanı həmişə bizi qoruyar, ağıllı məsləhət və göstərişlər verərdi. Özü də qorxu bilmədən vuruşardı.
– Yox, Fikrət, hadisəni dəqiq öyrənə bilmədim. Yazıq mayor Salmanov da, qaçhaqaçdadı. Aşıb-daşan işlərini nizamlamaq üçün bilmir ki, neynəsin. Otağındakı telefonlar da bir dəqiqə olsun susmur.
Deyəsən, vəziyyət biz fikirləşdiyimizdən də gərgindir. Mayor onun
şəhid olduğunu deyərkən gözləri dolduğundan daha ondan heç nə
soruşa bilmədim, bölüyünüzə gedəndə hər şeyi dəqiq öyrənərik.
Bu sözləri deyəndən sonra Kamandar onun qolundan tutub
ayağa qaldıraraq: “Fikrət, özünü ələ al, bu müharibədir. Burada hər
dəqiqə ölüm-itim var, heç kim ondan sığortalanmayıb. Bu hadisə
bir an içində hamımızı yaxalaya bilər. Allah ona rəhmət eləsin. Dur
ayağa, yavaş-yavaş mövqelərinə tərəf gedək. Yaxşı-yaxşı hazırlaşmaq lazımdır, səhər ertədən düşmən arxasına gedəcəyik. Sizin bölük
uzaqda deyil, yolumuzun üstündədir. Orada əsgərlərlə görüşüb söhbət edərik, komandirin haqqında da onlardan nə lazımdırsa soruşub
öyrənərik”, – dedi.
Fikrət yavaş-yavaş ayağa qalxıb qəddini düzəltdi, üst-başının tozunu çırpdı. Ayaqlarının keyi açılmadığından addım ata bilmirdi. Kamandar onun qolundan tutub bir az irəli çəkdi. Fikrət sağ əlinin düyünlənmiş yumruğunu düşmən tərəfə yelləyib qışqıra-qışqıra dedi:
– Eyyy torpağıma göz dikmiş, əsgər yoldaşlarımı, komandirimi
öldürmüş alçaq erməni, eşit və bil, bu qisası səndə qoymayacağam.
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Nəyin bahasına olur-olsun, səndən intiqam alacağam. Sən törətdiyin
əməllərinə görə cavab verməli olacaqsan...
Ürəyini didib-parçalayan hirs-hikkəsini bu sözlərlə ifadə edəndən sonra asta addımlarla yola düzəldi. Qalın meşəlikdən keçib xeyli
irəli getdilər. Ön xəttə yaxınlaşdıqca silahların səsi daha da gurlaşırdı.
Fikrətgil bölüklərinin mövqelərinə bir saat sonra çatdılar. Səngərlər
təpənin arxa tərəfində qazıldığından təhlükəsiz idi. O, soraqlaya-soraqlaya Yaşarı tapa bildi. Neçə gündən bəri döyüşdən çıxmadığından
dostu çox üzgün görünürdü. Döyüşçü yoldaşını sağ-salamat görəndə
Fikrət sevindi, təhlükəsiz bir yerə çəkilib söhbət etdilər.
– Ay, Fikrət nə yaxşı gəlib çıxdın. Gec gəldiyinə görə fikirləşdim
ki, ya səni ordudan tərxis ediblər, ya da iraq-iraq, başına bir iş gəlib, – deyə Yaşar narahatçılıq içində sözə başladı. – İndi səni gördüm
ürəyim yerinə düşdü. Köhnə əsgərlərdən yalnız bir neçə nəfər qalıb.
Bəziləri şəhid olub, bəziləri də yaralanıb. Neçə gündür ki, döyüşlər
dayanmır. Heç bilmirəm ki, bu işlərin axırı necə olacaq. Cəsur komandirimiz İsmayılovu itirməyimiz bizi çox sarsıdıb. Onun meyitini
görəndə ayağımızın altından yer qaçdı. Kapitanın ölümünə inanmaq
istəmirdik. Həmin gün hamımız yasa batmışdıq. Qisas hissi ilə alovlanıb yanırdıq. İki gün sonra qanlı döyüş oldu. Bax, həmin savaşda on
nəfərdən çox düşməni məhv etdik. Ürəyimiz elə bil bir az sakitləşdi,
intiqam alovu az da olsa, öləzidi. İndi bizə İsmət Orucov adlı komandir təyin ediblər. Cavan zabitdir, rütbəsi də baş leytenant... Düzdür,
kapitan İsmayılovu əvəz edə bilməz, onun qədər təcrübəli deyil.
Amma o da çox cəsurdur. İstəyirsənsə, yanına gedək, sizi tanış edim.
Mən sənin igidliyin haqqında ona danışmışam. İndi özün gəlməyin
lap göydəndüşmə oldu.
Fikrət də yeni komandirlə görüşmək istədiyini deyəndən sonra səngərin içi ilə bir az geri qayıtdılar. Baş leytenant İsmət Orucov
rabitəçilərin yanında – qazmadaydı. Kamandar da, Fikrət də hərbi
salam verib gənc zabitlə görüşdülər. Yaşar onları komandirlə tanış
etdi. İlk baxışdan Fikrətin gənc zabitə qanı qaynadı. Komandir dedi:
– Fikrət, haqqında çox eşitmişəm, bölükdə hamı sənin hünərindən danışır. Deyirlər ki, təcrübəlisən, hədəfləri dəqiq vurmaqda mahirsən. Düşməni məhv etmək üçün indi bizim sənin kimi əsgərlərə
ehtiyacımız çoxdur.
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– Komandir, xoş sözlərə görə sağ olun. Belə çətin günlərdə biz
nəyin bahasına olursa olsun, yurdumuzu qorumalıyıq. Kapitan İsmayılovun ölümündən çox sarsıldım. Bilmirsiniz o necə, hansı şəraitdə
şəhid oldu?
– Bilirəm, Fikrət, bilirəm. Ermənilərin hücumunu dəf edərkən
yan tərəflərdəki qüvvələr heç bir xəbərdarlıq etmədən geri çəkildiyindən kapitan az qüvvə ilə düşmən qarşısında qalıb, vaxtında
köməyinə yetişən olmayıb. Gözlənilmədən belə vəziyyət yaranan
kimi qərargahdan kapitana geri çəkilmək əmri verilmişdi. Komandir
də vuruşa-vuruşa mövqelərini tərk etməyə çalışmış, amma fəallaşan ermənilər onları mühasirəyə ala bilmişlər. Tez tərpənən kapitan
şəxsi heyəti geri çıxarmağı bacarmışdı. Erməniləri ləngitmək üçün
özü bir müddət səngərdə təkbaşına vuruşub. Onu mühasirəyə alan
düşmənlər son anda kapitana silahı yerə qoyub təslim olmağı təklif
ediblər. O, vaxt qazanmaq üçün ermənilərlə danışığa girərək onları
aldadıb. Özünü elə göstərib ki, guya dediklərinə tabe olmaq fikrindədir. Daşnaklar ona yaxınlaşanda isə komandir sonuncu əl qumbarasını işə salıb. Həm özü şəhid olub, həm də yaxınlığındakı dörd-beş
ermənini öldürüb. Son ana qədər hərbi andına sadiq qalan kapitan
hünəri ilə düşməni də mat etmişdi. Qərargahdan bizə komanda verilən kimi həmin istiqamətdə hücuma keçdik. Çətin də olsa, irəlilədik. Hadisənin baş verdiyi yerə çatanda gördüklərimdən dəhşətə
gəldim. Komandirin meyiti tanınmaz hala düşmüşdü. Bu dəhşətli
səhnə hamımızı hiddətləndirdi. Onun qəhrəmanlığını görüb eşidənlər hünərinə “afərin” deyirlər. Kapitan cəsarətli addım ataraq çoxlarının bacarmadığı bir igidlik göstərmişdi. Bu hərəkəti ilə ermənilərə
bir daha sübut etmişdi ki, Azərbaycan zabiti şəhid olar, amma əsir
düşməz. Komandirin ölümü hamımızı ağlatdı. Döyüşçülər onun qisasını alacaqlarına and içiblər. Kapitan İsmayılovun şəhid olduğu gün
çox ağır, üzüntülü anlar yaşadıq.
– Mən də yaxşı bilirdim ki, komandirim düşmənə asanlıqla can
verməz, onu həmişə cəsur bir insan kimi xatırlayacağam. Hamının
nümunə götürməsi üçün belə qorxmaz zabitlərə abidə qoymaq lazımdır.
Fikrət baş leytenant İsmət Orucovla sağollaşıb qazmadan çıxdı.
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Bir az da Yaşarla dərdləşdilər. Ona həm Qəribin məzarini ziyarət etməyindən, həm də şəhərdə gördüklərindən ətraflı danışdı.
Bu vaxt xəbər verildi ki, ermənilərin hücumu güclənib. Buna
görə də söhbətləri yarımçıq qaldı. Yaşar onlarla sağollaşıb döyüşə
atıldı. Fikrətgil mayor Zəfər Salmanovun tapşırığına əməl etmək
üçün öz bölüklərinə tələsdilər.
Bölük komandiri leytenant Səlimov onları qarşılayanda həyəcanlı görünürdü. Zabit Kamandarla görüşər-görüşməz onu sorğu-suala tutdu:
– Bəs bayaqdan harada ilişib qalmısınız? Sizi gözləməkdən gözümün kökü saralıb. Mayor Salmanov da bir neçə dəfə zəng vurub sizi
xəbər alıb. Soruşur ki, qərargahdan çıxdıqları bir saatdan çox olar,
bəs bunlar niyə gəlib çıxmayıblar? Qorxdum ki, bəlkə, başınıza bir
iş gəlib.
Kamandar Fikrəti leytenanta təqdim edərək: “Komandir, tanış
olun, bu əsgər Fikrət Fətullayevdir. Polkovnik Şabanov onun bizim
bölükdə xidmət etməyinə razılıq verdi. Mayor Salmanovun da bu
barədə məlumatı var. Cəsur əsgərdir, özü də erməni dilini bilir. İnşallah, sabah bir yerdə kəşfiyyata gedəcəyik. Zabit Salmanov tapşırdı
ki, düşmən arxasına gedib bəzi vacib məlumatları öyrənək. Deyəsən,
çox mühüm əməliyyat olacaq”, – dedi.
– Kamandar, bütün bunlar barədə mənim də məlumatım var.
İndi sizə təzə rabitəçi verəcəyik. Sabahkı əməliyyata onunla gedəcəksiniz. Bilmirəm, hansı səbəbdənsə mayor Salmanov əvvəlki rabitəçi Şirinovun sizinlə kəşfiyyata getməsinə icazə vermədi. Burada
qalın, bölükdən uzaqlaşmayın. Mayor Salmanov tez-tez zəng vurub
sizi soruşur. Düşmən arxasına keçməyin vaxtı hər an dəyişə bilər.
Kamandar “baş üstə” deyib Fikrətlə birlikdə kənddəki evlərdən
birində yerləşən bölüyə üz tutdular. Sakinlər bu yerləri çoxdan tərk
etmişdilər. Düşmənin atdığı mərmilər evlərin çoxunu dağıdıb altını-üstünə çevirmişdi. Elə bölüyün yerləşdiyi evin də bir tərəfini mərmi uçurmuşdu. Təhlükəsiz olsun deyə, əsgərlər evin zirzəmisində
qalırdılar. Bura çox etibarlı bir yer idi. Düşmən mərmiləri çətin ki,
“burnunu” zirzəmiyə qədər soxa biləydi. Yorğun olduğundan Fikrət
çarpayıya uzandı ki, bir az dincini alsın.
Səhər tezdən dan yeri yaxasının düymələrini yavaş-yavaş açma-
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ğa başlayanda bölüyün əsgərlərini topların gurultusu yuxudan oyatdı. Düşmən kəndi artilleriya atəşinə tutmuşdu. Mərmilərin uğultusu,
gurultusu yerə-göyə səs salır, uzaqdakı uca dağlarda əks-səda verirdi. Əsgərlər bir anda geyinib döyüşə hazırlaşdılar. Leytenant Səlimov
əmr verdi ki, artilleriya atəşi dayanmamış heç kim zirzəmidən çıxmasın. Erməni artilleriyası bir saatdan çox fasiləsiz atəş açdı. Mərmilərin uçuşu ara verən kimi ətrafa sakitlik çökdü. Atəşin səngidiyini
görən bölük komandiri əsgərlərə zirzəmidən çıxmağı əmr etdi: “Top
atəşini dayandıran kimi düşmən mütləq hücuma keçəcək. Hamınız
ön xəttə, döyüşə!” Fikrət də, Kamandar da hamı kimi döyüşə atılmaq
istəyirdi. Amma leytenant Səlimov onlara tapşırdı ki, siz birbaş qərargaha – mayor Salmanovun sərəncamına gedin.
Əmri eşidən kimi onlar silahlarını da götürüb bölükdən çıxdılar.
Atışma səsləri yavaş-yavaş güclənirdi. Avtomatlar, pulemyotlar ara
vermədən şaqqıldayır, atəş səslərindən az qalırdı göylərin də bağrı
yarılsın. Yaşıllığa bürünmüş meşələrdən tüstü dumanı qalxırdı. Hava
da az qalırdı ki, barıt qoxusundan boğulsun. Ermənilərin hücuma
bir neçə istiqamətdən keçdikləri hiss olunurdu. Yenicə yaşıllaşmış
çəmənliyin üstünə isti gilizlər, odlu mərmilər tökülürdü, hər atılan
güllə bir ömrə son qoyurdu. Torpaqdan sevinə-sevinə yenicə boylanan otların, çiçəklərin üstünə qan çilənirdi.
Fikrətgil qərargaha çatanda günəş üfüqdən çox ds yuxarı qalxmamışdı. Amma isti idi. Havanın hərarətini bir az da odlu mərmilər
artırırdı. Dünənki kimi Fikrət qərargahın həyətində dayandı. Kamandar tələsik mayor Salmanovun yanına getdi. Onun geri dönməsi xeyli
çəkdi. Fikrət baxışlarını uzaqlara dikib güllə səsləri altında xəyala
daldı. Bir anlıq valideynlərini, bacı-qardaşlarını xatırladı, Məleykəni
gözləri önündə canlandırdı. Fikirləşdi ki, görəsən indi onlar nə edirlər? Hospital Ağdama köçürüldümü?
– Fikrət, Fikrət...
Onu çağıran Kamandar idi. Fikrət xəyaldan ayılan kimi ona cavab verdi:
– Eşidirəm, Kamandar, nə olub?...
– İçəri gəl, – deyə Kamandar əli ilə ona işarə elədi.
Fikrət tez qərargahın girişinə tərəf addımladı. Mayor Salmanovun otağının qapısını astaca döyüb içəri keçdilər. Zabit onunla gö-
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rüşüb əhvalını xəbər alaraq: “Hə, Fikrət, kəşfiyyata getməyə hazırsanmı?” – deyə soruşdu. “Bəli, komandir, hazıram!” – deyə o cavab
verdi. Otaqda Kamandardan başqa elə onun kimi enlikürək, ucaboy
iki əsgər də var idi. İlk baxışdan idmançıya oxşayırdılar. Söhbət zamanı Fikrət öyrəndi ki, kəşfiyyata bu əsgərlərlə gedəcək. Onlardan
biri rabitəçi idi. İlk baxışdan hiss etdi ki, Kamandar onunla tanış deyil. Mayor Salmanov kəşfiyyatçılarla xeyli söhbət edib düşmən arxasında olarkən nələri öyrənəcəklərini, nələri müşahidə edəcəklərini,
hansı məlumatları dəqiqləşdirəcəklərini söylədi. Fikrətə aydın oldu
ki, onlar kəşfiyyat zamanı düşmənin əsas qüvvələrinin yerləşdiyi
əraziləri müəyyən etməli, ermənilərlə ünsiyyətə girib hansı yolla
olursa olsun, növbəti hücumun vaxtını və qüvvələrin yerləşdiyi istiqamətləri öyrənməlidirlər. Mayor Zəfər Salmanov xəritə üzərində
onlara keçəcəkləri və qayıdacaqları əraziləri göstərdi.
Söhbətləri xeyli çəkdi. Tapşırıqlarını alan kəşfiyyatçılar qərargahda çox ləngiməyib yola çıxdılar. Gərgin döyüşlərdən sonra silahlar susmuş, atəş səsləri kəsilmişdi. Hücum dəf olunmuş, düşmən geri
oturdulmuşdu. Cəbhə xəttinə nisbi sakitlik çökmüşdü.
Fikrətgil qərargahdan çıxan kimi meşəyə girib gözdən itdilər.
Ağaclar sıx olduğundan bir neçə addım qabağı güclə görmək mümkün idi. Onlar ətrafa diqqət kəsilərək ehtiyatla irəli gedirdilər. Bu
yerlərə yaxşı bələd olduğuna görə Kamandar qabaqda addımlayırdı.
Onlar bir az da yol gəlib dincəlmək üçün qalın pöhrəlikdə oturdular.
Kamandar xəritəni açıb düşmən arxasına haradan, hansı istiqamətdən keçəcəklərini bir daha dəqiqləşdirdi. Fikrət bu arada kəşfiyyata
getdiyi o biri əsgərlərlə də tanış oldu. Rabitəçi Əşrəf Ermənistandan
zorla qovulanlardan idi. Ermənilər onun da sinəsinə çalın-çarpaz
dağlar çəkmiş, yaxın qohumlarından bir neçəsini amansızcasına qətlə yetirmişdi. Ağ köynəkli saqqallı daşnaklar əmisi Qasımı doğmalarının gözü qarşısında, elə öz həyətindəcə döyə-döyə öldürmüşdülər.
Əşrəf o səhnəni yadına salıb gözləri önündə canlandıranda düşmənə
olan nifrəti birə min artırdı. Kamandar kimi o da erməni dilini yaxşı
bılirdi. Gəncədən olan Tofiq isə istehkamçı idi. Bu ixtisasa Sovet ordusunda xidmət edəndə yiyələnmişdi. Hiss olunurdu ki, işinin ustasıdır. Fikrətgildən fərqli olaraq Tofiq erməni dilini bilmirdi.
Birdən Fikrətin ağlına gəldi ki, ermənilər onların azərbaycanlı
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olduqlarını formalarından tanıyarlar. Bunu Kamandardan soruşanda o dedi:
– Yox, Fikrət, bundan narahat olma. Ermənilər bizi formamızdan
tanıya bilməzlər. Çünki onlar da bizim kimi əfqanka geyinirlər. Həm
paltarlarımız oxşardır, həm də üz cizgilərimiz. Çətin ki, ilk baxışda
bizi özlərindən seçib ayırsınlar. Bir də ki, vallah, bizim onların aralarında olmağımızı heç ağıllarına da gətirməzlər. Düşmən arxasına
keçəndən sonra Əşrəflə Tofiq meşədə təyin edəcəyimiz bir yerdə dayanıb bizi gözləyəcək. Ermənilərin kazarmalarına ikimiz gedəcəyik.
Hər addımda da bir-birimizə göz qoyacağıq ki, Allah eləməmiş, bir
hadisə baş versə, vəziyyətdən çıxış yolu tapaq.
– Kamandar, necə məsləhət görürsənsə, elə də edərik. Çünki sən
bu işin ustasısan, bizdən xeyli təcrübəlisən. Həyatını riskə qoyub
neçə dəfə çətin tapşırıqları yerinə yetirmisən, ermənilərin kazarmalarına qədər gedib çıxmısan.
Bir az dincələndən sonra kəşfiyyatçılar yollarına davam etdilər.
Gərgin döyüşlər dayansa da, ara-sıra güllə səsləri eşidilirdi. Kamandar ön mövqeyə çatan kimi oradakı əsgərlərdən postun rəhbərini
soruşdu. Bir azdan qazmadan ortayaşlı, dolu bədənli kapitan rütbəsində bir zabit çıxıb onlara yaxınlaşdı. Kamandar özünü təqdim
edərək kəşfiyyatçı olduqlarını, düşmən arxasına keçmək istədiklərini dedi. Kapitan bu barədə məlumatlı olduğunu bildirdi. Kamandar
zabitdən parolu soruşub dəqiqləşdirdi ki, qayıdanda anlaşılmazlıq
olmasın. Sonra kapitan daha təhlükəsiz hesab etdiyi istiqamətdən
Fikrətgilin düşmən arxasına keçməsi üçün istehkamçılara minalanmış sahəni təmizləyib dəhliz açmasına göstəriş verdi. Kəşfiyyatçılar
ermənilərin nəzarətində olan əraziyə keçməkdə çətinlik çəkmədilər.
Fikrətgil nəfəslərini içlərinə çəkərək yavaş-yavaş addımlayırdılar. Hamısı ayıq-sayıq idi, diqqətləri yan-yörəyə yönəlmişdi. Kamandar ətrafı dinşəyərək əsgərləri ardınca irəli aparırdı. Hər an ermənilərlə üz-üzə gələ bilərdilər. Ona görə də silahlar döyüş vəziyyətinə
gətirilmişdi, tətikdəki barmaqlar atəş açmağa hazır idi. Bir səs, bir
hənirti eşidən kimi tez yerə çöküb görünməz olur, diqqətlə ətrafı nəzərdən keçirirdilər. Təhlükəli bir şey müşahidə etmədiklərinə
görə elə hey irəli gedirdilər.
Bu anlarda Fikrətin yadına kəşfiyyatçıların əməliyyata getmələ-
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rindən, tapşırığı yerinə yetirmələrindən bəhs edən filmlər düşdü.
Daim yaddaş qapısını döyən xəyalı bir an içində onu qanadlarının
üstünə alıb ötən illərə apardı.
Yeniyetməlik çağlarında bu mövzuda çəkilən kinoları həyəcanla izləyirdi. Filmdəki əsgərlərə görə narahat olub, onların düşmən
əlinə keçəcəklərindən qorxurdu. İndi özü kəşfiyyatçı idi, təhlükəli yollarla işğalçıların arxasına geçirdi. Yenə də narahat idi. Bu gün
həm özünə, həm də əsgər dostlarına görə həyəcan keçirirdi. Amma
bu, kino deyildi, Fikrət də ekran qarşısında oturmamışdı, hadisələrin
mərkəzində özü dayanmışdı.
Onlar hər addımlarını ehtiyatla ataraq dayanmadan irəli gedirdilər. Hələlik öz mövqelərindən xeyli uzaqlaşsalar da, qabaqlarına
təhlükə yarada biləcək bir şey çıxmamışdı, heç kimlə qarşılaşmamışdılar. Addımını irəli atdıqca Fikrətə elə gəlirdi ki, lap indicə bir
hadisə baş verəcək, ermənilərlə rastlaşacaqlar.
Geniş bir cığıra çıxanda ayaq saxladılar. Torpağa düşən təzə izlərdən hiss olunurdu ki, cığır işləkdir, gediş-gəliş var. Qəflətən aşağı
tərəfdən səs eşitdilər. Bir andaca sağ tərəfdəki yaşıllığın içinə çəkilib
gizləndilər. Səs getdikcə yaxınlaşırdı. Yeddi-səkkiz nəfər erməni söhbət edə-edə onlara tərəf gəlirdi. Fikrət danışıqlarına fikir verəndə
başa düşdü ki, onları cəbhə xəttinə aparan maşın yolda sıradan çıxdığından hərbi hissəyə vaxtında çata bilməyiblər. Uzun məsafəni piyada getdiklərinə görə əlindən bir iş gəlməyən bacarıqsız sürücünün
qarasınca söylənirdilər. Ermənilər kəşfiyyatçıların yaxınlığından keçib getdilər.
Təhlükə sovuşandan sonra Kamandar dedi ki, düşmənin izinə
düşməliyik. Əgər piyada gedirlərsə, deməli, qaldıqları yer uzaqda
deyil. Fikrətgil tələsmədən ermənilərin ardınca getməyə başladı.
İrəlilədikcə ətrafda səs-küy çoxalırdı. Getdikləri cığır onları geniş bir
dərəyə gətirib çıxaranda Kamandarın işarəsi ilə kəşfiyyatçılar ayaq
saxladılar. Meşənin qalın yerində oturub atacaqları növbəti addımı
müzakirə etdilər. Kamandar dedi: “Artıq ermənilərin cəmləşdiyi istiqamət kifayət qədər bizə məlum oldu. İndi qalır düşmənlərin arasına girib məlumat toplamaq. Həm hücumun vaxtını dəqiq öyrənməli,
həm də texnikalarının, canlı qüvvələrinin daha çox hansı tərəflərdə
cəmləşdiyini dəqiqləşdirməliyik. Dediyim kimi, bu riskli tapşırığın
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arxasınca Fikrətlə mən gedəcəm. Siz bizi təyin edəcəyimiz yerdə
gözləyəcəksiniz”.
Kamandar sözünü bitirəndən sonra rabitə əlaqəsinə girib dayandıqları yeri mayor Salmanova nişan verdi. Sağ-salamat olduqlarını və əməliyyatı davam etdirdiklərini dedi.
Artıq günəş xeyli yuxarı qalxmışdı. Vaxt yavaş-yavaş günortaya
yaxınlaşırdı. Səhərkinə nisbətən hava bir az isinmişdi. Qısa məsləhət-məşvərətdən sonra kəşfiyyatçılar istiqamətlərini dəyişib cığırdan çıxıb sağ tərəfə döndülər. İki-üç kilometr gedəndən sonra
qarşılarına kənd çıxdı. Müharibə zonasına yaxın olmasına baxmayaraq, burada yaşayış var idi. Kamandar ətrafa nəzər yetirərək dedi
ki, deyəsən, yolu düz gəlməmişik. Görünür, ermənilərin arxasınca
düşməyimiz bizi çaşdırıb və yolumuzu bir az uzadıb. Neçə dəfə kəşfiyyatda olsam da, ermənilərin yaşadığı bu kəndi birinci dəfədir görürəm. Məncə bunun bizə elə bir ziyanı yoxdur. Atalar yaxşı deyib ki,
yanlış da bir naxışdır. Bəlkə də, bu yerlərə gəlib çıxmağımız işimizin
xeyrinədir. Gəlin, kəndə gedək, evlərdən birinə girib erməni olduğumuzu deyək. Həm günorta çörəyimizi orada yeyərik, həm də sakinlərdən bizə lazım olan bəzi məlumatları öyrənə bilərik.
Kəşfiyyatçılar kəndə lap aşağı məhəllədən girdilər. Hiss olunurdu ki, burada az adam yaşayır. Evlərin bəziləri dağılıb yerlə-yeksan
olmuşdu. Onlar yaşayış olan həyətlərdən birinin darvazasını döydülər. Qapını üzünü tük basmış qoca bir kişi açdı. Kamandar şirin
dilini işə saldı, onunla ən yaxın adamı kimi salamlaşıb hal-əhval tutdu. Bildirdi ki, bayaqdan yol gəlirlər, ac-susuzdurlar, imkanları varsa,
onlara çay-çörək versin: “Buradan birbaş döyüşə – türklərin üstünə
gedəcəyik”, – dedi. Qoca bir anlıq duruxub diqqətlə onları süzəndən
sonra asta səslə: “Xoş gəlmisiniz, ay erməni xalqının xilaskarları, buyurun, içəri keçin. Nəyimiz varsa, sizə qurbandır. Türkləri yaxşıca qırıb torpaqlarını ələ keçirdiyinizə görə biz sizinlə fəxr edirik”, – dedi.
Kəşfiyyatçılar ətrafa göz gəzdirə-gəzdirə ehtiyatla tör-töküntülü
həyətə girdilər. Bu vaxt otaqdan yaşlı bir qadın da çıxdı. Kamandar
onunla da görüşüb xoş dindirdi. O da əri kimi “erməni əsgərlərini”
ehtiramla salamladı. Kişi arvadına tapşırdı ki, yemək hazırlayıb süfrə
açsın. Kəşfiyyatçılar içəri keçməyəcəklərini, həyətdə oturacaqlarını
dedilər. Kamandar qocanı sorğu-suala tutaraq kənddəki vəziyyəti,
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dolanışıqlarını soruşdu. Erməni də hər şeyi onlara yerli-yataqlı danışdı, bu tərəflərdə nə təzə xəbər var idisə, hamısını kəşfiyyatçıların
ovcuna qoydu. Sonra qoca Kamandardan soruşdu:
– Siz neynirsiniz, türkləri qırıb çatırsınızmı?
Kamandar da başladı yalanları uc-uca düyüb danışmağa:
– Türkləri qıra-qıra, torpaqlarını ala-ala gedirik. Harda gördük
öldürürüb qanlarına qəltan edirik. Yavaş-yavaş onları Qarabağdan
qovub çıxaracağıq. Nə olsun ki, torpaq onlarındır. Heç bu bizim vecimizə də deyil. O yerləri zor gücünə də olsa, türklərdən alacağıq.
Sonra Kamandar ev yiyəsinin də fikrini öyrənmək üçün ona sual
verdi:
– Ara, bəlkə biz düz eləmirik. Bu türkləri qırmaq lazımdır, yoxsa
yox? Sizin kənd camaatı nə fikirləşir?
Elə bil qoca ürəyini boşaltmaq üçün illərdən bəri bu sualı
gözləyirmiş. Başladı türklərin qarasınca o ki var asıb-kəsməyə:
– Ara, bu türkləri son nəfərinə kimi qırın. Qoy yer üzündə biri
də qalmasın. Öldürüb axırlarına çıxandan sonra onların torpaqlarının hesabına “böyük Ermənistan” yaratmaq lazımdır. Bu, babalarımızın bizə vəsiyyətidir. Gərək buna əməl edək. Yəqin ki, siz bunu
bacaracaqsınız. Odee, yenə də qoşun toplanır, sabahda-zadda hücum
edib bir neçə günün içində Ağdərəni türklərdən alacaqlar. Təkcə
özümüzünkülər deyil ha, döyüşmək üçün ermənilərlə bərabər xarici
ölkələrdən nayomniklər də Qarabağa axışıb gəlirlər. Rusiyadan, Suriyadan, Livandan və başqa yerlərdən gələnlər lap çoxdur. O günü
kəndə də gəlmişdilər. Mən onları lap yaxından gördüm. Erməni lobbisi də canla-başla pul toplayıb nayomniklərin dallarınca göndərir.
Bütün dünya erməniləri arxamızda dayanıb bizə qəhmər çıxır. Döyüşənlərin arasında Bakıdan gəlmiş ermənilər də az deyil. Onlar da
yaman vuruşurlar ha. Bax, yəqin ki, bu qüvvə ilə siz tez bir zamanda
türklərin kökünü kəsəcəksiniz. Yavaş-yavaş irəli gedib Azərbaycanın
bütün torpaqlarını alın, özlərini də Xəzər dənizinə tökün. Qoy balıqlara yem olsunlar. Bakının neftini, qazını ələ keçirəndən sonra indikindən də yaxşı yaşayacağıq. Planlarımızı həyata keçirmək üçün bu
yolda biz hər şeyimizdən keçməyə hazırıq.
Söhbətin bu yerində erməni qadın da sevinə-sevinə ərinin sözünə qüvvət verərək: “Hə, hə, Onik düzünü söyləyir. Türkləri, azər-
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baycanlıları son nəfərinə qədər qırmaq lazımdır. Özü də elə-belə yox,
ha, işgəncə verə-verə, zülümlə, əzabla öldürün onları. Necə ki əsrin
əvvəlində gözünə döndüyüm Andranik eləmişdi. Türklərə aman
vermək olmaz. Dünən ermənilər tutduqları azərbaycanlı əsirlərdən
birini kəndimizə gətirmişdilər. Əvvəlcə onu yaxşıca döydülər. Ölümcül hala salandan sonra da maşının arxasına bağlayıb sürüyə-sürüyə hansısa bir dərəyə aparıb tulladılar. Üstünə də neft töküb yandırdılar. Bax, türkləri belə zülümlə öldürmək lazımdır ki, o biriləri
qorxusundan silahını atıb qaçsın, sizinlə döyüşməkdən qorxsun. Ermənilər Xocalıda da azərbaycanlıları yaxşıca qırdılar. Bütün bunlar
Andranikin, Nijdenin, Lalayanın, Şaumyanın və başqa liderlərimizin
biz ermənilərə miras qoyduğu əməllərin qanlı davamıdır. Siz də onların yolu ilə gedin. Ermənilərin hamısı Andranikin qan və ölüm püskürən ideyalarına sadiqdir. Düzdür, azərbaycanlı Sultan bəy onu Zabux dərəsində tələyə salıb qulağının birini kəsib, Andraniki tayqulaq
qoyub. Nə olsun ki, tayqulaqdır. Onun neçə qulaqlı olmağının ideyalarına heç bir dəxli yoxdur. Əsas odur ki, ideyaları bütövdür, tamdır,
tayqulaq deyil. Biz ona qəhrəman kimi baxırıq. Siz də gözəl bilirsiniz
ki, biz ermənilərin içində, qanında bir Andraniklik var. Bunu heç vaxt
canımızdan çıxarmayacağıq. Biz ermənilər Andranikin ideyalarına
ömrümüzün sonuna qədər sadiq qalacağıq”, – dedi.
Kamandar içində onların sözlərinə əsəbiləşsə də, üzdə bunu büruzə verməyib qadının dediklərini başını tərpətməklə təsdiq etdi.
Çaşsaydı, ər-arvad onlardan şübhələnib hay-küy salardılar. Ondan
sonra çətin duruma düşər, əməliyyat planı pozulardı. Onlardan bəzi
məlumatlar öyrənmək üçün qocalarla söhbətin uzanması sərfəli idi.
Hərdən Fikrət də, Əşrəf də ev sahibləri ilə söhbətə qoşulub nə isə
soruşurdular. Birdən Onik əlini Tofiqə uzadıb soruşdu: “Ara, bəs sən
niyə danışmırsan? Nə olub, kefin yoxdur, yoxsa lalsan?” Kamandar
onu qabaqlayaraq tez dilləndi:
– Ona güclü soyuq dəyib, boğazı şişib. İki gündür səsi batdığından danışa bilmir.
Qoca cavabdan razı qaldığından daha bu barədə onlara sual vermədi. Kamandarın başı söhbətə nə qədər qarışsa da, ətrafa nəzarət
etməyi də unutmurdu. Hələlik onlara təhlükə törədəcək elə bir hadisə-filan yox idi. Bir azdan süfrəyə yemək gəldi. Onlar toqqalarının
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altını bərkitdikdən sonra kənddə çox ləngimədilər. Qocalarla sağollaşıb meşəyə üz tutdular. Bir neçə dəqiqədən sonra ağacların arasında
görünməz oldular. Erməni ər-arvad isə “qonaq”larının azərbaycanlı
olduğunu yəqin ki, heç vaxt bilməyəcəkdilər.
Kənddən uzaqlaşandan sonra Fikrət üzünü Kamandara tutub
dedi:
– Ay qardaş, ermənilərin sözlərindən dəhşətə gəldim. Mən həmişə eşidirdim ki, ermənilərin sadə camaatı Qarabağ müharibəsinin
əleyhinədir. Onlar erməni-müsəlman davasını istəmirlər. Guya erməniləri xaricdən gələnlər qızışdırıb müharibə aparmağa məcbur edir.
Yoxsa heç vaxt silah götürüb azərbaycanlılarla vuruşmazlar. Bu da erməninin sadəsi, zır kəndlisi. Bunun sadəsi belədirsə, gör terrorçusu,
silahlısı necədir? Öz dilləriynən deyirlər ki, qanlarında Andraniklik
xəstəliyi var. Belə murdar ideya ilə mayalanan ermənilərdən yaxşı nə
gözləyəsən? Bu cür ziyanlı düşüncə ilə silahlanmış daşnaklar çətin
ki, müharibəni tezliklə qurtarsınlar. Bir tərəfdən kəndə getməyimiz
yaxşı oldu. Sadə ermənilərin də iç üzlərini görüb yaxından tanıdıq.
İndən sonra kim desə ki, sadə erməni müharibə istəmir, mən dünyasında buna inanmaram. Lap təpəmə avtomat dirəsələr də, fikrimdən
dönmərəm. Çünki gördüyümü gördüm, eşitdiyimi də eşitdim.
– Fikrət, sən erməniləri indi tanıyırsan, mənsə bu daşnakların
xislətinə uşaqlıqdan bələdəm. Bilirəm ki, onların ipinin üstünə odun
yığılası deyil. Ən yaxından tanıdığın erməni belə istənilən vaxt, istənilən an adama xəyanət edib arxadan vura bilər. Ona görə də atalar
yaxşı deyib ki, ilanın ağına da lənət, qarasına da. Daha mən nə deyim,
özün hər şeyi görüb eşitdin. Bax ermənilərin hamısı belədir. Uşaqlarını da balacalıqdan bizə qarşı düşmən kimi böyüdürlər. Buna görə
də deyirəm ki, erməninin sadəsinə də lənət, terrorçusuna da. Bizim
üçün ikisi də eyni zibildir.
– Mən eşitmişəm ki, guya Teymurləng o vaxtlar ermənilərin
çoxunu döyüşdə qırıb çatıb. Axırda kiçik bir hissəsini saxlayıb ki, qoy
gələcək nəsillər yer üzündə erməni kimi vəhşi, qaniçən, avara bir
xalqın olduğunu görüb bilsin, – deyə Əşrəf söhbətə qoşuldu. Sonra
yenə də sözünə davam edərək sanki böyük sərkərdə ilə üzbəüz danışırmış kimi dedi:
– Ay Teymurləng, Allah sənə rəhmət eləsin. Əşşi, bu erməniləri
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məğlub eləmisən, qır qurtar də hamısını. Kəs də bunların kökünü!
Axı onların nəyini bizə saxlayırsan? Gələcək nəsil bunlardan yaxşı nə
götürəcək, nə öyrənəcək ki? Budee, gör neçə ildir qanımıza susayıb
başımıza hansı faciələr gətirirlər? Əgər sən ermənilərin o vaxt qırıb
kökünü kəssəydin, heç biz də bu gün belə ağır bəlaları çəkməzdik.
– Hə də, ay rəhmətliyin oğlu, məğlub eləmisən öldür qurtar də
bu gavurları. İndi budee, baş qaldırıb torpaqlarımıza sahib çıxmaq
istəyirlər, – deyə Tofiq də Əşrəfin sözünə qüvvət verdi.
Bir müddət heç kim danışmadı. Aralığa sakitlik çökdü. Meşənin
dərinliyinə gedəndən sonra Kamandar xəritəyə baxıb gedəcəkləri
istiqaməti dəqiqləşdirdi. Dağın döşündəki lap hündür ağacların yanına çatanda Kamandar ayaq saxlayıb dedi:
– Gəlin bir az burada oturub dincələk, atacağımız növbəti addımları götür-qoy edək. Qoy Əşrəflə Tofiq bizi bu ağacların altında
gözləsin. Fikrətlə mən ermənilərin kazarmalarına yol tapıb bəzi
məlumatları öyrənib qayıdacağıq. Görürsünüz, yaxınlqdakı o yolu?
Erməni əsgərləri buradan keçəndə, necə olursa olsun, onlara qoşulub hərbi hissələrinə getməliyik. Orada şəxsi heyət arasında gedən
danışıqlara qulaq asıb vacib məlumatlar toplamalıyıq. Biz gələnə qədər siz buradan heç yerə tərpənməyin. Ola bilər ki, lap gec gələrik,
gecəni ermənilərin kazarmasında qalmağımız da mümkündür. İşğalçılar harada olsalar mütləq buradan keçəcəklər. Onda Fikrətlə mən
birtəhər onlara qoşularıq. Biz gedəndən sonra siz burada ayıq-sayıq
olun, daim ətrafa diqqət kəsilin.

6-cı fəsil
Dalğalar qoynunda ölümlə mübarizə

Kəşfiyyatçılar hündür ağacların qalın kölgəsində oturub söhbət
edə-edə ətrafa göz qoyurdular. Hələlik gələn-gedən yox idi. Fikrət
Kamandarın əlinin üstünə baxanda bir neçə yerdə iri çapıqlardan və
şıramlardan qalmış ağ ləkələri gördü. Elə bil ya itlə, ya da canavarla
süpürləşmişdi. Bu barədə özündən soruşanda o gülümsəyib bir anlıq
fikrə getdi, ötənləri xatırlayıb asta-asta danışmağa başladı:
– Yox, mən nə itlə, nə da canavarla üz-üzə gəlmişəm. Hadisə Kuril
adalarında balıq ovu zamanı baş verib. Gözlənilmədən köpək balıq-
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ları üstümüzə hücum çəkmişdi. Çoxdanın söhbətidir. Həmin vaxt Allah üzümə baxdı, təsadüf nəticəsində sağ qaldım. Məni və bir neçə iş
yoldaşımı Yaponiyalı həkimlər ölümdən qurtardılar. Xilas olmağımız
əsl möcüzə idi. Nə yaxşı ki həyatda belə möcüzələr baş verir. Aradan
illər keçsə də, bu hadisəni yadıma salanda ətim ürpəşir, qorxu hissi
məni bürüyür. Elə bilirəm ki, yenə də köpək balıqlarının əhatəsindəyəm, sanki bu dəqiqə üstünə hücum çəkib məni parçalayacaqlar.
Bax o anlarda ölümün soyuq nəfəsi yenə də məni üşüdür. Səkkizinci
sinfi bitirəndən sonra uzun illərdən bəri Sverdlovskdə yaşayan Nüsrət dayımgilə getmişdim. O, çox məsləhət-məşvərətdən sonra məni
şəhərdəki dənizçilik məktəbinə düzəltdi. Burada gəmi elektriki ixtisasına yiyələndim. Sonra hərbi xidmətə yollandım. Üç il Kamçatkada,
Yaponiya ilə sərhəddə – Kuril adalarında xidmət elədim. Bu illərim
dalğalar qoynunda keçdi. Əsgəri borcumu yerinə yetirəndən sonra
da gəmidən, adaların qoynundan uzağa gedə bilmədim. Sanki sular
ahənrüba kimi məni özünə çəkirdi. Qalıb Kuril adalarında balıq ovlayan gəmilərdə işlədim. Ora da hər adamı qəbul etmirdilər. Gəminin
rəhbərliyi hərbi xidmətdə matros olduğumu biləndən sonra məni
işə götürdü. Balıq ovunun da öz ləzzəti, romantikası var idi. Ləpələr
qoynunda üzməkdən xoşum gəlirdi. İşimiz təhlükəli olsa da, qazancımız pis deyildi. Təhlükəyə baxmayaraq, bir neçə il orada işlədim.
Fikirləşirdim ki, hələ bir müddət Kamçatkada qalaram, sonra kəndə
qayıdıb yığdığım pulla ev tikərəm. Amma günlərin birində baş verən
dəhşətli hadisə bütün planlarımın üstündən qara xətt çəkib taleyimi
başqa səmtə yönəltdi.
Dekabr ayının ortaları idi. Qaranlıq yer üzündən çəkilmiş, səhər
gözünü təzəcə açmışdı. Adamı yerində donduran soyuq külək əsirdi. Soyuğa baxmayaraq, həmişəki kimi iş başındaydıq. Ovun qızğın
vaxtları idi, xeyli balıq tutmuşduq. Sübhdən yavaş-yavaş əsən külək
günortaya yaxın qəflətən gücləndi, gözlənilmədən qasırğa qopdu.
Bu barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməmişdik, yoxsa heç ova çıxmazdıq. Adətən, hava şəraitinin pisləşəcəyi haqda həmişə qabaqcadan bizə məlumat verirdilər. Amma həmin gün qasırğa barədə heç
nə deməmişdilər. Qısa müddət ərzində suların bu cür təlatümə gəlməsini ilk dəfəydi görürdüm. Şahə qalxmış dalğalar sahilə çırpılıb
sürətlə üstümüzə qayıdırdı. Həmişə gözümüzə əzəmətli və nəhəng
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görünən gəmimiz qasırğa zamanı sanki kibrit qutusuna bənzəyirdi.
Güclü dalğalar onu çox yüngülcə atıb-tuturdu. Hamımız vahimə və
həyəcan içindəydik. Gəmini idarə etmək mümkün deyildi. Dalğalar
onu “ağzına” alıb getdikcə sahildən uzaqlaşdırırdı. Göyərtəyə çıxıb
çarəsiz-çarəsiz ətrafa boylanırdıq ki, bəlkə köməyimizə gələn olar.
Dalğalar göyərti hündürlüyünə qədər qalxıb içərini su ilə doldururdu. Bir azdan idarə olunmayan gəmi qəzəblənmiş sulara təslim olub
dalğaların qoynunda batmağa başladı. Çox dəhşətli mənzərə idi.
Neçə vaxtdan bəri çiyin-çiyinə işlədiyimiz, balıq ovladığımız yoldaşlarımız gözlərimiz qarşısında faciəli surətdə həlak olurdular. Mən də
hamı kimi həyəcan içində göyərtədə dayanmışdım. Gəmi batandan
sonra suyun üzündə qalıb ümidsizcəsinə xilasedici kamerlərdən yapışmışdıq. Əlimiz hər yerdən üzülmüşdü. Demək olar ki, xilas olmaq
şansımız yox idi. Bəxtimiz gətirsəydi, bəlkə, dalğalar bizi sahilə çıxara bilərdi. Amma tərslikdən onlar da bizi əks istiqamətə aparırdı. Sağ
qalmaq üçün ümidə, gümana güvəndiyimiz bir vaxtda yırtıcı balıqlar
bizə hücum çəkərək iş yoldaşlarımın bir neçəsini parçaladı. Suyun
üzü qırmızı rəngə boyandı. Həyat uğrunda əsl ölüm-dirim mübarizəsi gedirdi. Bilmirdik ki, dalğalarla mübarizə aparaq, yoxsa balıqlarla.
Balıqlar yaxınlığımda olan kapitan Vlasova hücum edəndə o məni
köməyə çağırdı. Xilas olmaq üçün möhkəm-möhkəm yapışdığım kameri o tərəfə döndərmək istədim ki, ona əl atam. Suya yıxılmış kapitan yırtıcıların əhatəsindəydi. Əlimi uzadıb onu kamerin üstünə
qaldırmaq istəyən anda yenə də balıqların hücumuna məruz qaldıq.
Kapitan bir neçə dəfə suya batıb çıxdı. Mən yenə də əlimi uzadıb onu
yuxarı qaldırmağa cəhd elədim. Gördüyüm səhnədən dəhşətə gəldim. Balıqlar Vlasovun ayağının birini qoparmışdılar. O qan içindəydi. Bu vaxt dalğa mənim də kamerimi arxası üstə çevirdi. Balıqlar
mənə də hücum etdilər. Əl-ayağıma iynələrin batdığını hiss edirdim.
Həmin anlarda hüşumu itirdim, zənn etdim ki, ömrümün axırıdır.
Amma, görünür, həyatımın sonu çatmayıbmış, hələ qismətimdə yaşamaq var imiş...
Kamandar bir anlıq fikrə gedib baş verən hadisələri xatırlayaraq
yenə də sözünə davam elədi:
– Gözlərimi açanda ətrafımda yapon həkimlərini gördüm. Demə,
onlar gəmimizin batdığını görüb köməyimizə gələrək sağ qalanları,
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yaralıları xilas ediblər. Kapitanımızı da yanımda görəndə sevindim.
Onun sağ ayağı yırtıcı balıqlara yem olmuşdu. Bundan sonra Vlasov
bir daha nə üzə, nə də normal gəzə biləcəkdi. Mənimsə əl-ayağım
dişdəm-dişdəm olmuşdu. Qəribə idi, həmişə biz balıq ovuna çıxardıq, həmin gün isə hər şey tərsinə olmuşdu, balıqlar bizi ovlayıb, bir
növ, qisas almışdılar. İki-üç gündən sonra yaponlar bizi öz hökumətimizə təhvil verdilər. Bir müddət xəstəxanada yatıb müalicə olundum.
Şəfa ocağından çıxandan sonra bir neçə gün evdə qaldım. Daha balıq
ovu ilə məşğul ola bilməzdim. Baş vermiş hadisədən gözüm yaman
qorxmuşdu. Bir dəfə ölümdən qurtulmuşdum, ikinci dəfə özümü
təhlükənin qoynuna atmaq istəmirdim. Çox fikirləşəndən sonra evə
– doğmalarımın yanına dönməyi qərara aldım. Geri qayıtdım ki, ailə
qurum, ev tikim, ömrümün sakit günlərini yaşayım. Elə bil ermənilər
də mənim gəlişimi gözləyirmiş. Azərbaycanlıları doğma ocaqlarında rahat yaşamağa qoymadılar. Mənim Kuril adalarından geri dönüşümdən iki-üç il sonra bu qanlı hadisələr başlandı, aləm bir-birinə
dəydi, dünya qarışdı. Çox keçmədi ki, ermənilər bizi dədə-baba ocaqlarımızdan didərgin saldılar, başımıza olmazın zülümləri gəldi. İndi
budur, hamımız bu dəhşətli hadisələrin məngənəsində, qanlı müharibənin ağuşunda çapalaya-çapalaya qalmışıq.
Kəşfiyyatçılar Kamandarın söhbətini dərin maraqla və həyəcanla dinləyirdilər. Sözünü bitirəndən sonra hamı onun əlindəki köpək
balıqlarından qalan diş izlərinə diqqətlə baxırdı. Kamandarın həm
əllərində, həm də bədənindəki yaraların yeri ağappaq ağarmışdı.
Bunu görəndə Fikrətin əti ürpəşdi. Elə bu vaxt onlar maşın səsi eşitdilər. Tez səs gələn tərəfə boylandılar. Maşının mühərriki uğuldaya-uğuldaya yuxarı qalxırdı. Səs kəsiləndən sonra Kamandar dedi:
– Fikir verirsinizmi, maşın dikdiri güclə qalxır. Görünür, yükünu
çox vurublar. Yəqin ki, əclaflar silah-sursat daşıyıb hücuma hazırlaşırlar. Ermənilərin kazarmaları, qərargahları yüz faiz bu istiqamətdədir. Çünki bütün qüvvələr o səmtə cəmləşir. Deməli, əsas güc mərkəzi
buradır, yəqin hücum da bu tərəfdən olacaq. Dediyim kimi, Fikrətlə
mən çətin də olsa, ermənilərə qoşulub onların kazarmalarına yol tapacağıq. Siz burada qalıb bizi gözləyərsiniz. Bir addım da olsun, bu
nöqtədən uzaqlaşmayın, çünki biz istənilən an qayıda bilərik.
Bunları deyəndən sonra Fikrətlə Kamandar əsgər dostları ilə sa-
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ğollaşıb yola düzəldi. Xeyli irəli gedib bayaq maşın keçən yerə çatdılar. Ətrafa baxanda Fikrət gördü ki, yol təzə salınana oxşayır, o qədər
də işlək deyil. Bu fikri əsgər dostuna deyəndə Kamandar diqqətlə
yerə nəzər yetirdi:
– Hə, Fikrət, düz deyirsən, yol təzə salınıb, ona görə də get-gəl
zəifdir. Görünür, bu ermənilərin gizli yoludur. Düşmənlər silah-sursatlarını, yanacaqlarını buradan daşıyırlar ki, ətrafdakıların diqqətini çox cəlb etməsinlər. Elə bizə də bu lazımdır. Çünki bu yol bizi birbaşa hərbi hissəyə aparıb çıxaracaq. Yadıma salarsan, əməliyyatdan
qayıdanda Tofiqə deyim yola mina basdırsın, düşmənə nə qədər ağır
zərbə vursaq, xeyrimizədir. İndi ikimiz bir yerdə ermənilərin içinə
gedə bilmərik. Girişdə dayanan əsgərlər yüz faiz bizdən parolu soruşacaqlar. Bilməyib çaşsaq, ağzımızı sürüsək şübhələnib bizi sorğu-suala tutacaqlar. Yəqin ki, bu da yaxşı sonluqla tamamlanmayacaq. Ona görə də hərbi hissəyə girmək üçün ya parolu öyrənməliyik,
ya da hansısa bir yolla düşmənlərə qoşulub içəri keçməliyik. Parolu
öyrənməyimiz çox vacibdir. Çünki az bir vaxt ərzində lazımlı məlumatları toplayıb geri qayıtmalıyıq. Düşmənlə bir yerdə uzun müddət
qala bilmərik. Yaddan çıxarma ki, hər anımız təhlükəlidir. Hərbi hissəyə girəndən sonra bir gözün məndə olsun, işarəmi gözlə. Yağılarla
nə qədər istəsən söhbət elə, amma mübahisəyə girişmə. Az danış,
çox dinlə. Söhbətlərinə qulaq ver, daha bol-bol məlumat öyrənməyə
çalış. Gör düşmən nə deyir, nə düşünür, nə ilə nəfəs alır, nə planlaşdırır. Deməli, sənin adın Armik, mənimki Qarikdir.
Kəşfiyyatçılar danışa-danışa təzə salınmış yolla xeyli üzüyuxarı
qalxdılar. Fikrət irəli addımladıqca ötüb keçənləri xatırlayırdı. Hərbi
xidmətdən qayıtdıqdan sonra heç bir rahatlığı olmamış, həyatı gərginliklər içində keçmişdi. Əvvəlcə sənədlərini itirib çətin duruma
düşməyi, sonra ölüm-zülümlə işə düzəlməyi, ermənilərin Qarabağ
sevdası, şəhərdə son yetmiş ildə görünməmiş etiraz mitinqləri, Qanlı
Yanvar hadisələri və bu zaman ayağından yaralanması, bunun ardınca da Qarabağ müharibəsi, torpaqların müdafiəsinə gəlməsi... Bütün
bunlar onun həyatını maraqlı bir romana çevirmişdi. Yeniyetməliyini ürəyi istədiyi kimi yaşamadan böyümüş, həyatının çiçəklənən
dövründə isə üz-üzə gəldiyi qanlı hadisələr onu vaxtından əvvəl
dolğunlaşdırıb mübarizəyə hazırlamışdı. Bu od-alov içində yeganə
təsəllisi, onu geriyə baxmadan irəli getməyə ruhlandıran amil sevgi-
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sini tapması idi. Bu sevgi daim Fikrətə qüvvət verib düşmən üzərinə
aparırdı. Hələlik o Qarabağda döyüşlərdədir, indi düşmən arxasına
kəşfiyyata gəlib. Gül kimi adı da dəyişib, Armik olub. “Görək Armik
kimi nə edəcəyəm, tapşırığın öhdəsindən necə gələcəyəm? Nə qədər
çətin olsa da, əmri yerinə yetirməliyəm. Komandirlərim mənə böyük
etimad göstərib, gərək özümü doğruldum, lazımi məlumatları öyrənib qərargaha – polkovnikin yanına alnıaçıq qayıdım”, – deyə Fikrət
düşüncələrinə nöqtə qoydu.
Onlar xeyli irəli getmişdilər ki, arxadan maşın səsi eşitdilər. İkisi də eyni vaxtda çevrilib geriyə baxdı. Uzaqdan gələn maşını görən
kimi Fikrət əsgər dostundan soruşdu:
– Kamandar, necə hərəkət edəcəyik, bəlkə, maşına əl qaldırıb
saxlatdıraq? Deyək ki, kəndə getmişdik, indi geri qayıdırıq. Onlara
qoşulub hərbi hissəyə gedək. Məncə bundan yaxşı yol yoxdur.
– Hə, düz deyirsən, Fikrət, elə belə də edək. Hələ gəlib çatsın,
görək, bu nə maşınıdır. Saxlayıb bizi götürəcək, yoxsa, yox?
Maşın yavaş-yavaş onların bərabərinə çatıb dayandı. İkisi də bir
az kənara çəkilib yolun qırağına çıxdılar. Kəşfiyyata ilk dəfə gəldiyindən Fikrət bir az həyəcanlı idi. Belə məqamda həyəcanlamamaq
da mümkün deyildi. Fikrət Xocalı sakinlərini vəhşicəsinə öldürülən
ermənilərlə üz-üzə dayanmışdı. Kamandara baxanda gördü ki, onun
üzündə heç bir həyəcan-filan yoxdur, heç elə bil düşmənlərin əhatəsində deyil. Maşın dayanan kimi Kamandar astaca Fikrətə pıçıldadı:
– Bax ha, ehtiyatlı ol, dediklərimi, unutma! Bir an olsun gözünü
məndən çəkmə.
Onlar maşına yaxınlaşdılar. Kuzovda altı-yeddi hərbçi var idi.
Kamandar yaxına gələn kimi onlarla salamlaşıb hərbi hissəyə getdiklərini dedi. Xahiş etdi ki, onları yolda qoymasınlar. İşğalçılar
Fikrətgildən heç nə soruşmadan maşına minmələrinə işarə etdilər.
Əvvəlcə Kamandar, ardınca da Fikrət yuxarı qalxdı. Kuzovun üstünə çıxan kimi köhnə tanışları kimi ermənilərlə əl verib görüşdülər.
Özünü də, Fikrəti də onlara təqdim etdi. Aşağıdan – kənddən bir
qohumun evindən gəldiklərini dedi. Şükür, hər şey yaxşı ötüşdü, ermənilər onlardan şübhələnmədilər. Maşındakı daşnaklar ağızlarını
açan kimi azərbaycanlıların ünvanına nalayiq söyüşlər yağdırırdılar.
Məlum oldu ki, dünənki döyüşdə səkkiz əsgərləri ölüb, dördü də ağır
yaralanıb. Buna görə çox qəzəbli idilər.
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Düşmən kazarmasında həyəcanlı dəqiqələr
Günəş qüruba əyiləndən az sonra qaş qaraldı, yavaş-yavaş qaranlıq düşməyə başladı. Fikrətgilin mindiyi maşın meşənin içindən
geniş düzənliyə çıxan kimi sürücü sürəti artırdı. Kamandarla Fikrət
ermənilərlə söhbət etdikcə dəyərli məlumatlar öyrənirdilər. Maşın
çöllüyü keçib elə də böyük olmayan bir kəndə girdi. Küçələr, məhəllələr arxada qaldıqca onlar hərbi hissəyə yaxınlaşırdılar. Fikrət baxıb
gördü ki, düşmənlər də məktəbdə yerləşiblər. Maşın giriş qapısına
yaxınlaşan kimi buradakı ermənilər onları dayandırıb parolu soruşdular. Maşındakılar sorğuya cavab verəndən sonra darvaza açıldı,
onlar içəri keçdilər. Parol ”yaşıl budaq” idi.
Hərbi hissənin həyətinə girəndən sonra sürücü maşını o biri texnikaların yanında saxladı. Kamandarla Fikrət də ermənilərə qoşulib
kazarmaya getdilər. Növbətçi içəri girənlərdən parolu soruşurdu.
Bayaqkına baxanda indi onlar üçün təhlükə azalmışdı. Çünki Fikrət
də, Kamandar da parolu bilirdi. Onlar da başqaları kimi “yaşıl budaq” deyib kazarmaya girdilər. Ermənilər ikibir-üçbir çarpayıların
üstündə oturub söhbət edirdilər. Fikrətlə Kamandar da onlara qoşulmuşdu. Hələlik kəşfiyyatçılardan şübhələnən yox idi. Bəlkə də
Fikrətlə Kamandarı kiməsə oxşadırdılar. Bir az keçmiş şam etmək
üçün yeməkxanaya getdilər. Ermənilər konyak içdikcə keflənib türklərin ünvanına nalayiq söyüşlər yağdırırdılar. Kəşfiyyatçılar deyilənlərə heç bir reaksiya vermədən, şübhələnməsinlər deyə düşmənlərlə
konyak içib deyib-gülürdülər. Onların çoxu keflənib mahnı oxuyur,
bir-birilə qışqıra-qışqıra danışırdı. Fikrətgil hücumun vaxtını, istiqamətini, həmçinin, bəzi zəruri məlumatlar toplamışdılar. Artıq
geri qayıtmaq lazım idi. Ermənilərin başları həm içkiyə, həm də söhbətə möhkəm qarışdğından aradan çıxmaq üçün yaxşı imkan yaranmışdı. Elə bu vaxt bir dəstə daşnak səs-küylə yeməkxanaya girib buradakılara qoşuldu. Fikrət təzə gələnlərə diqqət yetirəndə gözlərinə
inanmadı. Əsgərlik dostu Benik də onların arasındaydı. Deyəsən, buradakılar böyüklüyü də elə o edirdi. Beniki görən kimi Fikrətin yaddaş çarxı sanki bir anlıq geri fırlandı. Onunla bir yerdə çörək yediyi,
şənləndiyi, şirin-şirin söhbət etdiyi, təlimə getdiyi, hədəfə atəş açdığı günlər yadına düşdü. Bölükdə ən yaxşı atıcılardan biri Fikrət idi.
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Amma Benik də ondan geri qalmırdı. Ötənləri xatırlayan kimi ürəyi
atlandı, özündən asılı olmadan istədi ki, qalxıb gedib onunla qucaqlaşıb görüşsün. Harada olduğu yadına düşən kimi yerinə çökdü. Yanında oturmuş Svanik adlı erməni də içəndən sonra başladı Fikrətə
bir vaxtlar sevib məhəbbət bağladığı qızdan danışmağa. Çərənçinin,
zəvzəyin biriydi, zalım oğlu zalımın söz-söhbəti qurtarmaq bilmirdi. Elə hey boş-boşuna danışıb Fikrətin başını aparır, mənasız söhbətləri ilə onun zəhləsini tökürdü. O, Svanikin danışdıqlarına qulaq
verə-verə gözlərini Kamandardan çəkmirdi. Kəşfiyyatçı dostu da bir
erməni ilə yaman şirin-şirin söhbət edirdi. Elə bil yüz ilin tanışıydılar. Fikrət Beniki görəndən sonra çəpəki oturdu ki, əsgər yoldaşı onu tanımasın. Fikrət düşünürdü ki, bugünkü Benik onun dostu
Benik deyil. İndi o, Fikrət üçün düşmən Benikdir. Qəribədir idi, illər
sonra yenə də əsgərlikdəki kimi yeməkxanada bir mizin ətrafındaydılar. Sadəcə artıq dost yox, qanlı düşmən idilər. Arada ötüb keçmiş
zaman çox şeyləri dəyişmişdi. Son illər baş verən hadisələr bir vaxtların mehriban dostlarını silahlandırıb qarşı-qarşıya qoymuşdu.
Özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən müharibə aralarındakı
isti münasibətləri soyudub buza döndərmişdi. Əvvəlki dostluq qatı
düşmənçiliyə çevirmişdi. Allah bilir indiyə qədər Benik neçə azərbaycanlını güllələyib, neçə ev-eşiyi yandırıb yerlə-yeksan etmişdi.
Fikrətin də güllələrinə neçə-neçə erməni tuş gəlib ölmüşdü. Əvvəlki
mehriban dostlar indi bir-birinin üstünə silah çəkib öldürməyə hazır
idilər. Fikrət altdan-altdan baxanda gördü ki, digərləri kimi Benik də
bir ucdan konyakdan içib keflənir. Keçmiş dostu əsgərlikdəki kimi
arıq deyildi, kökəlib donuza dönmüşdü. Buraxdığı saqqal az qalırdı ki, sinəsinə çatsın. Bu görkəmdə o, yüz ilin keşişinə oxşayırdı. Üz
cizgiləri, bədən quruluşu dəyişsə də, səsi həminki kimi gur idi. Bir
az keçmiş o da başqaları kimi kefləndi, oxuyub oynamağa başladı.
Düşmənlərin səs-küyü aləmi başına götürmüşdü. Fikrətgil bütün lazımi məlumatları öyrənmişdilər, bundan artıq ermənilərin arasında
qalmaq mənasız idi. Amma nədənsə Kamandar ləngiyir, yanındakı
erməni ilə söhbətdən ayrılmaq istəmirdi. Hərdən başını qaldırıb
Fikrətə baxsa da, hələlik yeməkxanadan çıxmaq üçün işarə vermirdi. Svanik də kirimək bilmir, zəvziyib mənasız söhbətləri ilə Fikrətin
zəhləsini tökürdü. O da hərdən başını tərpədib erməninin xətrinə
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dəyməmək üçün dediklərini təsdiq edirdi. Svanik danışırdı ki, orta
məktəb illərində Susanna adlı bir qızı sevib. Əvvəllər sevgisinə müsbət cavab verən qız sonradan kasıb olduğuna görə onu rədd edib.
Amma başqası ilə ailə quran Susanna getdiyi varlı adamla xoşbəxt
ola bilməyib. Demə, həmin imkanlı erməninin Rusiyada başqa arvadı
və iki uşağı var imiş. Ərə gedəndən bir müddət sonra bunlar ortalığa çıxanda Susanna atasının evinə qayıdıb. Bir müddətdən sonra isə
tez-tez kəndin arasına çıxıb özünü Svanikə göstərirmiş. Düşünürmüş
ki, bəlkə, gözəlliyi ilə köhnə sevgilisinin qəlbini yenidən ovlamağı bacarar. Amma nə qədər cəhd etsə də, Svaniki özünə cəlb edə bilməyib.
Bir az keçmiş kefli ermənilərin dörd-beş nəfəri qızğın mübahisə
etməyə başladı. Üşüyən adamlar ocaq başına toplaşan kimi ermənilər də yavaş-yavaş onların başına yığışırdı. Mübahisəyə qalxanlar
az qalırdı ki, silaha əl atıb bir-birini güllələyib öldürsünlər. Fikrət onların nəyin üstündə dalaşdıqlarını eşidəndə qulaqlarına inanmadı.
Ermənilər bir-birini azərbaycanlılar yaşayan kəndləri işğal edəndən
sonra ələ keçirəcəkləri var-dövlətə görə qırırdılar. Qarət olunacaq
mallara sahib çıxmaq istəyənlərdən biri də Benik idi. Axırda da elə o
üstün gəldi. Başqa quldurlar ondan qorxub geri çəkildilər, qarşısında
bir söz deyə bilməyib səslərini içlərinə saldılar. Bir azdan Kamandar
işarə elədi ki, çıxıb onu çöldə gözləsin. Fikrət birtəhər Svanikdən canını qurtarıb tapşırılan kimi hərəkət elədi. Erməni qulduru da onunla bərabər həyətə çıxmaq istəyəndə Fikrət ona: “Mən tələsirəm,
yaxınlıqdakı kəndə getməliyəm, vacib işlərim var. Sabah söhbətimizi
davam etdirərik”, – deyib yaxasını birtəhər çərənçi Svanikdən qurtardı.
Çölə çıxan kimi Fikrət dərindən nəfəs aldı, həyəcanı bir az keçdi. Kazarmadan fərqli olaraq həyətdə sakitlik idi. Bir az uzaqlarda
atəş səsləri eşidilirdi. Fikrət ətrafa göz qoya-qoya kiçik addımlarla
var-gəl edirdi. Nədənsə, Kamandar ləngiyir, kazarmadan həyətə çıxmırdı. Fikrət ondan çox nigaran qalmışdı, qorxurdu ki, başına bir iş
gələr, planları pozular, düşmən əlinə keçərlər. Bu vaxt bir neçə zirehli
texnika nərilti-gurultu qopararaq hərbi hissənin həyətinə girdi. Fikrət onları görəndə ehtimal etdi ki, yəqin, ermənilər bu dəfə hücuma
texnika çox cəlb edəcəklər. Döyüş maşınlarını idarə edən ermənilər
ona salam verərək yanından keçib tələm-tələsik kazarmaya girdilər.
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Fikrət də onların salamını alandan sonra ətrafa diqqətlə göz qoyanda gördü ki, əslində, ermənilərin o qədər də böyük qüvvəsi yoxdur.
Öz-özünə sual verdi: “Bəs, görəsən, düşmənin gücü, üstünlüyü nədədir? Nəyə görə onlar belə sürətlə irəliləyə bilirlər? Bunun sirri nədədir?” Sonra sualına özü cavab verdi:
– Yəqin ki, onların üstünlüyü birliklərindədir. Qüvvələri az olsa
da, güclərini birləşdirib zərbəni bir yerə, eyni istiqamətə endirir, hücuma eyni vaxtda keçirlər. Bizdə isə qüvvələr çox olsa da, neçə yerə
parçalanıb, hərənin öz dəstəsi var, ayrı-ayrı qruplaşmalar arasında
birlik yaratmağa cəhd göstərilmir. Bəziləri müharibəyə əyləncə kimi
baxır, kefləri istəyəndə vuruşur, istəməyəndə yox. Ona görə də hücumlar müsbət nəticə vermir. Vaxt itirmədən qüvvələri birləşdirmək
lazımdır.
Fikrət bu düşüncələr içində düşmənin hərbi hissəsinin həyətində gəzişərək həyəcanlı anlar yaşayırdı. Kamandarın bu qədər ləngiməsindən narahat qalmışdı. Ermənilərin əhatəsində olduğundan
ürəyi sıxılırdı. Həm də qorxurdu ki, həyətdə tək-tənha gəzməyi, bir
yerdə dayanmağı ermənilərdə şübhə oyadar. Bir istədi ki, geri qayıdıb Kamandardan bir xəbər öyrənsin, sonra fikrindən daşındı.
Gözləməkdən başqa çarəsi yox idi. Hiss etdi ki, içəridən gələn səslər
getdikcə güclənir, konyakdan içib keflənmiş ermənilər hündür səslə
mahnı oxuyurdular. Oxuduqları da Azərbaycan mahnıları idi. Yarım
saat sonra Kamandar yeməkxanadan çıxıb iti addımlarla ona yaxınlaşdı. Erməni dilində onunla salamlaşıb zarafatlaşdı. Qoluna girib
yavaşca dedi ki, Fikrət, heç nə danışma, tələs, tez ol aradan çıxaq,
həyatımız üçün təhlükə var, bizi tuta bilərlər.
– Nə təhlükəsi?
– Gəl, sonra deyərəm...
Ətrafdaklarda şübhə oyatmamaq üçün özlərini kefliliyə vurdular.
Qol-qola girib hərbi hissədən çıxmaq istəyəndə növbətçi qabaqlarını
kəsib hara getdiklərini soruşdu. Kamandar dedi ki, dostum Samvel
bu kənddə yaşayır, Armiklə onlara baş çəkib bir saata qayıdacağıq.
Onunla bayaq döyüşdən qərargaha dönəndə yolda rastlaşdıq. Atası
Dodo ilə işdən qayıdırdılar. Onlar bizi evlərinə dəvət elədilər, gələcəyimizə söz verdik. Yəqin ki, indi gözləri yolda qalıb, çörək yeməyib
bizi gözləyirlər. Getməsək, yaxşı düşməz, bizdən inciyərlər. Düzdür,
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indi kefimiz kökdür. Samvellə də yüz-yüz vurub bir azdan geri qayıdacağıq. Bilirsən ki, sabah hücum olacaq, dostumla görüşməyə çətin
ki, sonra vaxt tapaq. Bu sözlərdən sonra növbətçi onlardan heç nə
soruşmadı. Yalnız: “Çox ləngiməyin, tez qayıdın, birdən “həyəcan” çağırışı verilər”, – dedi. Kamandar o qədər inandırıcı danışdı ki, nəinki
növbətçi, hətta az qaldı Fikrət də ona inansın ki, doğrudan da, onlar Samvelgilə ad gününə gedəcəklər. Kəşfiyyatçılar hərbi hissədən
çıxan kimi tələm-tələsik kəndin məhəlləsinə girdilər. İrəli getdikcə
Kamandar dönüb geri baxırdı ki, görsün arxalarınca gələn yoxdur ki?
Kəndin içindən keçib meşəyə girdilər. Bir xeyli irəli gəldikdən
sonra Kamandar ayaq saxladı, sılahını çiynindən çıxarıb yerə oturdu.
Dərindən nəfəs alıb dedi:
– Fikrət, az qalmışdı ki, işlər korlansın. Şükür, hər şey yaxşı qurtardı. Sən işin tərsliyinə bir bax ee. Kazarmaya girəndə təsadüfən bir
məhəllədə, bir məktəbdə oxuduğum Gevorkla rastlaşdım. Fikirləşdim ki, yəqin, it oğlu məni tanımaz. Gör bir aradan neçə illər keçib.
Bəlkə də, mən onu sonuncu dəfə on il bundan əvvəl görmüşəm. Amma
fikirləşdiyimin əksi baş verdi. Alçaq gədə məni görən kimi tanıdı. Yapışdı yaxamdan ki, sən Kamandarsan. Dedim, ay kişi, sən nə danışırsan, Kamandar kimdir? Sən məni kiməsə oxşadıb səhv salırsan.
Mən İrəvanın mərkəzində doğulub böyümüşəm. Adım da Qarikdir.
Erməniyəm ki, türklərlə vuruşmağa gəlmişəm də. Azərbaycanlı olsam, burada nə gəzirəm? Gevork isə dediklərimə məhəl qoymur, elə
hey deyirdi ki, yox, sən Kamandarsan. Ananın da adı Sonadır. Yadına
gəlir, mən tez-tez siz tərəflərə oynamağa gəlirdim. Sona xala məni
səndən ayırıb yad gözlə baxmırdı, öz uşağı kimi doğma münasibət
göstərirdi, səninlə bərabər mənə də dürmək verirdi. Mən də ananın
verdiyi çörəyi ləzzətlə yeyirdim. Gör neçə il bir məktəbdə oxumuşuq,
bir məhəllədə oynamışıq. Ola bilməz ki, mən yanılım. Yadında qalsın,
ermənilər xəyanət edə bilər, bu onlar üçün elə də çətin bir şey deyil,
amma heç vaxt yanılmaz. Mən rus şairlərindən Puşkinin, Mayakovskinin və başqalarının adlarını eşitmək belə istəmirəm. Bilirsən niyə?
Çünki onlar ermənilərin xislətini açıq-saçıq, olduğu kimi yazaraq bizi
el-aləmdə biabır ediblər. Amma nə gizlədim, açığını deyim ki, onların
sözlərində zərrə qədər də olsun səhv-zad yoxdur. Elə dəqiq yazıblar
ki, sanki o şairlər ermənilərin daxilinə güzgü tutub baxıblar. Kaman-
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dar, sən, yəqin ki, bura kəşfiyyata gəlmisən? Güman ki, tək deyilsən,
yoldaşın da var. Əgər mənə Kamandar olduğunu dəqiq deməsən, bu
dəqiqə səni satacam. Çox da ki balaca olanda anan mənə çörək verib.
Onsuz da, biz azərbaycanlıların çörəyini yeyib sonra da onlara xəyanət eləməyə öyrəşmişik. Xəyanətkarlıq bizim qanımızda, canımızdadır. Onu nə dəyişmək, nə də silmək mümkün deyil. Mənim üçün
ermənilik çörəkdən də, dostluqdan da irəlidir. Biz Qarabağı işğal etmək üçün hər şeyimizdən keçməyə hazırıq. Bu yolda pulumuzun da,
malımızın da, dostumuzun da, hətta arvad və qızlarımızın da üstündən xətt çəkə bilərik.
Mən də onun başını qata-qata içirdirdim ki, bəlkə, sərxoş olub
yuxuya gedə, yaxam əlindən qurtara. Nəhayət ki, içirdə-içirdə məqsədimə çatdım. Amma girəvəyə salıb vacib şeyləri də ondan öyrəndim.
Sərxoş olandan sonra bildiyi bəzi məlumatların üstündən pərdəni
açdı. Onu yuxuya verib tez aradan çıxdım ki, birdən oyanıb arxamca
düşər. Yüz faiz inanıram ki, Gevork ayılıb məni yanında görməyəndə haqqımızda komandirinə məlumat verəcək. Onlar da bizi tutmaq
üçün arxamızca düşəcəklər. Düşmənin nəzarətində olan ərazini tez
bir zamanda tərk etməliyik. Çünki ermənilər bizi ələ keçirmək üçün
hər yeri ələk-vələk edəcəklər, tez ol, vaxt itirmədən buralardan uzaqlaşaq.
– İşə bir bax ee, sən Allah. Mərdimazarı axtarmaqla deyil ha.
Harda olsa, gəlib səni tapacaq. Yenə şükür, hər şey yaxşı qurtarıb,
onu içirib sərxoş edə bilmisən. Allah eləməmiş, hər şey ola bilərdi. O
Gevorkdur, nə zibildir, piyan olmasaydı, səni bircə dəqiqənin içində
satardı. Çox da ki uşaqlığınız bir yerdə keçib, anan ona çörək verib.
Özü dediyi kimi, maraqlarının xatirinə onlar ana– bacılarını da satmağa hazırdırlar. Yəqin ki, anan namaz üstəymiş. Yoxsa indi ermənilərin əlində əsir idik. Kamandar, sənin xəbərin olmadı. Mənim də
başıma elə səninkinə oxşar bir iş gəldi.
– Nə oldu? Yoxsa sənin də rastına tanışın çıxdı?
– Hə, Kamandar, düz tapmısan. Ermənilərin ikinci dəstəsi içəri
girdi ha, bax, qabaqda gələn hündürboy, saqqalı erməni mənim əsgərlik yoldaşım Benik idi. Əvvəlcə gözlərimə inanmadım, sonra diqqətlə
baxanda gördüm ki, yox, yanılmamışam. Bu, iki il çiyin-çiyinə bir bölükdə xidmət etdiyim Benikin özüdür ki, durub. Tez üzümü döndərib
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çəpəki oturdum ki, onunla göz-gözə, üz-üzə gəlməyim. Bilirdim ki, o
məni görən kimi tanıyacaq. Özü də fikir verəndə hiss etdim ki, burada hamı ondan qorxur, sözünün qabağında heç kimi dillənə bilmir.
Mən əvvəllər bir-iki dəfə düşmən tezliklərini dinləyəndə onun səsini
eşitmişdim. Amma inanmırdım ki, bu Benik olar. Deməli, yanılmamışam. Bu, o imiş. Deyəsən, kəndlərimiz işğal olunandan sonra qarət
işlərinə o başçılıq edir. Əgər Benik məni görüb tanısaydı, mütləq
bizə işgəncə verə-verə öldürəcəkdilər. Düzdür, əsgərlikdə mehriban
dost olmuşuq, aramızdan su keçməyib. Amma indi fikir verəndə gördüm ki, onda əvvəlki Benikdən əsər-əlamət qalmayıb, çox dəyişib,
lap vəhşi heyvana oxşayır. Elə buna görə də kazarmadakı ermənilər
qorxularından onun dediklərinə tabe olurdular.
– İkimiz də bir-birimizdən xəbərsiz gözlənilməz, ağlagəlməz hadisə ilə üzləşmişik. Yaxşı ki sağ-salamat qurtarmışıq, Allah üzümüzə
baxıb. Fikrət, daha burada ləngimək olmaz. Bacardıqca tez qaçıb
uzaqlaşmaq lazımdır. Mən ermənilərin xislətinə yaxşı bələdəm. Bilirəm ki, Gevork ayılan kimi satqınlıq edəcək.
– Hə, düz deyirsən, Kamandar. Tələsmək lazımdır, ləngiməyin nə
mənası var, onsuz da, lazım olan qədər məlumat öyrənmişik.
Söhbətlərini bitirən kəşfiyyatçılar gecənin qaranlığında yola çıxdılar. Xeyli gedəndən sonra Kamandar dedi:
– Fikrət, yaxşı bələd olmadığımız ərazidə gecə vaxtı hərəkət etmək çətindir. Qorxuram ki, uşaqların bizi gözlədikləri yeri düz tapa
bilməyək, azıb başqa səmtə gedib çıxaq. Gəl, təhlükəsiz bir yer tapıb
gecələyək, səhər hava işıqlaşan kimi yolumuza davam edərik. Atalar
yaxşı deyib ki, gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır.
– Kamandar, sən necə məsləhət bilirsən, elə də edək.
Zülmətdən don geyinmiş meşə çox vahiməli idi. Fikrət gecələmək
üçün ağacların altında yer axtaranda Kamandar ona dedi:
– Qardaş, sən yatmağa yeri aşağıda yox, yuxarıda axtar. Biz göydə – ağacların gövdələrinin, budaqlarının arasında yatacağıq. Erməni
bizi yerdə axtaracaq, göydə olmağımızı heç ağıllarına da gətirməyəcək. Aşağı bizim üçün təhlükəlidir. Ermənidən başqa, qurd-quşa da
rast gələ bilərik.
– Hə, qardaş, düz fikirləşmisən, bu çox ağıllı işdir. Belə bacarıqlı
olduğuna görədir ki, komandanlıq kəşfiyyata həmişə səni göndərir.
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Əvvəlcə Kamandar, sonra da Fikrət yavaş-yavaş hündür, irigövdəli bir ağaca dırmaşdılar. Böyük budaqların arasında yer tapıb
birtəhər yerləşdilər. Ermənilər burada onları nəinki gecə, heç gündüz də tapa bilməzdilər. Dünənkinə baxanda bu gün bir az sakitlik
idi. Bəzən belə dərin sükut da qorxulu olur, vahimə yaradır.
Ağacın gövdəsi nə qədər narahat olsa da, yorğun kəşfiyyatçıları yuxu apardı. Gecənin bir aləmində Kamandar səs-küyə diksinib
gözünü açdı. Onlardan xeyli uzaqda göyə fişəng atılır, səma tez-tez
işıqlanırdı. Gecənin bayaqkı sakitliyi indi güclü səs-küylə dolmuşdu.
Səsə ayılan Fikrət də ətrafa diqqət kəsildi. Səslər çox uzaqdan gəlirdi. Nə isə qışqırıq, hay-küy eşidilirdi. O həyəcanla Kamandardan
soruşdu:
– Qardaş, görəsən, bu nə səsdir, nə məsələdir?
– Elə mən də bu hay-küyə yuxudan oyanmışam. Fikirləşirəm ki,
yəqin Gevork özünə gələn kimi məni gördüyünü komandanlığa çatdırıb. İndi onlar axtarışımıza çıxıblar. Əgər belədirsə, onda bizi düzgün yerdə axtarmırlar. Nə bilim, bəlkə də, heç bu səs-küy bizə görə
deyil. Bəlkə, içkili olduğundan öz aralarında mübahisə edib atışırlar.
Amma inanmıram ki, ermənilər bir-biri ilə dalaşıb silaha əl aparsınlar. Daşnakların davası özləri ilə deyil, yalnız bizimlədir.
İki saatdan sonra səs-küy azaldı, indi havaya fişəng atılmırdı.
Yenə də hər yeri şüküt bürümüşdü. Elə sakitlik idi ki, heç elə bil bu
yerlər bir-birinə düşmən olan iki qüvvənin üz-üzə dayandığı ərazi
deyildi.
Səhər hava gözünü açıb yer üzün işıqlandıran kimi kəşfiyyatçılar
ağacdan düşdülər. Kamandar meşənin dərinliyinə bir neçə dəqiqə
göz gəzdirsə də, heç bir təhlükə-filan hiss eləmədi. Silahlarını döyüş
vəziyyətinə gətirərək iti addımlarla onları gözləyən yoldaşlarının
yanına tələsirdilər. Kamandar dedi ki, yolla getmək təhlükəlidir, hər
an ermənilərlə qarşılaşa bilərik. Ona görə də yola yaxın məsafədə
meşənin içi ilə hərəkət etməliyik. Kəşfiyyatçılar ətrafı dinşəyərək
əsgər yoldaşlarının yanına tez çatmağa tələsirdilər. Birdən qulaqlarına maşın səsi gəldi. Onlar meşənin qalınlığında yerə oturub ətrafı
nəzərdən keçirdilər. Düşmənin iki tankı və arxasınca da bir yük maşını onların yaxınlığından keçib ağır-ağır yuxarı qalxırdı. Yük maşınının kuzovu hərbçilərlərə dolu idi. Bunları görəndə Kamandar dedi:
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– Fikrət, bax yolu minalamış olsaydıq, indi düşmənin texnikaları
partlayar, canlı qüvvəsi məhv olardı.
– Düz deyirsən, Kamandar. Uşaqların yanına çatan kimi Tofiqə
tapşırarsan yolu minalasın. Buraların minalanmış olmasını ermənilər heç ağıllarına da gətirməzlər.
Texnikalar keçəndən sonra kəşfiyyatçılar yollarına davam etdilər. Danışdıqları kimi, Kamandar üç dəfə fit çalıb işarə verdi. İşarəsinə eyni cavabı alandan sonra dünən axşam ayrılan dostlar görüşüb
hal-əhval tutdular. Qısa söhbətdən sonra Kamandar Tofiqə yolu minalamağı tapşırdı. Bu işdə Fikrət də, Əşrəf də ona kömək etdi. Qısa
vaxt ərzində yola bir-birindən əlli-altmış metr aralı məsafədə mina
basdıra bildilər. İşlərini görüb qurtaran kimi kəşfiyyatçılar çantalarında olan quru ərzaq paylarını yeyib yola düzəldilər. Qarşıya qoyulan tapşırıq yerinə yetirilmişdi, indi qalırdı düşmən əlinə keçmədən
sağ-salamat geri dönmək.
Kəşfiyyatçılar xeyli qabağa getmişdilər ki, uzaqdan onlara tərəf
iki erməni quldurunun gəldiyini gördülər. Onları görən kimi Kamandar pıçıltı ilə: “Heç kim yolundan çıxıb özünü şübhəli aparmasın, görək bunlar kimdir, nə axtarırlar? Onlar iki, bizsə dörd nəfərik,
əlbəyaxa olsaq, öhdələrindən asanlıqla gələrik”, – dedi. Ermənilərə
yaxınlaşan kimi Kamandar onlarla salamlaşıb buralarda nə axtardıqlarını soruşdu. Bir az irəlidə gələn saqqallı dilləndi:
– Komandanlığa məlumat çatıb ki, biz tərəfə iki nəfər azərbaycanlı kəşfiyyatçı keçib. Axşamdan əraziyə səpələnib hər yerdə onları
axtarırıq. Siz buralarda şübhəli adamlara rast gəlməmisiniz ki?
Kamandar özünü itirmədi, onları qabaqlayaraq dedi:
– Elə biz də onları axtarırıq. Siz də iki nəfərsiniz, birdən elə azərbaycanlı kəşfiyyatçılar siz olarsınız?
– Yox, ara, biz haradan azərbaycanlı olduq. Mən Andranik Yeqoroviçəm. Ermənistanın Krasnoselsk rayonunun Köhnə Başkənd kəndində doğulmuşam. Bu da Lyovadır. O Azərbaycandandır, Mingəçevirdə anadan olub. Ermənistana doxsanıncı illərdə gəlib. Elə həmin
vaxtdan da silahlanıb Qarabağ uğrunda vuruşur. Uzun illər çörəklərini yesə də, azərbaycanlıları görməyə gözü yoxdur. Zemlaykları əlinə
düşəndə “of” demədən başını kəsib qanını içir. Lyova da, mən də
Xocalıya hücum edənlərin arasında olmuşuq. Həm şəhərin küçələ-
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rində, həm də qarlı meşələrdə azərbaycanlıları qanına qəltan etmişik. Neçə-neçə hamilə qadını öldürmüşük ki, dünyaya azərbaycanlı
körpələr doğulmasın, düşmənlərimizin sayı çoxalıb artmasın.
Kamandar da əsgərləri təqdim edib özünün, Fikrətin və Əşrəfin İrəvanda doğulduğunu, Tofiqinsə Bakı ermənisi olduğunu dedi.
Sonra onlara təklif etdi ki, gəlin azərbaycanlı kəşfiyyatçıları bir az
qabaqlarda axtaraq. Ermənilər razılaşandan sonra birlikdə yola
düzəldilər. Andranikdən eşitdiyi sözlər Fikrəti dəhşətə gətirmişdi.
Qəribə, inanılmaz vəziyyət yaranmışdı. Fikrət Xocalı sakinlərini öldürən qaniçənlərlə yanaşı addımlayırdı. Ona elə gəlirdi ki, şəhərə
hücum çəkib camaatı amansızcasına qanlarına qəltan etmiş Lyova
ilə Andraniki öldürsə, o adamların qisasını almış olar, ürəyi bir az
sakitləşər. Amma Kamandarın razılığı olmasa icazəsiz bunu edə bilməzdi. Fikirləşirdi ki, yəqin erməniləri aldatmaqda əsgər dostunun
nə isə bir məqsədi, planı var. Bəlkə, Kamandar onları öldürmək yox,
elə diri-diri tutub qərargaha aparmaq niyyətindədir. Əgər mümkün
olsa, bunu niyə etməyək ki?!
Bir az irəli getmişdilər ki, qarşılarına bulaq çıxdı. Kamandar dedi
ki, bəlkə, bir az oturub burada dincələk. Birdən azərbaycanlı kəşfiyyatçılar da bulağa su içməyə gələrlər. Belə olsa, güdüb onları tutarıq.
Özü ermənilərlə üz-üzə oturdu. Üç kəşfiyyatçı əsgər isə daşnakların arxasında özlərinə yer elədilər. Söhbətin şirin yerində Kamandar Fikrətgilə işarə etdi ki, erməniləri tutsunlar. Kəşfiyyatçılar himə
bənd imiş kimi arxadan onların üstünə atıldılar. Cəld ikisini də süpürləyib yerə yıxdılar. Ermənilər bu həmləni gözləmədiklərinə görə
heç tərpənməyə də macal tapmadılar. Kəşfiyyatçılar quldurları yerə
uzadıb əl-ayaqlarını möhkəmcə bağladılar. Ağızlarına da əski basdılar ki, qışqır-bağır salmasınlar. Qorxudan ermənilərin gözləri dörd
olmuşdu. Fikrət onları təpikləyə-təpikləyə deyirdi:
– Biz sizə göstərərik Xocalıya hücum edib günahsız adamları,
hamilə qadınları, azyaşlı uşaqları öldürməyi. Elə bilirsiniz dünya
belə qalacaq?! Qarabağ əvəzinə qulağınızın dibini görəcəksiniz. Ayə,
Lyova, köpək oğlu, bəs sən neçə il azərbaycanlıların çörəyini yeyib
suyunu içmisən, indi də onları öldürürsən? Haram olsun sənə Mingəçevirdə yediyin o çörək!
Kamandar Fikrəti sakitləşdirərək dedi:
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– Fikrət, bir az səbirli ol. Ermənilərin bizə ölüsü yox, dirisi lazımdır. Necə olursa olsun, biz bu alçaqları qərargaha sağ-salamat çatdırmalıyıq. Bunlarda olan məlumatlar polkovnik Şabanova çox lazım
olacaq.
Fikrət Kamandarın dediyinə əməl edərək bir-iki təpik də vurduqdan sonra ermənilərdən əl çəkdi. Bu vaxt güclü partlayış səsi eşidildi. Fikrət dedi ki, bu partlayan, yəqin ki, basdırdığımız minalardır.
Görünür ki, düşmən texnikaları minaya düşdü.
Onlar bulağın üstündə çox da ləngiməyib yola düzəldilər. Ermənilər ayaqlarını sürüyür, irəli addım atmaq istəmirdilər. İki yüz, üç
yüz metr gedəndən sonra Andranık də, Lyova da yerə oturub əskini
ağızlarından çıxarmağı xahiş etdilər. Fikrət onların istəklərini yerinə
yetirdi. Gözləmədikləri halda Andranik Azərbaycan dilində danışdı. Daşnak diz çöküb yalvararaq: “Siz Allah, bizi əsir aparmayın. Nə
məlumat lazımdırsa verək, amma bizi buraxın. Nə olar, rəhm edin,
yazığınız gəlsin, üç övladım var, anam, arvadım, uşaqlarım yolumu
gözləyir. Söz verirəm ki, bir daha əlimə silah alıb sizə qarşı vuruşmayacağam. Lyova da, ailəlidir, onun da yolunu gözləyənləri var”, – dedi.
Ondan bu sözləri eşidən Fikrət hövsələdən çıxaraq dedi:
– Bəs sənin Xocalıda öldürdüyün insanların övladları yox idi?
Ana-bacılarımızı gülləliyəndə onların uşaqlarını fikirləşmədin? Xocalının meşələrində uşaqları öldürəndə onların valideynlərini gözlərinin önünə gətirmirdin? Düşünmürdün ki, bir gün özün də azərbaycanlıların silahı qarşısında diz çöküb dayanacaqsan? Nə oldu,
övladların indi yadına düşdü? Bəs sənin öldürdüyün azərbaycanlı
anaların uşaqları yox idi? Hansı erməni ki üstümüzə silah çəkib azərbaycanlıları öldürüb, hamısının aqibəti gec-tez sizin kimi olacaq. Bu
gün-sabah hamınızı qarşımızda diz çökdürəcəyik.
Sonra Lyova da Fikrətgilə yalvararaq onları əsir aparmamağı xahiş etdi. “Bizi azad etsəniz əvəzində sizə çoxlu pul verərik. Müharibəyə gələndən azərbaycanlılar yaşayan kəndləri qarət edə-edə xeyli
var-dövlət toplamışıq. Gəlin yığdığımız pulların hamısını sizə verək,
təki bizi əsir aparmayın”, – dedi.
Fikrət onların sözlərinə çox qulaq asmayıb əski ilə ağızlarını
yumdu. Bununla da ermənilərin səsi xırp kəsildi. Onları məcburi
ayağa qaldırıb qabaqlarına qataraq avtomatın qundağı ilə bellərin-
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dən itələyə-itələyə əsir aparırdılar. Mövqelərimizə yaxınlaşmağa
az qalmış Fikrət bir neçə hərbçinin uzaqdan onlara tərəf gəldiyini
gördü. Tez bu barədə Kamandarı xəbərdar etdi. O, xeyli baxsa da,
məsafənin uzaqlığına görə gələnlərin erməni, yoxsa azərbaycanlı
olduqlarını ayırd edə bilmədi. Ona görə də hamıya gizlənib susmağı tapşırdı. Erməni əsirlər işdən duyuq düşən kimi ayaqlarını yerə
dirəyib gizlənmək istəmir, danışa bilməsələr də, inildəyərək astadan
da olsa, səs salıb onlara yaxınlaşan erməniləri köməyə çağırmağa
çalışırdılar. Kəşfiyyatçılar tez bir zamanda Andraniklə Lyovanı sürüyüb irigövdəli bir ağacın arxasında yerə uzatdılar və əl-ayaqlarını
da möhkəm-möhkəm tutdular. Hamı döyüşə hazır vəziyyətdə dayanmışdı. İstənilən an atışma baş verə bilərdi. Xoşbəxtlikdən daşnaklar
onlardan iyirmi-otuz metr aralıdan keçdilər. Erməni əsirlər ha inildəsələr, ha özlərini yerə sürtsələr də, heç nəyə nail olmadılar. Kamandar yanlarından keçən hərbçilərə diqqətlə fikir verəndə gördü
ki, onlar ermənilərdir. Quldurlardan biri rabitə ilə hündürdən danışır, ərazidə azərbaycanlı kəşfiyyatçılarla qarşılaşmadıqlarını deyirdi.
Bu sözləri eşidəndə Fikrətgilə daşnakların hər yerdə onları axtardıqları məlum oldu. Deməli, düşmənlər axşamdan kazarmalarına gələn
“qonaqların” arxasınca düşüblər.
Təhlükə sovuşandan sonra Fikrətgil yollarına davam etdilər.
Dünən düşmən tərəfə keçdikləri əraziyə çatanda daha da ehtiyatlı
tərpəndilər. Bir az uzaqdan əsgərlərə səslənib parolu dedilər və addım-addım onlara yaxınlaşdılar. Kapitan irəli gəlib Fikrətgili qarşılayanda yanlarındakı erməniləri görüb təəccüblə soruşdu:
– Bəs bunlar kimdir?
– Erməni quldurlarıdır, əsir götürmüşük, – deyə Fikrət fərəhlə
dilləndi.
– Halal olsun sizə, uşaqlar! Nə yaxşı bu alçaqları diri tuta bilmisiniz.
Bu sözlərdən sonra kapitan erməni quldurlarının hərəsinin
kürəyinə bir yumruq ilişdirib dedi:
– Bax belə ələ keçib quzuya dönərsiniz ee, it uşağı, it!
Fikrətgil qərargaha çatanda günorta idi. Tofiqlə Əşrəf həyətdə,
əsirlərin yanında dayandılar. Fikrətlə Kamandar mayor Salmanovun
otağına girib lazımi məlumatları çatdırdılar, sonra da iki ermənini
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əsir gətirdiklərini söylədilər. Bu xəbəri eşidən zabit tələsik çölə çıxdı.
Daşnakları qərargahın qarşısında əl-qolu bağlı, boynubükük vəziyyətdə görəndə: “Çox sağ olun, uşaqlar, böyük hünər göstərmisiniz.
Polkovnik bu xəbəri eşidəndə şad olacaq”, – dedi.
Mayor Salmanov bu vacib məlumatı Şabanova çatdırmaq üçün
onun yanına tələsdi. Bu xəbərdən polkovnikin üzü güldü. Verilən
göstərişə əməl edən kəşfiyyatçılar əsirləri içəri apardılar. Ermənilər
qərargaha qorxa-qorxa, ayaqları əsə-əsə girdilər.
Polkovnik əvvəlcə kəşfiyyatçılara göstərdikləri igidliyə görə
minnətdarlıq etdi. Hamı otaqda yerini rahatlayıb oturdu. Əsirlər bir
küncdə boyunlarını büküb dayanmışdılar. İkisinin də üz-gözündən
yazıqlıq və məzlumluq yağırdı. Kamandar daşnaklar barədə Şabanova məlumat vermək üçün ayağa qalxdı. Əvvəlcə Lyovadan başlayaraq dedi ki, Lyova Barsikyan Mingəçevirdə doğulub, ikinci sinfə kimi
şəhərdəki 1 nömrəli məktəbdə oxuyub, sonra oğurluğa qurşanıb və
15 il üst-üstə həbsxanada yatıb. Azərbaycandan çıxıb Ermənistana
gedən kimi əlinə silah götürüb bizə qarşı vuruşub. Özünün dediyinə
görə Xocalının işğalında da iştirak edib, şəhər sakinlərini öldürüb.
Fikrət xocalıları qanlarına qəltan etmiş ermənilərə baxanda
əsəblərini güclə cilovlayırdı. Balıq ya tilova, ya tora düşəndə var gücü
ilə çabalayıb xilas olmaq istədiyi kimi bu daşnaklar da qorxularından titrəyir, özlərini yazıq, günahsız kimi göstərib hiyləgərlik edərək
əsirlikdən qurtulmağa çalışırdılar. Oğullarımızı, atalarımızı, ana və
bacılarımızı, azyaşlı uşaqlarımızı amansızlıqla qətlə yetirən daşnaklar boyunlarını büküb sakitcə dayanmışdılar. Fikrət ürəyində: “Haram olsun sənə, Lyova, çörəyimiz. Süfrəmizin qaymağını yeyə-yeyə
böyüyüb. Sonra da imkan düşən kimi əlinə silah alıb üstümüzə hücum çəkib, aqibəti göz qabağındadır. Yəqin ki, quldurlar nə vaxtsa bu
günə düşəcəklərini ağıllarına gətirməmişdilər. Əsirlik həyatı qəsbkarları gözlənilmədən, bir göz qırpımındaca yaxalamışdı. Bir vaxtlar
Xocalıda, həmçinin işğal olunmuş başqa bölgələrdə azərbaycanlıları qətlə yetirən bu qaniçənlər indi dil ağıza qoymadan yalvar-yaxar
edib deyirdilər ki, biz erməni olsaq da, sizin düşməniniz deyilik, yaşamaq istəyirik, buraxın, evimizə gedək. Bu necə ola bilər, axı?! Həm
azərbaycanlıları öldürürlər, həm də deyirlər ki, sizin düşməniniz
deyilik. Bu hansı məntiqə sığar? Yəqin ki, bunu yalnız bəşəri hislər-
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dən uzaq olan, erməniçiliyin iyrənc məntiqi qəbul edər. Məharətlə,
hiyləgərliklə yazıqlıq donuna bürünmüş və hər an qanımızı içməyə
hazır olan bu quldurlara inanmaq sadəlövhlük olardı. Kimliyindən
asılı olmayaraq, əlinə silah alıb üstümüzə gələnlərin hamısı bizim
qatı düşmənimizdir, güllələnməyə, öldürülməyə, bir sözlə, hər cür
cəzaya layiqdirlər”, – deyirdi.

Qarabağdakı döyüşlər İrəvandan idarə olunur

Quldurlar əvvəlcə özlərini bicliyə qoyaraq danışıb sirr vermək
istəmədilər. Amma bir az sıxışdırıb, hədə-qorxu gəldikdən sonra dilləri açıldı, bildiklərinin, gördüklərinin hamısını bir-bir polkovnikin
ovcuna qoydular.
Quldurları Şabanovun özü dindirdi. Lyova suallara könülsüz, ağzını sürüyə-sürüyə cavab verirdi. Fikrət də bu sorğu-suala diqqətlə
qulaq asır, bilmədiyi çox şeyləri öyrənirdi.
– Lyova, nə üçün çörəyini yediyin bir millətin üstünə silah çəkdin?
– Məni buna məcbur etdilər. Azərbaycanlılarla heç bir düşmənçiliyim yoxdur, Mingəçevirdə çoxlu dost-tanışım var. İndi xəcalət çəkirəm, gərək bu addımı atmayaydım, amma daha gecdir.
– Mingəçevir hara, Qarabağın dağları hara? Sən bu yerlərdə nə
gəzirdin, buralara haradan gəlib çıxmışdın? Axı necə oldu ki, cəbhə xəttinə gəlib çıxdın? Dünya genişdir, sən yaşamaq üçün başqa
şəhərlərə də gedə bilərdin. Əgər düşmənçiliyin yoxdursa, bəs onda
nə üçün əlinə silah götürüb üstümüzə gəlirsən, bizimlə vuruşursan?
Deməli, bu addımı təsadüfən yox, məqsədli və planlı şəkildə atmısan.
– Moskvada oğurluq üstündə tutulmuşdum. Bu cinayətə görə
mənə üç il iş vermişdilər. Həbsxanadan çıxan kimi Masis rayonunun
Kalinin kəndində yaşayan bacımgilə getmişdim ki, ailəmdən, uşaqlarımdan xəbər tutum. Bir neçə gün kənddə qaldım. Sonra Kiyevə
uçmaq üçün İrəvandakı aeroporta gəldim. Bilet almaq istədiyim vaxt
polislər məni kassanı qabağında yaxalayıb şöbəyə apardılar. Burada məndən başqa səkkiz nəfər də var idi. Ertəsi gün bizi İrəvandan
Ağdərə istiqamətinə gətirdilər. Maşından düşən kimi yeni gələnlərə
avtomat payladılar. Əgər onlara tabe olmasaydım, məni yerimdəcə
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güllələyərdilər. İlk dəfə burada gördüm ki, Qarabağda gedən döyüşlər İrəvandan idarə olunur. Çünki döyüş bölgəsinə həm silah-sursatı,
həm canlı qüvvəni, həm də yanacaq-filanı İrəvandan göndərirdilər.
Bunları mən öz gözlərimlə görmüşəm. Bax beləcə, gəlib Qarabağın
dağlarına düşdüm. Azərbaycanlılara qarşı döyüşənlərin arasında
Gəncə, Bakı, Sumqayıt və Mingəçevirdən olan ermənilər çoxluq təşkil
edir. Amma əksəriyyəti Ermənistandan gələnlərdir. İrəvandan olan
ermənilərlə Azərbaycandan gələnlərin bir-birini görməyə gözü yoxdur. Buna görə tez-tez aramızda dava-dalaş düşürdü. Məndən başqa
da bir neçə nəfər döyüşmək istəməyən var idi. Şərait yaranan kimi
müharibə zonasından qaçmaq istəyirdik. Nəzarət güclü olduğundan
məqsədimizi reallaşdıra bilmirdik. Amma bir dəfə necə oldusa, dörd
nəfər qaçıb aradan çıxdı.
– Yalan danışma, əsir düşməzdən əvvəl deyirmişsən ki, Xocalı
faciəsində iştirak etmisən, şəhər sakinlərini öldürənlərin arasında
olmusan, döyüşdüyün müddət ərzində neçə-neçə azərbaycanlını
güllələmisən.
– Vallah, heç kimə güllə atmamışam. Xocalıda iştirak etdiyimi
yalandan deyirdim. Özümü tərifləyirdim ki, guya yaxşı döyüşçü olmuşam.
– Əgər öldürmək məqsədin yox idisə, niyə vuruşurdun, niyə güllə atırdın?
– Mən sizin nə döyüşçülərə, nə də mövqelərinizə heç vaxt güllə
atmamışam.
– Sənə inanaqmı?
– ...
– Əgər vuruşmaq istəmirdinsə, bəs onda nə üçün döyüşdən qaçan o dörd nəfərə qoşulmurdun?
– Geriyə qaçmağa qoymurdular. Bizim fikrimiz var idi ki, bir neçə
nəfərlə silahlarımızı götürüb Tiflisə üz tutaq. Orada avtomatımızı
satıb, həmin pulla Rusiyaya gedək. Məqsədimizə çatmaq üçün neçə
dəfə cəhd göstərsək də, bir şey alınmırdı. Hər dəfə nəsə bir hadisə
baş verir, planlarımız pozulurdu.
– Aranızda ruslar çox idimi?
– Mən onlardan yalnız beş-on nəfərini gördüm. Hamısı da
mütəxəssislər idi. Onlar əsasən qərargahda oturub döyüş planı ha-
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zırlamaqla məşğul idilər. Bəziləri isə Ermənistandan cəbhə bölgəsinə gətirilmiş gənc əsgərlərə təlim keçirdilər.
– Bu işə görə rus mütəxəssisləri nə qədər pul alırdılar?
– Dəqiq bilmirəm.
– Bilməmiş olmazsan, hər halda, yəqin ki, ucundan, qulağından
eşitmisən.
– Dediklərinə görə, onlara 400-700 dollar arası pul verirlər.
– Ərzaq təminatınız necədir, yaxşıdır, yoxsa korluq çəkirsiniz?
– Səhər yeməyində iki nəfərə bir ət konservi düşür. Günorta isə
sup verirlər. Elə dadsız olur ki, heç donuz da onu yeməz, amma ac
qalmamaq üçün yeməyə, qarnımızı doldurmağa məcburuq. Ərzağın
çoxu xaricdən gətirilir, çörək isə haradansa bağlı dəmir qablarda
göndərilir. Bütün bunlara baxmayaraq, hərdən ərzaq çatışmazlığı da
olur.
– İşğalçı silahdaşlarının ovqatı necədir?
– Sözün düzü, hamı müharibədən təngə gəlib. Ürəkdən döyüşmək istəyən azdır, hərə qaçıb canını birtəhər qurtarmağa çalışır.
Amma çox ciddi nizam-intizam və nəzarət var, geriyə addım atanı
yerindəcə güllələyirlər. İrəlidə vuruşanlar iki od arasında qalıb, heç
kim də ölmək istəmir.
– Dedin ki, bir gün Masisdə olmusan, oralarda vəziyyət necədir?
– Masisdə vəziyyət yaxşı deyil. Polislər gecələr evlərə soxulub əli
silah tutan kişiləri yığıb orduya aparırlar, xeyli itkin düşən var. Anaların başından qara yaylıqlar açılmır, göz yaşları qurumur. Biz cəbhə
xəttinə gələndə gördük ki, erməni komandirlər meyitləri valideynlərə vermir, onları gizlətməyə çalışırlar. Meyitləri ört-basdır edəndən sonra isə yiyələrinə həmin adamların itkin düşdüklərini deyirlər. Onları sahiblərinə qaytarmaqdan qorxurlar, görünür, yuxarıdan
göstəriş belə gəlir. Deməli, övladları itkin düşmüş həm İrəvandakı,
həm də başqa bölgələrdəki analar nahaq yerə oğullarının yolunu
gözləyirlər. Bilmirlər ki, uşaqları çoxdan ölüb və komandirlər də onları gizlincə harada gəldi basdırıblar.
– Bəs prezidentiniz Levon Ter-Petrosyan bütün beynəlxalq görüşlərdə bəyan edir ki, Ermənistan bu müharibədə iştirak eləmir.
Əgər belədirsə, erməni analarının balaları harada vuruşub ölür? Heç
oralarda bu sualı ona verən varmı?
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– Prezident gözünün içinə qədər yalan danışır. Bayaq söylədiyim
kimi, Qarabağdakı döyüşlər yalnız İrəvandan idarə olunur. Amma
onu da deyim ki, İrəvanın özünü də başqa bir yerdən idarə edirlər.
Yəqin, haradan idarə olunduğunu siz özünüz də yaxşı bilirsiniz. Qarabağda oturan qondarma qurum ucuz mallar satılan mağazalardakı oyuncağa bənzəyir. Mən Qarabağa Suriyadan, Livandan və başqa
xarici ölkələrdən gətirilmiş nayomnikləri də görmüşəm. Onlar ən
mühüm əməliyyatlara göndərilir və daha çox pul alırlar. Bizə isə heç
nə vermirlər, deyirlər ki, ermənisiniz, Qarabağ uğrunda vuruşmaq və
ölmək borcunuzdur.
– Təsadüfən Ter-Petrosyanla üzləşsən, müharibə ilə bağlı ona nə
deyərdin?
– Deyərdim ki, qurtarsın müharibəni! Bəsdir kasıb camaatın balalarını qırdırdığın! Anaların gözünü yaşlı qoyma. Bu yerlər heç vaxt
ermənilərin olmadığı halda, bizim Azərbaycanın tarixi torpaqları
olan Qarabağda nə işimiz var?
– Erməni döyüşçülərinin yaş həddi neçədir?
– Yaş həddi müxtəlifdir. Qocalar da az deyil, amma əksəriyyəti
iyirmi beş-otuz yaş arasındadır.
– Apardığınız döyüşlər lentə alınırmı?
– Bəli, başdanxarab Qriqori adlı bir erməni var. Tez-tez yanımıza
gəlib döyüşləri lentə alır. Deyir ki, mən Ermənistan ordusunun Qarabağda apardığı şanlı döyüşləri çəkib gələcək nəsillərə çatdıracağam.
Qoy görsünlər ki, torpaq uğrunda necə vuruşmuşuq. Azərbaycanın
ərazilərini necə işğal etmişik.
– Bəs azərbaycanlılara nə vaxtdan nifrət etməyə başlamısan?
– Mən hələ o fikrə düşməmişəm.
– Bayaq dedin ki, erməni komandirlərini görməyə gözün yoxdur,
çünki onlar səni çox incidirlər. Əgər səni əsirlikdən azad edib əvəzində tapşırsaq ki, komandirinizin başını kəs, bizə gətir. Bunu edərsən
yoxsa, yox?
– ...
– Niyə dinmirsən?
– Yerevan ermənisi olsa, “uf” demədən başını kəsərəm...
– Səni gətirəndə işgəncə verib incitmədilər ki?
– Yox.
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– Amma İrəvanda bizim əsirlərə əzab verir, incidirlər. Zülm, işgəncə o həddə çatır ki, qeyrətli oğullarımız təhqir olunmaqdansa,
özlərinə qəsd etməyi üstün tuturlar. Amma görürsən ki, nə sənə, nə
də Andranikə işgəncə verən yoxdur. Səncə ermənilər nədən bu qədər
zülmkardılar?
– ...
– İndi nə etmək fikrindəsən?
– Məni buraxsanız, çıxıb bu yerlərdən gedərəm. Ömrümün çoxu
elə türmələrdə keçib, heç olmasa, indən belə insan kimi yaşayaram.
Erməni əsiri ilə Şabanovun söhbəti uzun çəkdi. Özünü məzlum,
yazıq göstərən şərəfsiz hər kəlməbaşı “yaşamaq istəyirəm” deyirdi.
İnsan qatili olduğunu, Xocalıda azərbaycanlıların qanını tökdüyünü
boynuna almaq istəmirdi.
Lyova həm də tez-tez deyirdi ki, mənim azərbaycanlılarla düşmənçiliyim yoxdur. Amma Fikrət Lyovanın gözlərinin dərinliyində
millətimizə qarşı güclü nifrət selinin axdığını görürdü. Yaxşı deyiblər
ki, göz qəlbin aynasıdır. Daşnak Lyovanın da bulanıq qəlbi gözlərinin
aynasında olduqca çirkin görsənir, buradan yalnız kin-kidurət püskürürdü. Fikrət buna təbii baxırdı. Başqa cür də ola bilməzdi. Erməni
nə qədər maskalanırsa maskalansın, dildə nə qədər yalan danışırsa
danışsın, ürəyində, qəlbində həmişə azərbaycanlılara qarşı qatı düşmən olaraq qalacaq. Çünki ermənidir, onun qanını və mənəviyyatını
hələ kiçik yaşlarından valideynləri millətçilik ideyaları ilə zəhərləyiblər.
Lyova ilə söhbəti bitirəndən sonra polkovnik bir anlıq fikrə getdi. Qarşısındakı dəftərdə bəzi qeydlər aparandan sonra Andraniki
sorğu-suala tutdu:
– Andranik, özün haqqında məlumat ver, görək kimsən, nəçisən,
nə gəzib, nə axtarırsan buralarda? Bax sənə deyirəm, əgər doğru danışsan, səni elə bu gün azad edərəm, çıxıb gedərsən. Yox, əgər bizi
aldatmağa çalışsan, geri dönməyi birdəfəlik yadından çıxart.
– Mən Andranik Yeqozoryan 1957-ci ildə Krasnoselsk rayonunun Köhnə Başkənd kəndində anadan olmuşam. Hərbi xidmətimi
başa vurandan sonra Abovyan rayonuna köçmüşəm. Kasıb baba
idim, fəhlə işləyib birtəhər ailəmi dolandırırdım.
– Bəs necə oldu ki, əlinə silah alıb Qarabağa gəldin? Danış görək,
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axı sənin bu yerlərdə nə işin var? Nəyini itirmisən, nə axtarırsan
Azərbaycan torpaqlarında?
– Qarabağda müharibə başlamazdan qabaq mən heç onun harada yerləşdiyini də bilmirdim. Bir gün səhər-səhər qapımız döyüldü.
Gələnlər polislər idi. Onlar əl-qolumu burub məni zorla hərbi komissarlığa apardılar. Bildirdilər ki, üç aylıq təlim-toplantıya çağırılıram.
Yalvarıb-yaxardım ki, uşaqlarım var, buraxın gedib onları böyüdüm.
Komissarlığın işçiləri xidmətdən azad olunmağımın müqabilində iki
milyon rus pulu istədilər. Məndə isə o qədər pul hardaydı ki, onlara verəm. Deməli, müharibəyə getməliydim. Burada məndən başqa
da xeyli erməni var idi. Bizi Kanakertdəki hissəyə gətirdilər. Hamını
müxtəlif yalan vədlərlə Qarabağdakı döyüşlərə həvəsləndirirdilər.
Deyirdilər ki, azərbaycanlılar yaşayan kəndləri işğal edəndən sonra evləri qarət edib xeyli pul yığacaq, var-dövlət qazanacaqsınız. Bir
neçə gündən sonra 120 nəfər hərbçini “Ural” maşınlarına yığdılar.
Xeyli yol gəlib Stepanakertə çatdıq. Bir həftə şəhərdə qaldıq. Burada rus zabitləri bizə təlim keçirdilər. Məşqlər bitər-bitməz Xocalıya
hücum etdik. Bu şəhərdəki azərbaycanlıların, demək olar ki, çoxunu
öldürdük. Sakinlərin əksəriyyətini qarlı meşələrdə qırdıq. Onların
arasında qadınlar və uşaqlar da var idi. Bizimkilər camaatın Xocalıdan sağ-salamat çıxmaması üçün hər tərəfi möhkəm-möhkəm mühasirəyə almışdılar. Bütün bənd-bərələr tutulduğundan şəhərdən
sağ çıxmaq mümkün deyildi. Bir müddətdən sonra bizə Ağdərə istiqamətini – Talış kəndi ətrafındakı mövqeləri qorumağı tapşırdılar.
Döyüşlərin birində böyük itki verdik. Həmin gün və sonrakı günlər
artilleriya atəşi güclü olduğundan heç qazmalardan çıxmağa da macal tapmadıq. Ötən müddət ərzində bizimlə gələn 120 nəfərin əksəriyyəti həlak oldu. Sağ qalan iki nəfərlə qorxumuzdan qazmadan
bayıra çıxmırdıq. Bilirdik ki, bizi də yoldaşlarımızın taleyi gözləyir.
Bəxtimiz üzümüzə güldü, həmin gün ölüm qapımızı döymədi. Dünən
axşam bölüyümüzə “həyəcan” çağırışı verdilər. Dedilər ki, nəzarət
etdiyimiz ərazilərə iki nəfər azərbaycanlı kəşfiyyatçı keçib. Nəyin
bahasına olursa olsun, onlar tapılıb tutulmalıdır. Bu məqsədlə hərəni bir tərəfə göndərdilər. Onları tutanlara böyük məbləğdə mükafat
vəd etmişdilər, ona görə də kəşfiyyatçıları həvəslə axtarırdıq. Sizin
əsgərlərlə qarşılaşsaq da, ermənicə danışdıqlarına görə onları tanımadıq, açığı, sizinkilərdən şübhələnmədik də. Çünki bizə kəşfiy-
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yatçıların iki nəfər olduğunu demişdilər. Qarşımıza çıxanlar isə dörd
nəfər idi. Buna görə də biz qarşılaşdığımız hərbçilərin azərbaycanlı
olduqlarını ağlımıza da gətirmədik. Hər şey tərsinə oldu, biz kəşfiyyatçıları yox, onlar bizi əsir götürdülər.
– Vuruşduğun müddətdə çoxmu azərbaycanlı öldürmüsən?
– Dəqiq deyə bimərəm. Bəlkə, elə atdığım güllələr hədəfə düz
getməyib, heç sizin döyüşçülərə dəyməyib.
– Axı ruslar sənə təlim keçib, müharibəyə hazırlayıblar. Ola
bilərmi ki, güllələrin hədəfdən yayınsın? Bəs Xocalıda öldürdüklərin
kimlər idi? Bayaqdan deyirsən ki, qarlı meşələrdə xeyli azərbaycanlı
qırmısınız?
– Mən o güllələri daha çox göyə atırdım.
– Səmaya nə üçün atəş açırdın? Bəlkə, qırıcılarımızı vurmaq fikrinə düşmüşdün?
– Qorxumdan göyə atəş açırdım ki, üstümə gələn olmasın.
– İndiyə qədər mən bir neçə erməni əsiri ilə söhbət etmişəm,
onlar da hamısı tutuquşu kimi sən söylədiklərini təkrar edib deyirlər
ki, azərbaycanlıları öldürməmişik, onlara güllə atmamışıq. Bəs bizə
güllə atan kimlərdir?
– Onlardır.
– Onlar kimlərdir?
– DAŞNAKLAR.
– Sən daşnak deyilsən?
– ...
– Səni evdən çıxarıb gətirən polis işçiləri indi haradadırlar? Heç
sənin sonrakı taleyindən xəbərləri varmı?
– Çətin ki, olsun, indi onlar öz işlərindədir. Yəqin, yenə qapı-qapı
gəzib orduya əsgər yığır, pul qazanırlar.
– Axı Ermənistan prezidenti hər zaman bəyanat verir ki, bu
müharibədə yalnız Qarabağ erməniləri vuruşur. Onun sözlərində
həqiqətə bənzər bir şey varmı?
– Xeyr, dövlət başçısının danışdığı başdan-ayağa cəfəngiyyatdır.
Qarabağ döyüşlərində iştirak edənlərin çoxu İrəvandan gələnlərdir.
Cəbhəni silah-sursatla canlı qüvvə ilə Ermənistan təmin edir. Qarabağ rəhbərliyi yalnız dünyanın gözündən pərdə asıb arxasında gizlənmək üçündür. Biz İrəvandan döyüşə 120 nəfər gəlmişdik. Ermə-
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nistanın Qarabağ müharibəsində iştirak etdiyinə bundan da dəqiq
nə sübut edə bilər ki?
– Erməni tərəfdə döyüşənlərin arasında, yəqin, ruslar da var?
– Mən döyüşdüyüm istiqamətdə ruslarla qarşılaşmadım. Onları
yalnız təlim keçəndə görmüşdüm. Heç qərargahın harada yerləşdiyini də bilmirdim.
– Erməni analarının Qarabağ müharibəsinə münasibəti necədir?
– Analar müharibəni başlayanları lənətləyərək övladlarını cəbhə
bölgələrinə buraxmaq istəmirlər. Amma buna məhəl qoymayan polislər gecələr evlərə soxularaq yaşı çatanları zorla, bağırda-bağırda
orduya aparırlar.
– Axı Qarabağ heç vaxt ermənilərin olmayıb, bizdən nə istəyirsiniz?
– ...
– Ermənistan ordusunun qələbəsinə inanırsanmı?
– Yox, inanmıram. Ermənilər başlarını itiriblər. Onlar Qarabağın
dağlarında məhv olacaqlar.
– Bayaq sizinkilərlə danışıqlar apardım. Ermənistanda olan bir
azərbaycanlı əsirlə səni dəyişmək istədik. Amma sizinkilər buna razı
olmadılar. Bir müddət əvvəl səni döyüşə göndərənlər indi arxanda
dayanmırlar. Buna nə deyirsən?
– Nə qədər ki əlim silah tuturdu, onlara lazım idim. Görünür, əsir
düşdükdən sonra heç kimə gərək deyiləm. Kim bilir, bəlkə də, artıq
mənim ya öldüyüm, ya da itkin düşdüyüm barədə ailəmə yalan məlumatlar veriblər. Görünür, utandıqlarından azərbaycanlıların əlində
əsir olduğumuzu etiraf etmək istəmirlər.
– Bəs dilimizi harada öyrənmisən?
– Hərbi xidmətdə olarkən azərbaycanlı dostlarım çox idi. Xoşum
gəldiyindən Azərbaycan dilini onlardan öyrəndim.
– Siz elə nə eşitsəniz, nə görsəniz, ondan xoşunuz gəlir, deyirsiniz ki, bizimdir. Heç adam da dostunun yaşadığı ölkənin üstünə silah
çəkər?
– ...
– Niyə susursan?
– Bizi bu işə məcbur edirlər...
Andraniklə Lyova özlərini təmizə çıxarmaq üçün guya azərbaycanlılara güllə atmadıqlarını deyə-deyə, dondan-dona girib polkov-
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nikdən mərhəmət ummaqları Fikrəti hövsələdən çıxarırdı. Halbuki
Fikrətgil onları əsir götürməmişdən əvvəl ikisi də bülbül kimi ötüb
həm Xocalıda, həm də başqa bölgələrdə azərbaycanlıları necə öldürdüklərindən, başlarını necə kəsdiklərindən həvəslə danışırdılar. Fikrət öz-özündən soruşdu: “Görəsən, Andronikə, Lyovaya, yaxud, əsir
götürülən başqa ermənilərə inanmaq olarmı?” Sonra elə öz sualına
özü cavab verdi: “Heç vaxt, onlara inanmaq olmaz!” Çünki ermənilər
etibarı, inamı çoxdan itiriblər. Fikrət Andraniklə Lyovanın söhbətinə
qulaq asdıqca əsrin əvvəllərində Qarabağda, Zəngəzurda, Şamaxıda, Qubada, eləcə də Azərbaycanın başqa rayonlarında kəndlərimizi
yandırıb günahsız adamları qətlə yetirən tayqulaq daşnak Andranik
Ozanyan gözləri önündə gəlib dururdu. Hərdən ona elə gəlirdi ki, bu
elə həmin Andranikdir. İndi başqa boy-buxunda, özgə sifətdə Qarabağda peyda olub, yenə də evləri yandırır, yenə də azərbaycanlıları qətlə yetirir. Amma bu Andraniki o birindən fərqləndirən yeganə
cəhət odur ki, qulaqları yerindədi, hələ tayqulaq deyil. Soltan bəyin
nəvə-nəticələri hələ bıçaqlarını itiləməyiblər. Fikrət düşünürdü ki,
nə qədər ki, Andraniklərin, Simonların, Lyovaların, Aşotların, Zoriklərin və başqa yanların qulaqları kəsilməyib, onların torpaqlarımıza
hücumları kəsilməyəcək. O, bir daha əmin oldu ki, Azərbaycana qarşı
müharibədə Ermənistan yaxından iştirak edir. Amma dövlət dairələrində hay-küy salıb bunun belə olmadığını sübut etməyə çalışırlar.
Erməni liderlər yüz cür dona girib, min rəngə düşüb mötəbər məclislərdə yalan danışır, dünya dövlətlərinin rəhbərlərini aldadırlar.
Unudurlar ki, hətta azyaşlı uşaq belə, adı yalnız kağız üzərində olan
yalançı və qondarma bir qurumun böyük bir ölkənin ərazisini işğal
etməsinə inanmaz.

7-ci fəsil
Keçmiş iş yoldaşı Fikrətin ardınca Qarabağa gəlir

Əsirlərlə söhbət başa çatdıqdan sonra polkovnikin göstərişi ilə
onları boş otaqlardan birinə salıb üstlərində nəzarətçi qoydular.
İkisi də boyunlarını bükərək yazıq görkəmdə ayaqlarını sürüyə-sürüyə otaqdan çıxdılar. Ortalığa ani sükut çökdü. Polkovnik jurnalda
etdiyi qeydlərə diqqətlə baxandan sonra ayağa qalxıb bir daha Fik-
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rətgilə minnətdarlıq edərək: “Bu igidliyinizə görə siz mükafat alacaqsınız. Çünki böyük hünər göstərmisiniz, buna görə hər cür təşəkkürə layiqsiniz”, – dedi. Hiss olunurdu ki, polkovnik çox yorğundur.
Gecə-dündüz ara verməyən döyüşlər onu üzüb əldən salmışdı. Nə
qədər yorğun olsa da, Şabanov yenə də əməliyyatları idarə edirdi.
Kəşfiyyatçılar sağollaşıb onun otağından çıxdılar. Mayor Salmanov
onlara üzünü tutaraq: “Gedin istirahət edin, lazım olanda özüm sizi
axtaracağam“, – dedi. Fikrətgil qərargahdan birbaşa bölüklərinə yollandılar.
Onların kəşfiyyata gedərkən düşmən kazarmalarına yol tapması, geri dönərkən erməniləri əsir gətirməsi xəbəri hərbi hissəyə ildırım sürətilə yayıldı. Eşidən, bilən hamı onlara “əhsən” – deyirdi.
Buna Fikrət özü də sevinirdi. Düşmənin arasına girib lazımi məlumatlar toplamaq və döyüşçülərini əsir gətirmək asan iş deyildi. Kəşfiyyatçılar təhlükədən qorxmadan, ölümün gözünə dik baxaraq bu
işi bacarmışdılar.
Səhər tezdən Fikrət yuxudan oyananda özünü dünənkindən
gümrah hiss edirdi, heç elə bil o cür çətin və gərgin əməliyyatda olmamışdı. Yerindən qalxıb gərnəşə-gərnəşə bir-iki dəqiqə zirzəmidə
gəzdi. Onlarda olan məlumatlara görə, ermənilər bu gün bir neçə istiqamətdən hücuma keçməliydilər. Amma nədənsə, hələlik ön xətdə
atəş səsləri eşidilmirdi. Fikrət güman etdi ki, yəqin, döyüşçülərinin
əsir aparılması düşmənlərin əl-qolunu bağlayıb. Bəlkə də, buna görə
də ya hücumlarını təxirə salıblar, ya da vaxtını dəyişiblər. Deməli, onların cəsarətli addımları işğalçıların planlarını alt-üst etmişdi.
Fikrət çarpayısını yığışdırdığı vaxt növbətçi gəlib dedi ki, yaşlı
bir kişi onu soruşur. O, işini tələsik yekunlaşdırıb çölə çıxdı. Gedə-gedə fikirləşdi ki, görəsən, bu yaşlı adam kim olar? Atası kənddən durub buralara gələn deyil. İş və otaq yoldaşlarından da heç kim özünə
əziyyət verib bu boyda uzun yolu basa-basa onun yanına gəlməz. Bəs
bu kim olar? Bəlkə, İnqilabdır, Ziyadır? Yox, axı dedilər ki, yaşlı biridir. Bu düşüncələr içində tələsik həyətə çıxdı. Bir neçə addım atandan sonra onu axtaran adamla üz-üzə dayandı. Qarşısındakı insanı
görəndə gözlərinə inanmadı. Bu, mədəndə sahə rəisi işləyən Kamil
kişi idi. Fikrət bir az duruxdu, donub yerində qaldı, çaşqınlığından
bilmədi ki, neyləsin. Axı Kamil kişi hara, Qarabağ hara, döyüş bölgəsi
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hara? Bir anlıq donuxub durandan sonra əl uzadıb onunla görüşdü,
hal-əhval tutdu. Sahə rəisi onu ən doğma adamı kimi qucaqlayıb bağrına basdı. Sevincdən Kamil kişinin gözləri yaşarmışdı. Fikrət diqqət
yetirəndə gördü ki, arada keçən müddət ərzində sahə rəisi xeyli dəyişib, yaşlaşıb. Oğul itkisi qəddini çox əyib. Sahə rəisinin canında Fikrətin əvvəlki vaxtlarda gördüyü şuxluqdan əsər-əlamət qalmamışdı.
Sanki o, neçə ay ərzində əlli il qocalmışdı. Fikrət onun əlindən tutub
mehribancasına: “Kamil dayı, mədənə getmişdim. Sizinlə görüşmək
istədim, işdə yoxuydunuz. Sizi əvəz edən Yadulla dayı göz yaşı içində dedi ki, ermənilər Kaluqa şəhərində oğlunuz Rəhmanı və bacınız
oğlu Camalı ödürüblər. Əzizlərinizin ölüm xəbəri ürəyimə dərd oldu,
çox ağrılı hislər keçirib üzüldüm. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin! Allah sizə də səbr versin! Doğrudan da, böyük itki, dözülməz dərddir.
Uca Yaradan onları qətlə yetirən ermənilərin bəlasını versin”, – dedi.
Göz yaşları Kamil dayının yanaqlarını islatmışdı. Bir azdan o əlinin
arxası ilə gözünü silib kövrək səslə dilləndi:
– Fikrət, bala, təsəlli dolu sözlərinə görə sağ ol. Rəhmanla Camalın faciəli ölümü ömrüm boyu məni yandıracaq. Elə bil ermənilər onları yox, məni öldürdülər. Kaş ki elə o bıçaq zərbələri mənə dəyəydi,
uşaqlar sağ qalaydı. Bu işdə günahkar yalnız özümü bilirəm. Yaxın
yoldaşlar mən başıbatmışa dedilər ki, ay Kamil, bu işin arxasınca
özün get, uşaqları göndərmə. Bu, bir az qəliz məsələdir, onlarlıq deyil. Mən başıdaşlı da heç kimi eşitmədim, verilən məsləhətləri qulaqardına vurdum. Uşaqları mədənin işinə, quyulara, neft planına
qurban verdim. Dedim mən sahədən bir tərəfə çıxsam, quyular yaxşı
təmir olunmayacaq, neft azalacaq, plan kəsirdə qalacaq, rəhbərlikdən üzümüzə söz gələcək. Cəhənnəm olsun onun planı da, rəhbərliyi
də! Nə vaxt gözümü açıb-yumuram, oğlumu qanlı paltarda görürəm.
Uşaq elə hey məni çağırıb: “Ata, ermənilər bizi bıçaqlayıb öldürürlər,
tez gəl kömək elə”, – deyir. Hər dəfə yuxuda bu səhnəni görəndə, oğlunun səsini eşidəndə dəli oluram. Axı Rəhmanım ermənilərə neynəmişdi ki, durduğu yerdə onu qanına boyadılar. Nə günahın sahibi idi
ki, Camal bir gecənin içində bıçaqlandı? İndi nə evdə qərar tuturam,
nə də işdə. Bu dərddən qəddim əyildi, ürəyim üzüldü. Ərizə yazıb sex
rəisinin stolunun üstünə qoydum ki, mən Qarabağa döyüşə – həm
Rəhmanla Camalın, həm də ermənilərin öldürdükləri başqa oğulları-
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mızın intiqamını almağa gedirəm. Mən özümü çox da yaşlı durumda
hiss eləmirəm, düşmənləri öldürməyə, torpaqlarımızdan qovmağa
gücüm çatar. Düzdür, güllə atmağı yadırğamışam, amma başa salan
olsa, bir-iki günə hər şeyi təzədən öyrənərəm. Torpaqlarımızı işğal
etmək istəyən erməniləri öldürərəm. Bakıya qayıdanda həm oğlumun, həm də şəhidlərin məzarını ziyarət edib qürurla, fəxrlə: “Qəbirlərinizdə rahat uyuyun balalarım, qisasınızı aldım”, – deyərəm.
Mən mütləq ermənilərdən intiqam almalıyam, bala. Ürəyimdən baş
qaldıran bu istəyi yerinə yetirməyincə geri dönməyəcəm. Yadulla
kişi dedi ki, sən Ağdərədə vuruşursan. Mən də dünəndən soraqlaşa-soraqlaşa səni axtarıram. Yollarda xeyli əziyyət çəksəm də, şükür,
axır ki gəlib səni tapdım. Fikrət, indi sən mənə kömək dur, komandirlərinlə danış, xahiş et məni də sıralarınıza götürsünlər.
– Kamil dayı, nə qədər ki biz cavanlar vuruşuruq, sizin kimi ağsaqqalların silah götürməsinə ehtiyac yoxdur. Arxa cəbhədə işləyib
döyüşçülərə mənəvi dəstək olmağınız bəs edər. Mənə elə gəlir ki, vuruşmaq üçün bir az yaşlısınız. Həm də sizin müharibədə iştirakınız
cavanlar üçün ayıb olar. Axı nəyə görə gənclər dura-dura qocalar döyüşməlidir? Əgər komandir bu işə razılıq versə, yəqin ki, hərbi hissəmizdə sizdən yaşlısı olmayacaq.
– Müharibə yaşa baxmır. Əsas insanın ürəyidir, ürəyi! Mən döyüşə könüllü gəlmişəm. Elə cavanlar var ki, müharibədən qorxub qaçıb başlarını orda-burda girləməyə çalışırlar. Mənsə döyüşə şüurlu
surətdə, qorxmadan gəlmişəm. Vallah, yaşın çoxluğu bu işdə elə də
rol oynamır. Mən ermənilərlə güləşməyəcəm ha, gücüm çatmaya, silahla vuruşacam də. Əlim avtomat tutursa, gözüm lap uzaqdakı hədəfi görürsə, bu mənə bəsdir. Ürəyimdə də erməniyə qarşı nifrət var,
nifrət! İnsana döyüşmək, mübarizə aparmaq üçün bundan artıq nə
lazımdır ki? Mən daxilən özümü düşmənlə döyüşə hazır hiss edirəm.
Komandirinlə danış, qoy məni bölüyünüzə qəbul edib silah versin.
Özün də mənə güllə atmağı öyrədərsən. Qalanları ilə işin yoxdur, hər
şey mənim boynuma. Bir az keçsin, özün görəssən ki, qoca hesab elədiyin bu Kamil dayın necə döyüşəcək. Söz verirəm ki, tez bir zamanda hər şeyi öyrənəcəm. İki-üç günə özün də şahidi olacaqsan ki, necə
məharətlə atəş açıram.
– Yaxşı, Kamil dayı, oldu. Əgər ermənilərlə vuruşmağa bu qədər
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israrlısansa, daha mən nə deyə bilərəm ki? Əlimdən nə gəlir, hamısını edəcəm ki, tez bir zamanda sıralarımıza qoşulasınız.
– Fikrət, çox sağ ol! Bilirdim ki, mənə kömək edəcəksən. Bala,
bilirsən nə var? Əslində, el dara düşəndə cavanlı-qocalı hamı birləşib
düşmənlə vuruşmalıdır. Döyüşçünün yaşının nə fərqi var ki? Əgər bu
ağır gündə də birləşməsək, bəs bu addımı nə vaxt atacağıq? Yəni, deyirsən, bizim bundan da ağır günümüz olacaq?
– Hə, düz deyirsən, Kamil dayı, yurdumuzu müdafiə etmək üçün
yaşından asılı olmayaraq, hamı silaha sarılmalıdır.
Bir azdan Kamandar da zirzəmidən çıxıb onların yanına gəldi.
Fikrət Kamil kişini onunla da tanış edib gəlişinin məqsədini bildirəndə Kamandar dedi:
– Ay Fikrət, ağsaqqal basa-basa uzun yol gəlib, onu geri qaytarmayacaqsan ki? Gəlib, belə xoş gəlib, səfa gətirib, gözümüz üstə yeri
var. Döyüşə bilməsə də, heç olmasa, silah-sursat daşımağa ki, kömək
edər. Ozün bilirsən ki, savaş zamanı bizim hər cür köməyə ehtiyacımız olur. Bölük komandiri ilə danışarıq, komandanlıqdan razılıq alar,
ağsaqqalın adını şəxsi heyətin siyahısına yazarlar. Gör hərbi hissədə
nə qədər könüllü var. Qoy ağsaqqal da onlardan biri olsun. Elə bilirəm ki, döyüş zamanı Kamil kişinin bizə köməyi çox dəyəcək.

“Biz yaşlı nəsillər partiyaya çox inanırdıq”

Bölük komandiri leytenant Səlimov Kamil kişinin döyüşə könüllü gəldiyini qərargaha məruzə etdi və razılıq alandan sonra adının
şəxsi heyətin siyahısına düşməsi barədə təqdimat yazdı. İki gün sonra Kamil kişiyə hərbi forma və silah-sursat verdilər. Fikrət onunla
birlikdə kəndin geniş bir yerinə çəkilib köhnə taxtalardan nişangah düzəldib ağsaqqala avtomatdan hədəfə atəş açmağı öyrətməyə
başladı. Əvvəlcə özü atəş açıb qaydaları təkrar-təkrar ona göstərdi.
Keçmiş sahə rəisi avtomatın qundağını sinəsinə sıxıb atəş açdı. Silah əlində bir az silkələndiyindən güllələr hədəfdən yan keçdi. İkinci,
üçüncü atışda avtomatdan bir az da möhkəm yapışdığından artıq əli
əsmədi, silah təpmədi. Kamil kişi keçmiş işçisinin silahla davranmağına, atəş açmağına, hədəfi dəqiq vurmağına heyran qalmışdı. Onu
belə bacarıqlı görəndə əlini onun kürəyinə vurub dedi:
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– Halal olsun sənə, Fikrət! Maşallah, nə sərrast atəş açmağın var.
Səni belə hazırlıqlı gördüm, ürəyim dağa döndü. Kaş mən də sənin
kimi hədəfi dəqiq vura biləydim. Onda görərdin ki, döyüşdə erməniləri necə dənləyirəm.
– Darıxma, Kamil dayı, inşallah, bunu da bacaracaqsan. Bir də
görəssən ki, güllələrin hədəfə düz gedir. Nə bilmək olar, bəlkə, elə
məndən də yaxşı atacaqsan.
Onlar məşq edə-edə söhbətlərinə də ara vermirdilər. Fikrət sahə
rəisi ilə əvvəllər aralarında olan söhbətləri xatırlayıb dedi:
– Kamil dayı, yadınıza gəlirmi, Qarabağ hadisələri təzə başlananda deyirdiniz ki, siz işinizlə məşğul olun, partiya hər şeyi nizamlayıb
yoluna qoyacaq. Mən də deyirdim ki, səhv yoldasınız, partiya bu işdə
heç nə etməyəcək. Gördünüzmü, illər ötüb keçsə də, yaxşılığa doğru
heç nə dəyişmədi. Gör indi hara gəlib çıxdıq. Dünənə qədər biz sizinlə dinc dövrdə yaşayıb işləyir, quyuları təmir edirdik. Bu gün isə müharibə şəraitində yaşayırıq, əlimizə silah götürüb vuruşuruq. Bəs nə
oldu, partiya niyə bir iş görmədi? Elə partiyanın kobud səhvlərinin
nəticəsidir ki, indi ikimizdə burada erməni gülləsinin qabağındayıq.
– Hə, düz deyirsən, bala, səninlə də, İnqilabla da, Ziya və rəhmətlik Mikayılla da, o biri uşaqlarla da aramızda belə xoşagəlməz
söhbətlərimiz tez-tez olurdu. Biz yaşlı nəslin adamları yaman avam
olmuşuq, partiyaya çox inanmışıq. Elə bil gözümüz kor olub, ətrafımızda baş verən hadisələri görüb dərk edə bilməmişik. Partiya insanları roborta çevirmişdi. Beynimizə zorla yeridirdilər ki, partiya
hər şeyə qadirdir, hər şeyi görür, hər şeyi bilir, sıravi kommunistlər
onun işinə qarışa bilməz. Biz yalnız təmir işləri aparmalı, neft çıxarıb
aylıq planı doldurmalıyıq. Rayonlarda da camaat gecə-gündüz pambıq əkib-becərirdi. Hamı yalnız planı doldurmaq haqqında fikirləşirdi. Yuxarıda oturanlar işləri elə qurmuşdular ki, camaat yalnız neft,
pambıq, barama, tütün və başqa planlar barədə düşünürdü. Ağlımıza da gəlməzdi ki, yetmiş ilin partiyası bir ovuc ermənidən qorxub
onların əllərində əsir-yesir qalar. Axı Kommunist partiyası həmişə
güclü olub. Böyük Vətən müharibəsi illərində hamıya meydan oxuyan Hitleri diz çökdürüb, uzun illər dünyanın yarıdan çoxuna ağalıq
edib. Hökumətin əlində azğınlaşıb cızığından çıxmış ermənini yerində oturtmaq elə də çətin bir şey deyildi. Nədənsə, partiya qətiyyət-
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li addım atmadı. Elə buna görə də həm daxildən, həm də xaricdən
zərbələr alıb dağıldı. Bala, yadında qalsın, ağacı həmişə qurd içindən yeyər. Partiyanı içindən də, çölündən də yeyib dağıtdılar. Yetmiş
ilin partiyası bir günün içində məhv olub getdi. Mən keçmiş partiyaçı kimi bütün günahları Qorbaçovda görürəm. Xallı it oğlu it az bir
vaxtda o cür güclü partiyanı yıxıb dağıtdı.
– Yadınıza gəlir, mitinqə getməyimizə də mane olurdunuz. Soyuq
dekabr gecəsində sovet əsgərləri bizi meydanda döyəndə hamıdan
çox siz sevinmişdiniz. Deyirdiniz ki, ay onların əllərinə qurban olum,
gərək sizi lap çox döyəydilər ki, ağıllanaydınız.
– Hə, Fikrət, o vaxtlar belə söhbət olub. Nə bilim vallah, hərdən
elə olur ki, zəmanə adamı çaşdırır, gözünü bağlayıb kor edir. Gərək
o günlərdə mən də sizə qoşulub mitinqə gedəydim. Bilirsən, bala,
niyə meydana getməyinizə razı deyildim? Çünki, dediyim kimi, partiyaya çox inanırdım. Səndən nə gizlədim, balaca da olsa, vəzifəmdən qorxurdum. Fikirləşirdim ki, sizə qoşulub mitinqə getsəm məni
rəislikdən çıxararlar. Bala, vəzifə yaman köpəkoğlu şeydir. Həm də
düşünürdüm ki, bulanıq sular tezliklə durulacaq, yuxarıda oturanlar
bu qarışıq işləri az bir zamanda yoluna qoyacaqlar. Partiyaya ata-anamdan çox inanırdım. Demə, siz düz yoldaymışsınız, səhv yolu tutan mənim kimi avamlar imiş.
– Deyirdik ki, ay Kamil dayı, atın bu mədənin işini, hamımız
gedək meydana. Səsimizi ucaldıb Kremldə oturan Sovet rəhbərlərindən erməniləri yerlərində oturtmağı tələb edək, yoxsa Qarabağa
sahib çıxacaqlar. Bizə qulaq asmayıb deyirdiniz ki, yox, meydana getməyin, gəlin quyuları təmir edin, neft planını dolduraq.
– Bunun əsas səbəbi o idi ki, yaşım çox olsa da, baş verən hadisələrdən düzgün nəticə çıxarmağı bacarmırdım. Partiya boş-boş
şüarları, dekret və qərarları ilə beynimizi zəhərləmişdi. Maşallah,
sizlər cavan olsanız da, ayıq idiniz. Çünki hələ partiyanın uzun əli beyinlərinizə gəlib çatmamışdı. Hələ saf, təmiz qalmışdınız. Buna görə
də hadisələrin mahiyyətini düzgün dərk edirdiniz. Ətrafınızda baş
verən qarışıq proseslərin sonunun hara, hansı istiqamətə getdiyini
bizdən yaxşı görürdünüz. Bizim kimilərini geriyə çəkən kütlüyümüz
yeniliyi qəbul etməyə hazır olmamağımız və partiyadan qorxmağımız idi.
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– Yadınıza gəlirmi, bir dəfə dedim ki, ay Kamil dayı, ermənilər
xarici ölkələrdən tabutlarda silah alıb gətirir, müharibəyə hazırlaşırlar, Qarabağı işğal etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. Gərək biz
də haradan olursa olsun, silah tapıb müharibəyə hazırlaşaq, torpaqlarımızı qoruyaq. Dediniz ki, erməni mənə neyləyib ki, onunla vuruşum? Erməni kimə güllə atıb, kimin balasın öldürüb, o da gedib
döyüşsün. Sözlərim xətrinizə dəyməsin ee, ermənilər həm övladınızı, həm də bacınız oğlunu öldürəndən sonra fikrinizi dəyişib könüllü
olaraq döyüşə gəlmisiniz. Bu gün düşmənlə vuruşmaq, intiqam almaq istəyirsiniz. Vallah başınıza o dəhşətli faciə gəlməsəydi, heç bu
addımı da atmayacaqdınız. Elə mədəndə qalıb neft planı doldurmaq
üçün əlləşəcəkdiniz. Təkcə siz yox ee, nədəndirsə, elə hamımız beləyik. Millətin faciəsinə o qədər də əhəmiyyət vermir, göz yumuruq.
Yalnız o faciə ailəmizə ayaq açandan sonra onun ağrısını hiss edib
ayağa qalxır, bircə anda qızışıb dünyanın altını-üstünə çevirir, aləmi
dağıtmaq istəyirik.
– Fikrət, dediklərinlə razıyam. Deyəsən, biz reallığı bir az gec, ağrı-acısını yaşayandan sonra dərk edirik. Sonra da faciəni uzaqlarda
deyil, öz yanımızda, lap ocağımızın başında qarşılayırıq. Hadisələr
başlayan gündən hamımız siz deyən kimi yumruq kimi birləşib
meydana çıxsaydıq, bəlkə də, bu səviyyəyə gəlib çıxmazdıq. Ona pis
oluram ki, o günlərdə yumruq kimi birləşə bilmədik. Bəzi qüvvələr
xalqı parçaladı, buna imkan vermədi. Elə bilirsən, indi birləşmişik?
Təəssüf ki, yox. Yenə də hərə bir yana çəkir. Bir tərəfdə hakimiyyət,
digər tərəfdə torpaq və vəzifə davası gedir, aləm bir-birinə qarışıb.
Bəzi şərəfsizlər də bundan yararlanıb özü üçün xeyir götürməyə, pul
qazanıb varlanmağa çalışır. Ermənilər həddən artıq bic və çoxbilmiş
millətdir. Bu qarışıqlıqdan, daxili çəkişmələrdən, suyun bulanıqlığından istifadə edib Qarabağa hücum çəkir, onu ələ keçirmək istəyirlər. Fikrət, indiyə qədər nə olub, olub, gəl burada nöqtə qoyub, bir
də köhnə söhbətlərin üstünə qayıtmayaq. Görürsən ki, mən səhvimi
düzəltmək üçün cəbhəyə gəlmişəm. Səninlə bir səngərdə vuruşmaq
istəyirəm. İndi nə deyirsən, edək, hara deyirsən, gedək. Sən silahdan
atəş açmağı mənə öyrət, bir yerdə vuruşaq. Bu günə qədər buraxdığım səhvləri qanımla yuyacağam.
– Yaxşı, Kamil dayı, atalarımız keçənə güzəşt deyiblər. Heç na-
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rahat olmayın, silahlardan istifadə qaydalarını mütləq sizə öyrədəcəyəm. Deyirəm, nə olaydı, kaş ki elə hamı səhvini elə belə tez
düzəldəydi. Sizin cəbhə xəttinə gəlişiniz mənə “Döyüşə qocalar gedir” filımini xatırlatdı. Görünür, “tarix təkrar olunur” kəlamındakı
həqiqət çox güclüdür. Deyirəm, bəlkə də, döyüşə gəldiyinizi eşidən,
ürəyində vətən eşqi olan başqa yaşlılar da silaha sarılıb bizə kömək
edəcəklər.
– Ay bala, həyatdır, nə desən ola bilər. Qocalar gələrsə, lap yaxşı,
bir yerdə cavanlara arxa durarıq. Axı torpaq hamımızındır, təkcə cavanların deyil ki?
...Yavaş-yavaş Kamil kişinin əli silaha yatır, avtomat ilk günlərdəki kimi barmaqlarının arasında əsmirdi. Keçmiş sahə rəisi silahdan
möhkəm yapışaraq həm yaxınlıqdakı, həm də uzaqdakı hədəfləri
vururdu. Atəşin dəqiq olması onu daha da həvəsləndirirdi. Kamil
kişinin vərdişləri belə tez bir zamanda mənimsəməsinə Fikrət də
sevinirdi. Tez-tez: “Kamil dayı, belə getsə, bölüyümüzün ən mahir
atıcılarından biri olacaqsan”, – deyirdi.
Bir az keçmiş Kamandar da onların yanına gəldi. O da Kamil kişiyə düzgün atəş açmaq üçün bəzi məsləhətlər verdi. Sonra üzünü
Fikrətə tutub dedi:
– Mən Ağdərəyə – hospitala gedirəm. Məleykəgil bu gün Ağdama çıxmalıdırlar. Bacım ön xəttə gələn həkimlərdən sifariş göndərib
ki, imkanı varsa, gəlsin, görüşək. Komandirdən icazə alıb həkimlərlə
getmək istəyirəm. Həvəsin varsa, bir yerdə gedək.
Fikrət düşünmədən dedi:
– Səni yollarda tək qoymaram. Komandir icazə versə, getməyə
hazıram.
Kamandar qərargaha zəng vurub Fikrətin də hospitala getməyinə icazə istədi. Mayor Salmanov razılıq verdi. Amma tapşırdı ki, bir
az tez qayıtsınlar, sabah əməliyyata getməlidirlər. Kəşfiyyatçılar Kamil kişiyə təlim keçməyi əsgər yoldaşları Tofiqə tapşırıb həkimlərlə
birlikdə Ağdərəyə yollandılar.
Onlar üzüaşağı düşəndə Fikrət gördü ki, üç-dörd zirehli texnika
və şəxsi heyətlə dolu bir neçə maşın ağır-ağır yuxarı qalxır. Sevindi
ki, yəqin, köməyə gələn yeni qüvvəllərdir. Başını qaldırıb ətrafa göz
gəzdirdi. Yaşıl dona bürünmüş dağlar, dərələr çox əsrarəngiz görü-
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nürdü. Amma müharibə həm onun, həm də döyüşçü yoldaşlarının
başını o qədər qatmışdı ki, bu füsunkar gözəlliyə baxmağa nə həvəsləri, nə də vaxtları var idi. Hamı yalnız döyüş, hücum və qələbə barədə düşünürdü.

Hospitalın divarları arasına çökən sükut

Yolboyu həkimlər son döyüşlərdəki itkilərdən danışırdılar. Hamı
müharibənin tezliklə başa çatmasını, Qarabağın düşməndən azad
olunmasını arzulayırdı. Söhbət etdikcə sanki yolları da qısalırdı.
Həmişəkindən tez, haradasa bir saatdan sonra hospitala çatdılar.
Həyətdə seyrəklik idi, yaralı hərbçilər gözə dəymirdi.
Onlar həyətdə çox ləngiməyib Məleykə ilə görüşmək üçün ikinci
mərtəbəyə qalxdılar. Dəhlizlərdə, palatalarda yaralılar yox idi, əvvəlki səs-küy sanki qeybə çəkilmiş, hər tərəf ölü sükuta qərq olmuşdu.
Hospital suyu sovulmuş dəyirmana bənzəyirdi. Səssizliyi, sükutu
görəndə Fikrət əvvəlcə zənn etdi ki, gecikiblər, yəqin, həkimlər, tibb
bacıları hospitalı çoxdan tərk ediblər. Bundan ovqatı bir az korlandı. Birdən dəhlizin o başından səs gəldi. Fikrət tez o tərəfə boylandı. Məleykəni onlara yaxınlaşan həkim və tibb bacılarının arasında
görəndə sevindi, gözlərinə işıq gəldi. Bacısı iş yoldaşlarından ayrılıb
Kamandarı qucaqlayıb bağrına basdı, sonra da əl verib Fikrətlə görüşdü. Həyəcanla dilləndi:
– Nə yaxşı tez gəlib çıxdınız. Qorxurdum ki, sizi görməmiş gedəm. Vaxtımıza az qalıb, təxminən yarım saata buradan çıxacağıq.
Yaralıları Ağdamın kəndlərinin birində qəbul edəcəyik. Yəqin ki, ora
gəlmək sizin üçün bir az uzaq olacaq.
Onlar söhbət edə-edə Məleykənin otağına çatdılar. Artıq buradakı zəruri əşyalar qablaşdırılmışdı. Hamı kimi tibb bacısı da yola
çıxmağa hazır idi. Kamandar bacısına Fikrətlə kəşfiyyata getdiklərindən, orada uşaqlıq dostu Gevorkla raştlaşdığından, bu zaman
yaranan təhlükədən birtəhər qurtulduqlarından danışdı. Geri qayıdarkən iki ermənini əsir gətirdiklərindən də söz açdı. Tibb bacısı
qardaşından eşitdiyi bu xəbərdən həyəcanaraq dedi:
– Ay, Kamandar, vallah sizi Allah saxlayıb. Nə yaxşı ki o köpək
oğlu sərxoş olub. Yoxsa sizi satmaq onun əlində heç nə imiş. Gevork
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elə uşaqlıqdan satqının biri idi də... Sən ki onu yaxşı tanıyırdın. Ay
qardaş, siz Allah, düşmən arxasına gedəndə bir az ehtiyatlı olun, həyatınızı bu qədər riskə qoymayın. Çalışın ermənilərin əlinə keçməyəsiniz, çünki bu, olduqca qorxuludur. O gavurların cənginə düşənlər
yalnız bir möcüzə nəticəsində sağ qalır. Ermənilər o biri qardaşlarımı öldürdülər, barı sən salamat qal.
– Narahat olma, bacı, inşallah, hər şey yaxşı olacaq. Çox keçməz
torpaqlarımızı azad edib ermənilərdən intiqam alarıq. Əksinə, mən
səndən nigaran qalacağam, çünki Ağdərədən uzağa gedəcəksiniz.
Yenə buralarda olanda tez-tez görüşürdük.
– Gec-gec görüşməyimizin elə bir ziyanı yoxdur, təki salamatçılıq olsun.
Kamandar bacısı ilə söhbətini bitirər-bitirməz: “Beş dəqiqəliyə aşağı düşüb qayıdıram. Mənə bir-iki şey lazımdır. Bayaq gələndə
yolda həkimlərdən xahiş etmişəm, deyiblər ki, gəl götür”, – dedi.
Kamandar otaqdan çıxandan sonra Fikrət bir az da tibb bacısına
yaxın oturdu, əllərindən tutub astaca dedi:
– Məleykə, sənin üçün çox darıxıram. İnan ki, hər an, hər dəqiqə
səni düşünürəm. Kəşfiyyatda olduğum ən çətin anlarda belə fikrimdə yalnız sən idin. Quracağımız ailə həyatını həmişə gözlərim önündə
canlandırıb xəyalən o günləri yaşayıram və bu mənə daha cəsarətlə
döyüşməyə ilham verir. Çünki adam xəyallarını reallığa çevirməyə
can atanda daha əzmkar və mübariz olur. Kim nə deyir desin, vallah
ən çətin anlarında belə sevgi insanın ürəyini tərk eləmir. Sən sevgi
mələyimsən, yolumun üstündə daim yanıb yollarımı işıqlandıran,
məni çətinlikləri dəf etməyə ruhlandıran əbədi mayaksan.
Fikrət bu sözləri deyəndən sonra astaca Məleykənin əlindən
öpdü. Tibb bacısı utana-utana dedi:
– Fikrət, sevginə inanıram. Mənim üçün nə qədər çətin və utandırıcı olsa da, deyim ki, bu istək qarşılıqlıdır. Səni həmişə düşünürəm.
Ümid edirəm ki, inşallah, gələcəkdə indi xəyallarını qurduğumuz
xoşbəxt bir həyat yaşayacağıq.
Kamandar gələnə qədər sevgililər üz-üzə oturub söhbət etdilər.
Sevdiyi qızla bir yerdə olmaqdan Fikrətin ürəyi rahatlıq tapmış, bir
anlıq müharibəni də, döyüşləri də unutmuşdu. Məleykənin əlindən

c

439

C

tutub dünyanı gəzib dolaşmaq, xoş günlər, xoş anlar yaşamaq istəyirdi.
Dəhlizdən gələn ayaq səsləri söhbətlərini yarıda qoydu. Kamandar idi. Onun əlindəki bağlamanı görən Məleykə qardaşından bunun
nə olduğunu soruşanda o dedi:
– İlkin tibbi yardım bintləridir. Bunlar xüsusi olaraq hazırlanıb .
Yaranı onunla sıxıb sarıyanda qanaxmanı az vaxt ərzində xırp kəsir.
Həkimlərdən aldım ki, əməliyyata gedəndə üstümüzdə olsun. Yaralansaq, güllə yerini sarıyıb qanaxmanı tez dayandıraq.
Qardaşı sözünü bitirən kimi tibb bacısı narazılıqla dilləndi:
– Ay, Kamandar, mənə desəydin, bu bintlərdən nə qədər istəsən
sənə verərdim də. Niyə bundan ötrü həkimlərə ağız açırdın?
– Heç nə olmaz, bacı. Həkimlərdən alanda nə olacaq ki?
Birdən Fikrətin yadına fotoqraf Əli düşdü. Tibb bacısından onun
vəziyyətini soruşdu. Məleykənin gözlərində təbəssüm oynadı, çöhrəsində sevinc çiçək açdı. O dedi:
– Narahat olma, şükür Allaha, Fikrət, fotoqraf sağ-salamatdır. O
gün həyat yoldaşı Reyhan yanından qayıdıb. Deyir ki, vəziyyəti yavaş-yavaş düzəlir. Yaraları sağaldıqca özünə gəlir. Yaxın vaxtlarda
hospitala qayıtmalıdır. İnşallah, gələndən sonra yəqin ki, yenə də bu
vacib işlərini davam etdirəcək.
Fikrət fotoqrafın salamat olduğuna sevindi. Fikirləşdi ki, doğrudan da, o, çox zəruri işlər görür – ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri,
qəddarlıqları tarixiləşdirib sistemləşdirmək zəruri və ağıllı addımdır. Bütün bunlar gələcəkdə tədqiqatçılara hava və su kimi lazım
olacaqdı. Özü də yazıq kişi bu işi heç kəsdən bir təmənna, mükafat
ummadan, vicdanının səsinə qulaq asaraq görür. Yəqin ki, xalq üçün
belə dəyərli işlər görən insanlar hələm-hələm doğulmur. Bu işinə
görə ona minnətdar olmaqdansa, hələ bir yazığı güllələyib öldürmək
də istəyirdilər. Düzdür, indi bu işlər heç kimin yadına düşmür. Yəqin,
yada düşəndə də gec olacaqdı. Bir də görəcəklər ki, ermənini ifşa etməyə əllərində tutarlı bir sənəd-filan yoxdur. Ona görə də Əli kişi bu
işi mütləq davam etdirməlidir. Ermənilərin ədalətsiz, haqsız olduqlarını sübut edən materiallar əldə nə qədər çox olsa yaxşıdır.
Məleykə onları çaya qonaq elədi. Hər şeyi qablaşdırsa da, çaydanı və çayniki əldə saxlamışdı. Yol yorduğuna görə çay kəşfiyyat-
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çılara bal kimi yapışdı. Bir azdan Məleykəyə xəbər verdilər ki, aşağı
düşsün, artıq vaxtdır, hospitalı tərk edirlər. Tibb bacısı mizin üstündəki stəkanları, qəndqabını götürüb yol çantasına qoydu. Fikrətgil
də onunla bərabər aşağı düşdü. Bir neçə maşın dalbadal hospitalın
həyətindən şəhərin mərkəzi küçəsinə çıxdı. Sağollaşarkən Məleykə
yenə də üzünü onlara tutub dönə-dönə: “Özünüzü təhlükələrdən qoruyun”, – dedi. Fikrət də, Kamandar da eyni vaxtda ona: “Baş üstə,
arxayın ol” . – deyə cavab verdi.
Kimsəsiz qalan hospital üzüntülü görünürdü. Binanın həm həyətinə, həm də dəhliz və otaqlarına sakitlik çökmüşdü. Kəşfiyyatçılar
hospitaldan çıxanda gün-günorta olmuşdu. Onlar ön xəttə tez çatmağa tələsirdilər. Nə qədər tələssələr də, bölüyə bir saatdan sonra
yetişdilər. Çatan kimi Kamandar vaxt itirmədən rabitə ilə mayor Salmanovla danışıb hospitaldan qayıtdıqları barədə məlumat verdi.
Fikrət keçmiş sahə rəisi ilə görüşən kimi soruşdu:
– Kamil dayı, işlər necə gedir? Məşqlər sizi yormayıb ki?
– Yox, ay bala, yorulmaq nədir?! Əşşi, yəni bu, mədənin də işindən ağırdır? Sağ olsun Tofiqi də, o da məni yaxşı öyrədir. Hədəfləri
çətinlik çəkmədən vururam.
– Hə, lap yaxşı oldu. Günorta çörəyindən sonra yenə də məşq
edərik.
Bir neçə saatdan sonra Fikrət yenə də geniş meydanda keçmiş
sahə rəisinə təlim keçirdi. Güllələri hədəfə düz dəydikcə Kamil kişinin üzü gülürdü. Tez-tez deyirdi: “Fikrət, ermənilərdən ürəyim
istəyən kimi qisas alacam. Bu yolda canımdan da keçməyə hazıram.
Yox, yox, düşmənlərin axırına çıxmayınca mənim ölmək fikrim yoxdur.”
Fikrətgil ertəsi gün kəşfiyyata getməli idilər. Amma səhər tezdən
mayor Salmanov rabitə əlaqəsinə girib dedi ki, əməliyyat təxirə salınıb. Fikrət bölük komandirindən öyrəndi ki, rabitəçilər tezliklərdə
çox vacib məlumatlar tuta biliblər. Bu məlumatlar əsasında düşmən
hücumlarının vaxtı və hərəkət istiqamətləri dəqiqləşdirilib. Buna
görə də kəşfiyyatçıların düşmən arxasına getmələrinə hələlik ehtiyac yoxdur.
Ermənilərin hücumu üç gündən sonra gözlənilirdi. Bu müddət ərzində mövqe döyüşləri getdi. Bir neçə dəfə düşmənin hücum
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cəhdlərinin qarşısı alındı. Döyüşlər zamanı Fikrətin də vuruşduğu
istiqamətdə üç nəfər yaralandı, iki nəfərsə şəhid oldu.
Ötən günlər ərzində avtomatdan atəş açmağı yaxşıca öyrənən
Kamil kişi oğlu yaşında olan əsgərlərlə çiyin-çiyinə vuruşurdu. O
cəld tərpənərək heç kimdən geri qalmamağa çalışır, güllələri düşmən səngərinə dolu kimi yağdırırdı. Onun hərəkətlərinə göz qoyan
Kamandar hərdən yarızarafat, yarıgerçək: “Kamil dayı, siz elə anadan döyüşçü doğulmusunuz ki! Kaş bura çoxdan gələydiniz. Siz ki
belə bacarıqlısınız, nə oturmuşdunuz mədənlərdə? Qaçmır ha o quyular! Allah bilir, hələ orada nə qədər yaxşı döyüşçülər pas atıb qalıb”, – deyirdi. Kamandardan bu sözləri eşidən Kamil kişi bir az da
həvəsə gəlib cavab verdi:
– Sizə deyirdim axı, yaşımın çox olmağına fikir verməyin, mənə
güllə atmağı öyrədin, görün düşmənin başına necə od ələyəcəm.
Saçlarımın ağarmağına baxmayın ha, icazə versəniz, sizinlə kəşfiyyata da gedərəm. Qocalıq hər şey demək deyil, əsas odur ki, adamın
ürəyində qorxu olmasın. Çünki qorxu hissi insanın iradəsini zəiflədir, sabaha ünvanlanan ümidlərini puç edir. Daşnaklardan heç bir
qorxum-ürküm yoxdur. Qoy döyüşlər bir az da qızışsın, onların başına bir turp əkəcəm ki, gəl görəsən. Vallah, əgər arxalarında duran
böyük rus qardaşları olmasa, erməni haranın qoduğudu ki, gəlib bizimlə döyüşüb torpağımızı alsın?!
Kamil kişi belə cəsarətli danışdıqca, o biri əsgərlər də ürəklərindəki qorxunu uzaqlara qovurdular. Getdikcə bölükdə hörməti
artırdı. Hamı onu “Kamil dayı” – deyə çağırırdı. Döyüşlər zamanı o
həmişə Fikrətin yanında olurdu. Beş gün mövqe döyüşləri getdi. Bu
müddət ərzində düşmən nə qədər səy göstərsə də müdafiə xəttini
yarıb bir addım da olsun irəli gələ bilmədi.
Ertəsi gün səhər tezdən Fikrət leytenant Səlimovu qanıqara
gördü. Səbəbini soruşanda bölük komandiri dedi ki, axşam dörd əsgərimiz mövqeyi qoyub qaçıb. Axı bunlar niyə fərarilik edirlər? Heç
əsgər də döyüşdən qaçar? Adlarını kişi qoyublar, amma özlərini çox
qorxaq aparırlar. Bəs onlar sabah hansı üzlə ortalığa çıxıb deyəcəklər ki, biz vuruşmuşuq! Vətənin bu dar günündə səngəri qoyub qaçmaq kişiyə yaraşarmı? Belələrini Vətən xaini kimi güllələmək lazımdır. Könüllü gəlməyiniz nədir, döyüşdən qaçmağınız nədir? Öləndə
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də kişi kimi öl, qoy sənin igidliyinlə fəxr etsinlər. Əgər qaçacaqdınsa,
niyə əlinə silah alırdın?
Qızğın döyüşdən sonra ara bir az sakitləşmiş, düşmən itki verib
geri çəkilmişdi. Həmişə belə olurdu: gərgin döyüşdən sonra aralığa
bir müddət sakitlik çökürdü. Bəzən bu cür sükut və sakitlikdən sonra
gərgin döyüşlər başlayırdı. Təbiətdə də belə olur. Bir müddət günlər
sakitlik içində keçir. Sonra da baxırsan ki, birdən-birə hava qarışdı,
bir qasırğa qopdu ki, gəl görəsən.
Bir az keçmiş Fikrətə xəbər verdilər ki, yanına gələn var.
Bunu eşidəndə o, çiyinlərini çəkib keçmiş sahə rəisindən soruşdu:
“Görəsən, gələn kim olar, ay Kamil dayı? Bəlkə, elə kimsə yenə də
mədəndəndir, döyüşə gəlib? Bəlkə, usta Hüseynəlidir, briqadir Salam
kişidir? Bəlkə, heç mədəndən deyil?” O da çiyinlərini çəkərək: “Nə
deyim, vallah, kim olar o gələn? İnanmıram ki, gələn mədəndən olsun. Çox maraqlıdır, tez get öyrən gör kimdir səni soruşan?” – dedi.
Fikrət əyilə-əyilə səngərdən çıxıb iri addımlarla geri qayıtdı.
Onu soruşan adamı görəndə gözlərinə inanmadı. Gələn İkram idi.
Qucaqlaşıb görüşdülər. Dünən axşam Fikrət İkramı da, uşaqlarını da
yuxuda görmüşdü. O yuxu idi, indi isə qardaşı qarşısındaydı. Onun
gəlişinə xeyli sevindi, ürəyi açıldı.
Söhbətləri uzun çəkdi. Fikrət uğurlu döyüşlərdən, kəşfiyyata
getdiklərindən, erməniləri əsir tutub gətirdiklərindən qardaşına ətraflı danışdı. Düşmənlərin kazarmalarına girdiklərindən, işğalçıların
onları tutmaq istədiklərindənsə söz açmadı. İstəmədi ki, buradan
çıxıb gedəndən sonra qardaşı ondan nigaran qalsın. İkram ona çoxlu
şirniyyat və mer-meyvə gətirmişdi. Fikrət ondan ürəyincə olan şad
xəbər də eşitdi. Qardaşı dedi ki, iş yerindən ona Yasamal tərəfdə dördotaqlı mənzil veriblər. On gündən çoxdur ki, ora köçüblər, əvvəlki
darısqallıqdan canları qurtarıb: “Fikrət, inşallah, nə vaxt şəhərə ayağın düşsə, yataqxanaya getmə, biz gəl”. Söhbətlərinin sonunda İkram
Fikrətin ürəyindən keçənlərdən də söz açdı:
– Qardaş, yavaş-yavaş yaşının üstünə yaş gəlir. Müharibə başını
çox qatmasın, hərdən evlənmək barədə də düşün. Yəqin, istədiyin də
olmamış deyil. Əgər gözün tutan biri varsa, utanma, de, el adəti ilə
elçi gedək, “hə”sini alıb nişan taxaq. Sonra da yavaş-yavaş toy barədə
fikirləşərik.
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Əvvəlcə Fikrət bir az utandı. İstədi ki, heç Məleykə barədə söz
açmasın. Sonra fikrindən daşındı. Düşündü ki, ürək sözlərini qardaşına da deməyib, daha kimə deyəcək?! Bir anlıq susandan sonra
İkrama Məleykəni istədiyindən söz açdı. Qardaşı eşitdiyi bu xəbərdən sevinə-sevinə qızın haradan, kimlərdən olduğunu soruşdu. Fikrət Məleykə ilə harada, necə tanış olduğunu İkrama qısaca danışdı.
Qardaşına qulaq asandan sonra o: “Fikrət, Allah səni xoşbəxt eləsin.
Atalar yaxşı deyib ki, könül sevən göyçək olar. Özün bəyənmisən, gözün tutubsa, lap yaxşı. Nə mən, nə də valideynlərimiz sənin istəyinin
əleyhinə getməyəcəyik. Bəlkə, bu yaxınlarda yolum kəndə düşdü. Evdəkilərlə özüm danışaram. Səni Bakıya bir də nə vaxt buraxsalar, onlara da xəbər edərik gələrlər, qızgilə elçi gedərik. Sən də Məleykə ilə
danışarsan, onlar da hazır olarlar”, – dedi. İkramın söylədikləri Fikrətin ürəyincə oldu. Bir azdan Kamandar da, Kamil kişi də, o biri yoldaşları da gəlib çıxdılar. Fikrət onları qardaşı ilə tanış etdi, günorta
yeməyini birlikdə yedilər. Bir neçə saatdan sonra İkram həm qardaşı,
həm də döyüşçü yoldaşları ilə sağollaşıb geriyə – şəhərə qayıtdı.
Həmin gün mövqe döyüşləri səngimədi. Çətin də olsa, düşmən
hücumlarının qarşısı alınırdı. İşğalçılar ha oradan-buradan burunlarını səngərlərə soxmağa çalışsalar da, irəliləyə bilmirdilər. Ertəsi gün
səhər lap ertədən “həyəcan” çağırışı ilə hamını ayağa qaldırdılar. Fikrət öyrəndi ki, ermənilər hava işıqlanmamış qəflətən mövqelərimiz
üzərinə hücuma keçiblər. Qəsbkarlar ilk həmlədə iki postu ələ keçirmişdilər. Müqavimət zəif olduğundan yağılar xeyli irəliləmişdilər.
Şəhid olanlar, yaralananlar da var idi. Komandanlıq bütün qüvvələri
müdafiə işlərinə səfərbər etmişdi.
Fikrət səngərə girən kimi silahını döyüş vəziyyətinə gətirib atəş
açmağa başladı. Kamil kişi də əsgərlərdən geri qalmırdı. Onun üstündə avtomatdan başqa beş-altı ədəd əl qumbarası və ehtiyat patron
daraqları da var idi. O da başqa döyüşçülər kimi dayanmadan düşmən mövqelərinə atəş açaraq işğalçıların irəliləməsinə imkan vermirdi. Fikrət onu bir az da həvəsləndirmək üçün dedi:
– Kamil dayı, elə hey deyirdin döyüşdə ermənilərin başında bir
turp əkəcəm ki, gəl görəsən. Bu da döyüş, indi o turpu ermənilərin
başına ək görək, necə əkirsən.
Bu sözləri eşidən Kamil kişi daha ürəklə vuruşurdu. Ona elə gə-
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lirdi ki, qarşısındakı ermənilər ciyərparası Rəhmanı, doğması Camalı
öldürənlərdir. Çalışırdı ki, güllələri boşa getməsin.
Ciddi müqavimətlə qarşılaşan düşmən geri çəkilməyə məcbur
oldu. Sağ və sol cinahlardan da qüvvələr irəli yeridi. Qısa müddət ərzində ermənilərin qarşısına keçilməz sədd çəkildi. Gərgin döyüş getsə də, hiss olunurdu ki, yağıların zəbt etdiyi postlardan çıxmaq fikri
yoxdur. Bir qədər keçmişdi ki, qəsbkarların artilleriyası “ağzını” açdı.
İki-üç dəqiqənin içində ətraf toz-dumana büründü. Döyüş gedən
ərazi arı pətəyi kimi deşik-deşik olmuşdu. Bəzən mərmilər hədəfə
düz getməyib meşəyə – ağacların üstünə düşürdü. Yüz illik ağaclar
mərmilərin zərbinə, istisinə dözməyib parçalanıb yanırdı. Müharibə
təkcə insanlara deyil, təbiətin də bağrını yararaq ona sağalmaz yaralar vururdu.
Xoşbəxtlikdən mərmilər Fikrətgilin səngərlərindən aralı düşürdü. Bəlkə də, düşmən qəsdən arxa tərəfi hədəfə götürmüşdü ki,
köməyə gələn qüvvələri məhv etsin. Çox keçmədi ki, dağın ətəyində
mövqe tutmuş topçular artilleriya qurğularını işə salıb işğalçılara cavab verdilər. Topların “ağzından” bir göz qırpımında çıxan mərmilər
səmaya qalxıb müxtəlif istiqamətlərə yönələrək düşmən üzərinə
səpələnirdi. Göyün üzü tüstüdən görünməz olmuşdu. Güllə və top
səslərindən quşlar da bu yerləri çoxdan tərk etmişdi. İndi göydə onları odlu mərmilər əvəzləmişdi. Yerdə də, göydə də torpaq uğrunda
savaş gedirdi. Dağı-daşı lərzəyə salan atəş səsləri bir an olsun belə
səngimirdi.
Döyüş gedən ərazidə müşahidə aparan Fikrət gördü ki, düşmən
mövqeyindəki bir nöqtədən postları pulemyotdan davamlı atəşə tutulur. Atılan güllələr əsgərlərin irəli getməsinə imkan vermir, sanki
lay divar kimi onların qarşılarını kəsir. Leytenant Səlimov Kamandara nəyin bahasına olursa olsun, işğalçıların həmin atəş nöqtəsini susdurmağı tapşıraraq: “Əgər atəş nöqtəsi darmadağın edilməsə, irəli
getmək mümkün olmayacaq, çox itki verəcəyik”, – dedi. Verilən əmri
yalnız əlverişli mövqe seçməklə yerinə yetirmək mümkün idi. Bu da
böyük risk tələb edirdi. Belə bir vəziyyətdə düşmənin atəş nöqtəsini vurmaq ona həyatı bahasına başa gələ bilərdi. Kamandar Fikrətə
dedi ki, yaxınlıqdakı yüksəkliyə çıxa bilsə, pulemyotu susduracaq:
“Yalnız burada bir yerdə dayanıb atəş açmaqla uğur qazana bilməyə-
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cəyik. Vaxt keçdikcə işğalçılar mövqelərində bir az da möhkəmlənəcəklər. Sən məni atəşlə qorumağa çalış, irəli sıçrayıb yüksəklikdə əlverişli yer tutmağıma şərait yarat”, – dedi.
Fikrət də, Kamil kişi də pulemyotun dayanmadan atəş açdığı həmin mövqeyi atəşə tutdu. Kamandar bir az qabağa sürünəndən sonra qəflətən ayağa qalxdı və cəld hərəkətlə təhlükəli ərazini bir göz
qırpımında keçdi. Qarşıdakı yüksəkliyə çatan kimi ləngimədən, qəfil və dəqiq atəşlə düşmən pulemyotçusunu vurdu. Atəş səsi kəsildi,
bayaqdan od püskürən pulemyot susdu. Bunu görən zabit Səlimov
əsgərlərə “İrəli!” əmri verdi. Hamı səngərdən çıxıb qabağa cumdu,
gecikmək məğlubiyyətlə nəticələnə bilərdi. Ermənilər müqavimət
göstərməyə çalışır, geri çəkilmək istəmirdilər. Döyüşçülər irəlilədikcə aradakı atış məsafəsi azalırdı. Qorxu bilməyən Fikrət daim irəli
can atırdı. Kamil kişi də ondan geri qalmırdı.
Bu döyüşdə Kamil kişi ilk dəfə hiss etdi ki, səngər boyu ora-bura qaçmaqdan yorulub. Bir anlıq fikirləşdi ki, gör döyüş nə vaxtdan
başlayıb, səhərin gözü açılandan vuruşurlar. Artıq gün-günorta olmuşdu, hələ heç kim ağzına nə bir tikə çörək qoymuş, nə də bir qurtum su içmişdi. Döyüşün gərginliyi onlara hər şeyi unutdurmuşdu.
Kamil kişi yorulduğunu, acdığını heç kimə demirdi. Son gücünü toplayıb işğalçıların mövqelərinə atəş açır, cavanlardan geri qalmamağa
çalışırdı. Düşmənləri hədəfdə saxlaya-saxlaya barmağını tətikdən
çəkmirdi. Dəqiq atəşlə Qarabağa göz dikmiş neçə-neçə ermənini o
dünyalıq edirdi...

İki dost – iki düşmən

Fikrət bir az da irəli atıldı ki, daha əlverişli mövqe tutub vuruşsun. Həmin an düşmən güllələri onun üstünə leysan kimi töküldü.
Elə bil beş-on avtomat eyni vaxtda dilə gəldi. Güllələr sol qolundan
dəydi və bir an içində paltarı qana bulaşdı. Kamil kişi ondan səs gəlmədiyini görüb tez: “Fikrət, Fikrət, nə oldu sənə, bala?” – deyə həyəcanla onu səslədi. Fikrət astaca dedi ki, qolundan yaralanıb, qorxulu
bir şey yoxdur. Kamil kişi yaralandığını eşidən kimi sürünə-sürünə
özünü Fikrətə çatdırdı. Tez onun`paltarının qolunu yuxarı çırmayıb Kamandarın hospitaldan gətirdiyi bintlə qan axan yeri möh-
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kəm-möhkəm sarıdı. Bir azdan qan dayandı. Kamil kişi ona pıçıldadı:
“Sən sürünə-sürünə geriyə çıx, yaralı vəziyyətdə döyüşə bilməzsən”.
Fikrətsə: “Yox, Kamil dayı, mən döyüşü yarımçıq qoya bilmərəm. Bu,
mənim ya son döyüşüm olacaq, ya da qarşımızdakı erməniləri məhv
edib postlarımızı geri qaytaracağıq”, – dedi. Eşitdiklərindən Kamil
kişinin yorğun və tərli üzündə təbəssüm oynadı. O astaca: “Əhsən,
sənə, Fikrət! Ananın südü sənə halal olsun. Sən necə cəsur və qorxmaz oğlansan, çox düz deyirsən. Bu döyüşdə ya ölüm, ya da qələbə!
Geriyə bir addım da olsun atmamalıyıq. Torpaq bizimdir, qoy ermənilər rədd olub buradan getsinlər”, – dedi. Bu sözlərdən sonra Kamil
kişi də Fikrətlə bərabər irəli süründü. Topçular da boş dayanmamışdılar. Düşmən mövqelərinə dalbadal bir neçə mərmi düşən kimi ətraf toz-dumana büründü. Bu vaxt komandirin gur səsi eşidildi: “Ermənilər geri çəkilirlər, onları təqib edin, mövqelərinə girin. Ləngiyib
səngərdə qalanları diri tutmağa çalışın!”
Əmri eşidən kimi Fikrət də, Kamil dayı da ayağa qalxıb irəli
cumdu. Müqavimət göstərə bilməyən daşnaklar tələm-tələsik geri
qaçırdılar. Yaralandığını unudan Fikrət irəli addım atdıqca uşaq kimi
sevinirdi. Döyüşə gəldiyi vaxtdan ilk dəfəydi görürdü ki, ayrı-ayrı
qüvvələr eyni anda ermənilərin üzərinə hücum çəkib. İşğalçılar bu
birliyin, bu gücün, bu qətiyyətin qarşısında duruş gətirə bilməyib qaçırdı. Bunları görəndə o arzulayırdı ki, kaş həmişə belə olaydı.
Bu düşüncələr içində tələm-tələsik düşmən postuna girdi. Yerdə
beş-altı meyit qalmışdı. Gecikən ermənilər isə qaçıb aradan çıxmağa
çalışırdılar. Nə Fikrət, nə də Kamil kişi onlara aman vermədi. İkisi də
eyni vaxtda aradan çıxmaq istəyən işğalçılara atəş açdılar. Bir neçə
erməni qaça bilməyib yerindəcə qaldı. Bu vaxt Kamandar da, leytenant Səlimov da, o biri əsgərlər də özlərini köməyə yetirdilər.
Fikrətin yaralanması xəbəri eşidənlərin ovqatını korladı. O əsgər yoldaşlarına dedi: “Narahat olmayın, qolumdan yaralanmışam,
qorxulu bir şey yoxdur.” Komandir vaxt itirmədən mövqelərin tutulması və möhkəmləndirilməsi barədə əmr verdi: “Arxayınlaşmayın,
ayıq-sayıq olun, düşmən hər an əks-hücuma keçə bilər.” Sonra Fikrət
bir-bir ermənilərin meyitlərinə baxdı. Güllələr işğalçıların çoxunun
başından dəymişdi, deməli, atışları dəqiq olmuşdu. Meyitlərdən birinin başını çevirib baxanda Fikrət donub yerində qaldı, gözlərinə
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inanmadı. Onun ayağının altındakı əsgərlik dostu Benikin meyiti idi.
Güllə onun ağzından girib boynunun arxasından çıxmış, beynini dağıdıb qatıq kimi yerə tökmüşdü. Fikrət onu görəndə heyrətlənsə də,
təəssüflənmədi. Çünki ölən onun üçün dost Benik deyildi, düşmən
Benik idi. Bu dostluğun üstünə neçə il əvvəl qan çilənmişdi. Benikin
başı çoxdan deşilməli, beyni çoxdan dağılmalıydı. Çünki bu günə qədər murdar əlləri neçə-neçə azərbaycanlının qanına bulaşmışdı. Bu
əllər kəsilməli, bu əllər doğranmalı, bu əllərin sahibi öldürülməliydi.
Benikin cəzası geciksə də, layiqli idi. Bir vaxtlar Fikrəti dost sayıb
məktubuna cavab da yazmamışdı. Bir neçə gün əvvəl azərbaycanlılar
yaşayan kəndləri ələ keçirəndən sonra daha da çox varlanmaq üçün
qarət işlərinə rəhbərlik etmək istəyirdi. İndi isə meyiti azərbaycanlı
əsgərlərin ayaqları altında leş kimi döşəli qalmışdı. Fikrət avtomatın
qundağı ilə Benikin başını çevirib murdar sifətinə bir də baxdı. Artıq
Benik canını tapşırmışdı, ətrafında baş verən hadisələrdən xəbərsiz
idi. Fikrət döyüşçülərə dedi ki, heç kim meyitlərə əl vurub təhqir
eləməsin: “Belə etsək, daha ermənilərlə bizim nə fərqimiz olar ki?
Qoy görsünlər ki, biz onlar kimi vəhşi, qaniçən deyilik”, – dedi.
Fikrət əsgər dostunun meyitinə adi baxışla baxmırdı. Bu baxışlardan əvvəlki illərdə dost olub, çörək kəsdiyi erməniyə mehribanlıq
yox, nifrət və qəzəb yağırdı. Birdən Fikrətin ağlına gəldi ki, bəlkə,
Benik elə onun açdığı atəşdən ölüb. Bəlkə, elə o da Benikin gülləsindən yaralanıb. O, fikrə gedib müharibəyə də, onu başlayan ermənilərə də lənət yağdırdı. Düşündü ki, müharibə bir neçə il ərzində iki
əsgər dostu düşmənə çevirib üz-üzə qoymuş, onları bir-birinə güllə
atmağa, bir-birini öldürməyə, yaralamağa, qanını tökməyə məcbur
etmişdi. Halbuki əgər ermənilər Qarabağı işğal etmək fikrinə düşüb
müharibəyə başlamasaydılar, onlar bir-birinin toyunda iştirak edəcək, deyib-gülüb şənlənəcəkdilər. Yəqin ki, hələ bir-birinin sağlığına
yüz-yüz də vuracaqdılar. Ömürləri boyu dostluqları davam edəcəkdi. Qarabağ müharibəsi bütün bu arzuların üstünə qan çiləmişdi. Bir
vaxtlar mehriban olan dostlardan biri ölmüş, digəri isə qolundan yaralanmış vəziyyətdə əsgər yoldaşının meyitini nifrətlə süzürdü. Kim
bilir, hələ gələcəkdə daha nələr baş verəcəkdi.
Bu vaxt Kamil kişinin həyəcanlı səsi Fikrəti ağrılarını yaşadığı
düşüncələrindən ayırdı. Keçmiş sahə rəisi onu tələsik yanına çağırırdı:
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– Fikrət, Fikrət, bala, tez bura gəl. Bax gör burada kimi görürsən?
Bəlkə də heç gözlərinə inanmayacaqsan. Özü də, deyəsən, o elə mən
atdığım güllədən yaralanıb.
Fikrət ləngimədən iti addımlarla ona tərəf getdi. Yaxınlaşdığını
görəndə Kamil kişi həyəcanın boğa bilməyərək dilləndi:
– Fikrət, bu ermənilərdən nə desən gözləmək olarmış. Gəl, öz
gözlərinlə gör, yaxşı-yaxşı bax! A kişi, bunlar nə qədər nakişi, çörəkləri dizinin üstündə olan nanəcib millətdirlər!
Fikrət yaxınlaşanda gördü ki, Kamil kişi can verməkdə olan yaşlı
bir erməninin başının üstündə dayanıb. O, yaralıya baxanda keçmiş
sahə rəisinin dediyi kimi gözlərinə inanmadı. Çaşıb qaldı, elə bil onu
ildırım vurdu, dünya başına fırlandı. Həyəcandan fikirləri başında
bir-birinə dolaşdı, düşüncələri düyün düşdü. Kamil kişinin ayaqlarının altına döşənən əvvəlki illərdə ustası olmuş, neçə il onlarla bir
yerdə çörək kəsmiş, çay içmiş bədbəxt hadisə zamanı kömək durduqları, həyan olduqları Fikrətin də qan verib həyatını xilas etdiyi
ustaları Benik idi. Geri qaçan anda güllələr onun belindən dəyib qarnından çıxmışdı. Yarasından asta-asta qan sızırdı. Ustanın gözləri
hələ açıq idi, nəfəsi gedib-gəlirdi. Huşu özündəydi, danışmaq, nə isə
demək istəsə də, səsi çıxmırdı. Bəlkə də, tutduğu çirkin işə, elədiyi xəyanətə görə Kamil kişidən, Fikrətdən üzr istəməyə cəhd edirdi.
Kim nə bilir, bəlkə də, onlara başqa söz deyəcəkdi.
Bir azdan Fikrətin keyləşmiş dili açıldı. Qəlbi kövrəldi, Benikə
rəhmi gəldi. Üzünü Kamil kişiyə tutub dedi:
– Kamil dayı, bu ki bizim briqadanın ustası Benikdir. Yadına gəlirmi quyuda bədbəxt hadisə baş verəndə təcili yardım maşını ilə onu
xəstəxanaya çatdırmış, qan verib həyatını xilas etmişdik?! Həmişə
də: “Fikrət, bala, damarlarımdan sənin qanın axır. Mən bu yaxşılığı
heç vaxt unutmayacağam. Daim siz azərbaycanlıları minnətdarlıq
hissi ilə xatırlayacam”, – deyirdi. Bu da ustanın millətimizə hörməti,
minnətdarlığı! Ermənistana gedən kimi yaşından da utanmayaraq
əlinə silah alıb üstümüzə gəlib, Ağdərəni işğal etmək fikrinə düşüb.
Deyən lazımdır ki, ay Benik, axı sənin nəyinə lazımdır bu yaşında
Qarabağ uğrunda vuruşmaq? Səni buna kim məcbur edir? Bakıda
yaşadığın bu illər ərzində azərbaycanlılardan nə pislik görmüşdün
ki, silahlanıb dişini qıcayaraq üstümüzə gəlmisən? Kamil dayı, bəlkə,
yenə də onu hospitala çatdırıb həyatını xilas edək? Yazıqdır gözümüz
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qarşısında can verməsi yaxşı deyil. Gör neçə illər bir yerdə işləmişik,
çörək kəsmişik, yoldaşlıq eləmişik.
– Fikrət, mən də bunu istərdim. Amma daha gecdir, bu mümkün
deyil. Ermənilər ona ilkin yardım göstərməyə macal tapmadığından
çox qan itirib. Benik can üstədir, nəfəsi güclə gedib-gəlir. Onu haspitala çatdırana qədər yolda keçinəcək. Ölümqabağı yazıq nəsə demək
istəyir, amma danışa bilmir, dili söz tutmur. Bax, indi bu dəqiqələrdə
canını tapşıracaq.
– Sən qismətə bir bax ee, Kamil dayı, gör əcəl onu harada, kimlərin ayaqları altında haqladı? Əvvəlki illər heç Benikin ağlına da gəlməzdi ki, sizin açdığınız atəşdən öləcək. Heç siz də yatsaydınız, yuxunuza da girməzdi ki, nə vaxtsa onu güllə ilə vurub öldürəcəksiniz.
Görürsünüzmü, həyatda nə qədər gözlənilməz hadisələr baş verir?
– Hə, Fikrət, düz deyirsən. Axı haradan ağlıma gələrdi ki, nə vaxtsa Qarabağ müharibəsi başlayacaq, mən də ermənilərlə döyüşə gedəcəm?! Benik də o tərəfdən üstümüzə hücum çəkəcək... Əhsən sənə,
ay Fikrət, güllə atmağı mənə çox yaxşı öyrətmisən. Deyəsən, atdığın
güllələr hədəfdən yan keçməyib, Benikin qarın-qartasını dağıdıb. Nə
qədər qaçmaq istəsə də, atəşdən yayına bilməyib...
Bu vaxt Benik çapaladı, əl-ayağı titrədi, gözləri ağardı, ağzından
köpük gəlməyə başladı. Kamil kişi sözünü yarıda kəsib aşağı əyilərək
ustanın başını qollarının üstünə aldı. Benikin gözləri ağara qalmışdı, əllərini yuxarı qaldırıb sudan sahilə atılmış balıq kimi ağzını teztez açıb-yumurdu. Sanki havası çatmırdı, nəfəs ala bilmirdi. Nə isə
demək istəyirdi, amma bacarmırdı, dili sözə yatmırdı. Nəmli gözlərindən axan yaş onun yanaqlarını islatmışdı. Benikin ağzından axan
köpük getdikcə çoxaldı, gözləri ağardı, ayaqlarının titrəməsi dayandı, qolları qəfil kəsilmiş ağac kimi yerə düşdü.
– Benik keçindi, – deyə Kamil kişi kədərli səslə dilləndi. Sonra
onun başını astaca torpağın üstünə qoyub gözlərini qapadı.
Komandirin əmri ilə əsgərlər yenicə azad olunmuş mövqelərdə
möhkəmlənməyə başladılar. Leytenant Səlimov Fikrətin yanına gəlib
dedi:
– Fikrət, vaxt itirmədən hospitala getməlisən. Gəlin birlikdə aşağı düşək, səni oradan yola salaq. Yəqin, o biri səngərlərdə də yaralananlar var.
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– Komandir, qoy mövqeləri bir az da mökəmlədək, hospitala
sonra gedərəm.
– Sən narahat olma, əsgərlər bu tapşırığı sənsiz də tez bir zamanda yerinə yetirəcəklər. Əsas bu yerləri düşməndən azad etmək
idi, onu da bacardınız.
Onlara yaxınlaşan Kamandar da komandirin sözünə qüvvət verdi:
– Fikrət, komandir düz deyir. Təcili hospitala getməlisən. Hər an
yarandan qan açıla bilər. Hospitala nə qədər tez çatsan, bir o qədər
işin xeyrinədir.
Kamil kişi onun qolundan tutub yerindən tərpətdi. Fikrət asta-asta ayaqlarına güc verdi. Son dəfə dönüb həm ustası Benikin,
həm də əsgərlik dostu Benikin qanlı meyitlərinə baxdı.
Fikrətin yanınca addımlayan Kamil kişinin gözləri yaşarmışdı.
Bunun səbəbini soruşanda o dedi:
– Fikrət, səni öz balam kimi istəyirəm. Düşünürəm ki, Allah
eləməmiş, güllə qolundan yox, qarnından, ya da başından dəysəydi,
nələr olardı. Vallah, Allah istəyəndə adamı hər yerdə, lap çətin anlarda da qoruyub saxlayır. Görünür, həmin anlarda Tanrının nəzəri
sənin üstündəymiş. Bəlkə də, yerindən tərpənib irəli atılmasaydın,
heç yaralanmazdın da.
– Kamil dayı, mən bu addımı döyüşün qələbə ilə başa çatması
naminə atdım. Bir yerdə dayanıb erməninin üstünə güllə yağdırmaqla uğur qazanmaq uzun çəkəcəkdi, itkilərimiz çox olacaqdı. Həm də
patron ehtiyatımız tükənəcəkdi. Gərək düşmənin üstünə onun gözləmədiyi istiqamətlərdən hücum edib zərbə endirəsən ki, o, itki verib geri çəkilsin. Eşitməmisən, sərkərdələrin hansınınsa məşhur bir
sözü var: “Ən yaxşı müdafiə hücumdur”.

Yenə güllə yarası, yenə hospital

Onlar söhbət edə-edə geri döndülər. Komandir rabitə vasitəsilə
bütün yaralıların eyni nöqtəyə gətirilməsini tapşırdı. Onları hospitala aparacaq köhnə, hərbi təcili yardım maşını da hazır idi. Son döyüşdə yeddi döyüşçü – beş əsgər, iki zabit yaralanmış, dörd nəfərsə
şəhid olmuşdu. Yaralılar maşına yerləşdirildi. Fikrət əlini uzadıb yoldaşları ilə sağollaşdı. Kamil kişinin gözləri hələ də nəmli idi. Sanitar
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təlimatçı Qurbanov da onlarla gedirdi. Zabitlərdən birinin yarası ağır
idi. Düşmən gülləsi qarnından dəymişdi, yaralının vəziyyəti yaxşı
deyildi, hərdən huşunu itirirdi. Tez-tez onların qarşısına hərbi maşınlar, döyüş texnikaları çıxırdı. Fikrət yolboyu bu mənzərələri seyr
edə-edə düşüncələrə dalmışdı. Düşünürdü ki, müharibəyə gələndən
bəri ikinci dəfədir yaralanır. Yarası yüngül olsa da, hiss edirdi ki, qolundakı ağrılar şiddətlənir. Bint qolunu sıxıb taxtaya döndərmişdi.
Hospitalda yaralılar çox olsa, yenə də növbə yaranacaq, neçə saat
həyətdə dayanıb gözləməli olacaq. Yəqin ki, Məleykə onu görəndə
göz yaşlarını saxlaya bilməyəcək.
Maşındakı yaralılar son döyüşdən danışırdılar. Hamı sızıldaya-sızıldaya erməniləri lənətləyib söyürdü. Maşın çala-çökəyə düşdükcə
salondakıları atıb-tuturdu. Belə olanda yaralılar səslərini qaldırıb
sürücüdən maşını asta sürməyi tələb edirdilər. O yazıq da yaralıları
hospitala tez çatdırmaq üçün sürəti artırırdı. Zabitin vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Fikrət öz yarasını unudub ona görə narahatlıq keçirir, Allaha yalvarırdı ki, zabit hospitala sağ-salamat çatsın. Ağdərənin
mərkəzini keçəndən sonra rahat yola çıxdılar. Çox yorğun olduğundan Fikrət şirin xəyallar içində yuxuya getdi...
Səs-küyə gözlərini açıb yan-yörəsinə boylananda ikimərtəbəli
binanın qarşısındakı geniş meydanda dayandıqlarını gördü. Burada
bir neçə təcili yardım maşını da var idi. Bunları görəndə fikirləşdi ki,
yəqin, hospitala çatıblar. Maşından düşən kimi ətrafa göz gəzdirdi.
Buranın həm binası, həm də həyəti Ağdərədəkindən böyük idi. Yaralılar az olduğundan onları əməliyyat otağına tez apardılar, daha əvvəlki kimi həyətdə ləngiyib qalmadılar. Yarası ağır olan zabitin nəfəsi gedib-gəlirdi, ölməmişdi. Fikrət onun sağ qalmağına çox sevindi.
Qarşılarına qaçan tibb işçiləri ilk olaraq xərəyə onu qoydular. Hospitalın həyətinə ayaq qoyandan Fikrətin gözləri Məleykəsini axtarırdı.
Amma onu nə həyətdə, nə də dəhlizdə görmədi. Ümid edirdi ki, tibb
bacısı əməliyyat otağında olacaq. Qız orada da yox idi. Həkimlərdən
onu soruşanda axşam növbədə olduğundan indi istirahət etdiyini dedilər. Fikrət əməliyyat otağında bir saata qədər qaldı. Dayanmadan
işləyən həkimlərin başlarını qaşımağa belə vaxtları yox idi. Fikrəti
cərrahiyyə otağındakı üç əməliyyat stolundan birinin üstünə uzat-
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mışdılar. Qoluna iki güllə dəymişdi. Güllələrdən biri əti deşib keçmiş,
ikincisi isə sümükdə ilişib qalmışdı.
Əməliyyat başa çatandan sonra Fikrəti palataya yerləşdirdilər.
Burada heç kim yox idi. Sakitlik olduğundanmı, yoxsa vurulan iynələrin təsirindənmi Fikrət yuxuya getdi. O, yuxuda Məleykəsini gördü.
Gördü ki, təbiətin gözəl guşəsində, bulaq başında sevgilisinin əlindən tutub şirin-şirin söhbət edirlər. Bu yerlər nağıl və rəvayətlərdə
təsvir olunan cənnətin bir guşəsini xatırladır. Fikrət bu gözəllikdən
gözlərini çəkə bilmirdi. Çəmənlikdə yanaşı uzanıb ətrafdakı gözəlliyin sehrinə dalmışdılar. Bir azdan Fikrəti yuxu apardı. Tibb bacısı
onun çiynindən tutub silkələyib oyatmaq istəyirdi. Handan-hana o
gözlərini açanda Məleykəni başının üstündə dayanan gördü. Bir anlıq çaşıb qaldı, bunun yuxu olduğunu zənn etdi, sonra özünə gəlib
harada olduğunu xatırladı. Yaralı olmayan qolu üstdə dirsəklənib
Məleykə ilə salamlaşdı, hal-əhval tutdu. Məleykə həyəcan dolu səslə
soruşdu:
– Fikrət, nə olub? Yenə yaralanmısan?
– Hə, Məleykə, ermənilər yenə də məni vurdular. Mövqeyimi
dəyişmək istəyəndə düşmən güllələri üstümə dolu kimi yağdırdı.
Nə qədər cəld tərpənib irəli atılsam da, qolumdan yaralandım. Sağ
olsun, Kamil adlı yaşlı bir döyüşçümüz özünü mənə yetirib yaramı
sarıdı. Qolum ağrısa da, döyüşdən çıxmadım. Hücumu axıra çatdırıb
erməniləri mövqelərindən geri qovduq.
– Kaş ki güllələr səndən yan keçəydi, Fikrət.
– Məleykə, bu, müharibədir. Ölüm daim başımızın üstündə dolanır. Şükür, indi yaxşıyam, təhlükə sovuşub. Sağ olsun həkimlər, qolumda qalan gülləni çıxartdılar. Palatada sakitlik olduğundan yuxu
məni tutub. Hospitala gələndən gözlərim hər yerdə səni axtarırdı.
Soruşanda dedilər ki, axşam növbədə olmusan, istirahət edirsən. Bəs
sən necəsən, Məleykə?
– Mən də yaxşıyam. Yaralılar tez-tez daxil olduğundan, işimiz başımızdan aşır. Nə qədər əziyyətli olsa da dözürəm. Əvvəldən bu yolu
tutanda bilirdim ki, burada yuxusuz gecələr, narahat gündüzlər var.
Təsəllimi onda tapıram ki, müharibə gedən günlərdə mən də qələbəmiz üçün nə isə edirəm. Sən Allah, Kamandar necədir, yaxşıdırmı?
Yaralanıb eləməyib ki?
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– Narahat olma, Məleykə, Kamandar lap yaxşıdır. O da hücumda
iştirak edirdi. Şükür, qardaşına heç nə olmadı.
– Yaxşı, Fikrət, mən gedim, işlərim çoxdu, yəqin ki, axşam söhbət
etməyə vaxt taparıq. Səni sağ-salamat gördüm, ürəyim rahatlandı,
həyəcanım keçdi.
Tibb bacısı sözünü bitirəndən sonra iti addımlarla palatadan
çıxdı. Onu görəndən sonra Fikrətin ovqatı yaxşılaşdı. Sanki qəlbinə
xoşbəxt günlərin işığı düşdü. Bir azdan dəhlizdə səs-küy qalxdı. Elə
bil ildırım çaxdı, tufan qopdu. Qışqırtı, bağırtı səsləri ətrafa yayıldı.
Fikrət yerindən qalxıb nə baş verdiyini öyrənməkdən ötrü palatadan
çıxdı. Beş-altı qadın dəhlizdə ağlayıb saçını yolur, erməniləri lənətləyib ünvanlarına dünyanın ən pis qarğışlarını yağdırırdı. Fikrət öyrəndi ki, ermənilər Ağdam rayonunun cəbhədən uzaq olan kəndlərindən birini top atəşinə tutublar. Sakinlərdən yaralanan və ölənlər
var. Cəld tərpənən kənd sakinləri yaralıları hospitala çatdırıblar. İçəridə əməliyyat gedir, dəhlizdə isə beş-altı yaralı xərəkdə zarıya-zarıya növbə gözləyirdi. Bu kədərli mənzərədən Fikrətin ürəyi ağrıdı.
Ağlayıb göz yaşları axıdan qadınlara, yerdə döşəli qalıb zarıyan yaralılara baxaraq öz-özünə sual verdi: “Axı bu dinc adamların günahı nə
idi ki, ermənilər onları topa tutublar? Bu insanlar əllərinə silah götürüb işğalçılarla vuruşmur ki? Qadınlara, körpələrə atəş açıb onları
qan içində boğmaq insanlıq adına ləkə deyilmi? Yəqin ki, düşmən
cəbhədəki uğursuzluqlarının əvəzini dinc adamlardan çıxmağa çalışır. Hərbçilərimizə gücləri çatmır, bunun hayıfını mülki insanlardan
alırlar”. Dəhlizdən palataya çox qanıqara qayıdan Fikrət çarpayısına uzandı. O, orduya gəldiyi qısa müddətdə müharibənin hər üzünü
görmüşdü. İstər ön xətdə, istərsə də arxa cəbhədə müharibə hamıya
ölüm gətirir, insanları göz yaşları içində boğurdu. Onun qanlı kölgəsi
buludlar kimi bir yerdə dayanmadan hər tərəfə sürünürdü. Bu kölgədə hamı qəmli, qüssəli görünür, bir gülər üz, bir təbəssümlü çöhrə
gözə dəymirdi.
Əməliyyatdan çıxan bir neçə yaralını Fikrətin yatdığı palataya
yerləşdirdilər. Onların arasında bu gün üç yaşı tamam olmuş Elvin
adlı körpə də var idi. Ermənilər kəndi atəşə tutanda uşaq da yaralanmışdı. Nənəsi Gülnisə xala baş vermiş qanlı hadisədən göz yaşları
içində danışdı:
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– Həmişəki kimi həyət-bacada gündəlik işlərimizlə məşğul idik.
Yaxın qohumlar bizə qonaq gəlmişdilər. Balaca bir yığıncağımız var
idi, bu uşağın ad günüydü. Ağacların kölgəsində oturub günorta çörəyi yediyimiz vaxt həyətimizin ortasına dalbadal bir neçə mərmi düşdü. Gurultu, nərilti səsləri aləmi başına götürdü, yer-göy lərzəyə gəldi. Mərmilərdən yayınmaq üçün hərə özünü bir tərəfə atdı. Qəlpələr
qohumlarımızdan dördünü elə süfrə başındaca öldürdü. Səkkiz
nəfər də ağır yaralandı. Bu uşağın anası – qızım Rəsmiyyə də həlak
oldu. Qəlpələr onu parça-parça eləmişdi. Gördüklərimizdən çaşıb
qalmışdıq, ətrafımızda baş verənlər bizə qorxulu yuxu kimi gəlirdi.
Səs-küyə, qışqırtıya kənd camaatı həyətimizə tökülüşdü. Ayağıma
qəlpə dəydiyindən qan məni aparırdı. Yerimdən tərpənməyə halım
yox idi. Qızımın meyitinə baxa bilmirdim. Gözlərim dörd olmuşdu,
başımı itirmişdim. Elvin də qan içində çapalayırdı. Özümü unudub
nəvəmi qucağıma götürdüm. Nəvə-nənə – qanımız bir-birinə qarışmışdı. Əgər camaat köməyimizə gəlməsəydi, vəziyyətimiz lap ağır
olacaqdı. Onlar bizi hospitala çatdırdılar. Həkimlər Elvini də, məni
də, o biri yaralıları da əməliyyat etdilər. Amma qızımı və başqa yaxın
qohumlarımızı itirdik. Doğmalarım çox faciəli surətdə həlak oldular.
Ölənləri bu gün basdıracaqlar. Faciəyə bax ki, qızımın dəfninə gedə
bilməyəcəm. Heç belə də zülm olar? Axı biz qadınlar, uşaqlar, qocalar
ermənilərə neynəmişdik ki, durduğumuz yerdə bizi topa tutub qanımıza qəltan etdilər? Ömrünün üçüncü baharını yaşayan bu yazıq
körpənin günahı nə idi ki, onu ad günündə qanına boyadılar?
Eşitdiklərini göz yaşları içində dinləyən Fikrət bu qanlı hadisədən çox məyus oldu. Qəlpə yarasının ağrılarına dözə bilməyən körpə
hey ağlayır, sakitləşmək bilmirdi. Yaraları onu ağrıdıb incidirdi. Nə
qədər çalışsalar da, uşağı ovundurub sakitləşdirə bilmirdilər. Onun
ağlayıb anasını haraylaması topun, güllənin səsindən də möhkəm
eşidilirdi. Bu səsdən hospitalın divarları titrəyirdi, bu səsdən gözlər
yaşarırdı. Həmin anlarda Elvinin ana nəfəsinə, ana nəvazişinə, ana
laylasına ehtiyacı var idi. Ermənilər göz yaşı içində boğulan, ağrıdan
qıvrıla-qıvrıla qalan bu körpəni anasız qoymuşdu. Balaca Elvin bir
daha anası Rəsmiyyənın şirin laylasını eşitməyəcək, nəfəsini duymayacaqdı. Böyüyəndə əsl həqiqəti biləcək, anasının nədən, necə
öldüyünü öyrənəcək və bu qanlı müharibəyə, onu başlayan ermə-
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nilərə lənətlər yağdıracaqdı. Həyatı boyunca işğalçılardan intiqam,
qisas almaq yanğısı ilə yaşayacaq, əli silah tutanda isə döyüşəcəkdi.
Bütün bunları görən Fikrətin ürəyindən qara qanlar axır, hirsindən,
qəzəbindən özünə yer tapa bilmirdi. Tərs kimi, həmin axşam işinin
çoxluğundan Məleykə də ona baş çəkmədi. Hələ də bir ucdan hospitala yaralılar gətirirdilər. Fikrət gecədən xeyli keçənə qədər ümidini
üzməyib sevgilisinin gəlişini gözlədi...
Yatmağa az qalmış Elmira ana həmişəki kimi əlində isti su ilə
dolu vanna palataya gəldi. Fikrət onunla doğma anası kimi görüşdü.
Elmira ana yenə də əvvəlki kimi yaralı zabit və əsgərlərin ayaqlarını
yuyurdu. Qadın bütün bunları ürəyinin istəyi ilə edirdi. O bədəncə
çox arıq olsa da, sinəsində bütün dünyanı sığdıracaq qədər bir ürək
daşıyırdı. Çoxlarında olmayan böyük bir ürək!
Günortaya qədər Fikrət palatadan çıxmadı. Dincini aldıqca yavaş-yavaş özünə gəlir, itirdiyi gücünü bərpa edirdi. Palatada səs-küy
azalmışdı. Dünən axşamkına baxanda Elvin bir az sakitləşmişdi.
Deyəsən, yavaş-yavaş anasızlığa alışır, qisməti ilə barışırdı. Fikrət
çarpayıda uzansa da, fikri-zikri döyüşlərdə, əsgər yoldaşlarının yanında qalmışdı. Bir qədər sonra ürəyindən keçdi ki, çıxıb gəzinsin,
bəlkə onda fikri dağılar, ayağının qırışığı açılar. Çarpayıdan qalxmağa hazırlaşırdı ki, qapı açıldı və Kamandarla Kamil kişi içəri girdi.
Hər ikisi ilə qucaqlaşıb görüşdü. Fikrət əsgər dostları üçün o qədər
qəribsəmişdi ki, sanki uzun müddət idi onları görmürdü. Kamandarla Kamil kişinin paltarında tərlə barıt qoxusu bir-birinə qarışmışdı.
Fikrət əsgər dostları ilə xəstələri tanış elədi. Oturduqları yerdə onların başına gələn faciədən danışdı. Eşitdiklərindən qəzəblənən Kamil
kişi dedi:
– A kişi, bu ermənilər kökü kəsiləsi millətdi də... Əşşi, bunlar harada varsa, orada qan-qada var, ölüm-itim var, müharibə var. A köpək
oğlu erməni, bu arvad-uşaq sənə neyniyib ki, onları top-tüfəngə tutursan? Hansı müharibədə görünüb ki, dinc adamlara top atsınlar?
Heç almanlar da bunlar qədər zalım olmayıblar. Vallah, baxıram ki,
bu ermənilər faşistlərdən də betərdir.
Bir az keçmiş palataya gələn Məleykə qardaşı ilə görüşüb hal-əhval tutdu. Burada adam çox olduğundan onlar tibb bacısının otağına
getdilər. Fikrət ötən dəfədən tanıdığı Təranə ilə də rastlaşıb görüşdü.
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Qız onun ikinci dəfə yaralanması xəbərini ürək ağrısı ilə qarşıladı,
dil-ağız edib Fikrətə şəfa dilədi.
Fikrət döyüşlər barədə soruşanda Kamandar dedi:
– Qardaş, səndən sonra elə bir hücum-filan olmayıb. Hələlik
mövqe döyüşləri gedir. Deyəsən, ağır məğlubiyyətdən sonra düşmən
hələ özünə gəlməyib.
– Əgər qüvvəmiz çox olsa, hücumu davam etdirib erməniləri bu
yerlərdən it kimi qovar, heç özlərinə gəlməyə də imkan vermərik.
Heyif ki, az qüvvə ilə bunu eləmək mümkün deyil.
– İnşallah, hər şey yaxşı olar, Fikrət. Sən müalicəni başa vur,
sağ-salamat qayıt gəl. Yaxın günlərdə yenə də kəşfiyyata gedəcəyik.
Əsgər dostları Fikrətə şirniyyat və mer-meyvə gətirmişdilər.
Birlikdə oturub çay içə-içə oradan-buradan xeyli söhbət etdilər. Məleykə onlara günorta yeməyi də hazırladı. Bir neçə saatdan sonra
Kamandarla Kamil kişi Fikrətlə, Məleykə ilə sağollaşıb geri döndü.
Araya dərin sakitlik çökdü. Sanki əsgər yoldaşları tibb bacısının otağındakı səs-küyü də özləri ilə aparmışdılar. İçəridə ikisi qalmışdı.
Burada arxayın söhbət edə bilərdilər. Bir azdan sükutu pozan Fikrət
qardaşı ilə aralarında olan söhbəti qıza danışdı. Onu dinlədikcə Məleykə rəng alıb-rəng verirdi. Sözünü bitirəndən sonra Fikrət ondan
bu barədə nə düşündüyünü soruşanda tibb bacısı astaca dilləndi:
– Sən kişi xeylağısan, qardaşınla danışmaq asandır. Amma mənə
Kamandara, anama bu söhbəti açmaq bir az çətindir. Yaşca məndən
balaca olsa da, qardaşıma böyüyüm kimi baxıram. Şəhərə gedəndə
anama deyərəm, bu məsələni Kamandara o eşitdirsin. Fikrət, sən sağal, ayağa dur, inşallah, işin düzələni və xeyirlisi necədirsə, o cür də
edərik.
Söhbət edə-edə otaqdan dəhlizə çıxdılar. Fikrət yavaş-yavaş dəhlizdən keçib palataya qayıtdı, fikirli-fikirli çarpayısına uzandı. Elvin
bir az sakitləşsə də, Gülnisə xalanın göz yaşları qurumaq bilmirdi.
Elə hey ağlayıb, sıtqayıb qızını çağırır, onlara zülm edən ermənilərin
ünvanına lənətləri leysan kimi yağdırırdı...
Səhər yeməyindən sonra xəbər verdilər ki, hamı hospitalın klubuna yığışsın, Bakıdan müğənnilər gəlib, yaralılara konsert verəcəklər. Deyilən vaxt Fikrət də kluba getdi. Adam çox olsa da, Məleykə
onun üçün yanında yer saxlamışdı. Səhnə elə bəzədilmişdi ki, sanki
toy olacaqdı. Fikrətin diqqətini səhnənin bir kənarında yuvada yat-
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mış hacıleylək cəlb etdi. Əvvəlcə düşündü ki, yəqin, bu, quşun maketidir, zoologiya kabinəsindən gətirib yaraşıq üçün səhnəyə qoyublar. Sonra diqqətlə baxanda gördü ki, yox, bu maket-zad deyil, quş
canlıdır, tərpənir. Öz-özünə sual verdi: “Axı hacıleyləyin hospitalda,
səhnədə nə işi var? O ki ev quşu deyil. Onun yeri təbiətin gözəl qoynudur. Burada – qapalı şəraitdə onu kim saxlayır, necə saxlayır, niyə
saxlayır?”
Bu məsələni sevgilisindən soruşanda o dedi:
– Həkimlər cəbhə bölgəsinə gedəndə görüblər ki, ermənilər hacıleyləyi də vurub yaralıyıblar. Yazıq quş nə uça, nə də yeriyə bilirmiş.
Yaxşı ki qurda-quşa rast düşməyib. Həkimlər onu sağaltmaq üçün
hospitala gətirmişdilər. Quşu əməliyyat edib yaralarına tikiş qoyduq,
indi yavaş-yavaş sağalır. Yəqin, bir neçə gündən sonra ucsuz-bucaqsız səma yenə də onu ağuşuna alacaq.
– Görürsən, ermənilər təkcə bizə deyil, təbiətə də, oradakı canlılara da düşməndir. Gah meşələri yandırır, gah qayaları partladır, gah
da quşları, heyvanları vurub öldürürlər.
– Hə, düz deyirsən, Fikrət. Ermənilər hər şeyə qənim kəsiliblər.
Salona toplaşmış yaralılar səhnəyə çıxan müğənniləri alqışlarla
qarşıladılar. Aparıcı yaşlı, dolubədənli bir kişi idi. O, qısaca giriş sözü
deyəndən sonra meydan musiqiyə verildi. Oxuyanların heç biri tanınan müğənnilər olmasa da, ifalarına söz yox idi. Bir az keçmiş Fikrət
gördü ki, həkim və tibb bacıları bir-bir zalı tərk edirlər. Həkimlərdən
biri Məleykənin qulağına nə isə pıçıldadı. Tibb bacısı astaca Fikrətə
dedi: “Hospitala yaralı gətiriblər, biz əməliyyata gedirik, sən zalı tərk
eləməyə tələsmə, arın-arxayın konsertə bax”. Məleykə zaldan çıxandan sonra Fikrət də çox otura bilmədi. Bir neçə mahnıya qulaq asıb
palataya qayıtdı. Xoş musiqi sədaları da onun pozulmuş ovqatını
düzəldə bilmədi.

Fotoqraf Əlinin qayıdışı

Məleykə əməliyyatdan gec çıxdı. Fikrət onunla yalnız axşam görüşə bildi. Tibb bacısı çox yorğun və ovqatı korlanmış halda idi. Məleykə kövrələ-kövrələ dedi ki, əsgərlərimizin maşını minaya düşüb,
iki nəfər şəhid olub, səkkiz nəfər ağır yaralanıb. Üç nəfər yaralını da
ön xətdən gətirmişdilər. Çətin də olsa, onların həyatını xilas etdik.

c

458

C

Ertəsi gün Məleykə palataya günortaya yaxın gəldi. Üzündə,
gözlərində sevinc hisləri oynayırdı. Dünənki yorğun və qəm-qüssəli
çöhrəsi gül kimi açılmışdı. Hiss olunurdu ki, nə isə ürəyində şad bir
xəbər dolaşır. Fikrət ondan soruşdu:
– Məleykə, sözlü adama oxşayırsan, nə olub?
– Sənə şad xəbərim var.
– Sən Allah, ürəyimi üzmə, bir az tez de.
– Fotoqraf Əli bir saat əvvəl sağ-salamat qayıdıb gəlib. Görmək
istəyirsənsə yanına düşə bilərsən.
– Ay səni şad xəbər olasan! Elə bu dəqiqə gedib onunla görüşəcəm.
Fikrət sözünü bitirəndən sonra çarpayısından asta-asta qalxıb
Məleykə ilə dəhlizə çıxdı. Tibb bacısı burada ondan ayrılıb: “Fikrət,
işlərim çoxdur, sən özün aşağı düş, mən bayaq onunla görüşmüşəm”,
– dedi. Fikrət ondan ayrılıb yavaş-yavaş aşağı endi. Ağdərədə olduğu
kimi Əliyə burada da birinci mərtəbədə yer vermişdilər. Fikrət astaca qapını döyüb içəri girdi. Onun yanında başqa adamlar da var idi.
Fotoqraf onunla ən doğma adamı kimi görüşdü. Fikrət hiss etdi ki,
o, çox arıqlayıb, yeriyəndə də ayağını çəkir. Oturub oradan-buradan
xeyli söhbət etdilər. Əlinin həyat yoldaşı Reyhan onlara çay süzdü.
Fotoqraf yaralanmağından müalicə olunmağına qədər hamısını ardıcıllıqla Fikrətə danışdı. Ona güllə atanlardan da söz saldı:
– Onlar iki nəfər idilər. Birinin sifəti mənə yaman tanış gəldi. Yəqin ki, əvvəlki günlər otağımda olmuşdu. Bəlkə də nə vaxtsa
onun şəklini də çəkmişəm. Ola bilsin ki, başqaları kimi o da otaqdakı
şəkillərə, apardığım qeydlərə baxmış, bunları nə üçün etdiyimi soruşmuşdu. Çox güman ki, mən də gələcək planlarımdan ona ətraflı
danışmışdım. Axı haradan biləydim ki, bu, düşmənə işləyən alçağın
biriymiş. Satqının hansı yuvanın quşu olduğu alnına yazılmır ki? Yüz
faiz bilirəm ki, o, erməni deyildi, özümüzünkülərdən idi. Əgər bir
də onunla qarşılaşsam bəlkə də, tanıyaram. Amma inanmıram ki, o,
bir də yolunu hospitaldan salsın. Yəqin yenidən bura ayaq basmağa
cürəti çatmaz. Satqınlar həmişə qorxaq olur axı. Şükür, indi özümü
yaxşı hiss edirəm. Yaxşı ki basqın zamanı fotoaparatları, şəkilçıxaran
qurğunu sıradan çıxarmamışdılar. Məni satqın gülləsi qorxutmur, sabahdan işə başlayacam. Onu yaxşı bilirəm ki, hər halda, çəkdiklərim,
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yazdıqlarım nə vaxtsa erməniləri ifşa etmək üçün xalqıma lazım olacaq. Bunları elədiyimə görə xoşbəxtəm.
Fikrət fotaqraf Əlinin hünərinə, qeyrətinə heyran qalmışdı.
Onunla söhbətdən sonra dünən korlanmış ovqatı bir az düzəldi.
Bir neçə gündən sonra yaraları bir az sağalmış kənd sakinlərini evlərinə göndərdilər. Elvinin də, nənəsi Gülnisənin də vəziyyəti
yaxşılaşmışdı, həyatları üçün elə bir təhlükə qalmamışdı. Palatadan
çıxanda Fikrət uşağın üzündən öpdü.
Hospitala gələndən yeddi-səkkiz gün sonra yaralarının sağaldığını, onu o qədər də incitmədiyini, özünü əvvəlki kimi güclü və gümrah hiss etdiyini düşünən Fikrət səngərə qayıtmaq istəyirdi. Səhərsəhər Rəşid həkimdən xahiş etdi ki, onu hərbi hissəyə yazsın. Həkim
bir daha onun yarasını müayinə etdikdən sonra hələ bir neçə gün də
qalmağı məsləhət bildi.
Üç gündən sonra sənədlərini alıb sağollaşmaq üçün tibb bacısının yanına gələrək dedi:
– Məleykə, gözün aydın, yaralarım sağalıb. İnşallah, bu gün hissəmizə qayıdacağam. Həkim dedi ki, əgər Ağdərədən yaralı gəlsə,
sən də həmin maşınla geri dönərsən. Yəqin, indi əsgər yoldaşlarım
da mənim üçün darıxıblar, yolumu gözləyirlər.
– Niyə belə tez gedirsən, Fikrət? Bir neçə gün də qalsaydın, yaraların lap yaxşı sağalardı.
– Yox, qala bilmirəm, Məleykə, mən cəbhəyə baş girləyib vaxt
öldürməyə gəlməmişəm. Əlimə silah götürmüşəm ki, torpağımı düşməndən qoruyum, yurdumun keşiyində dayanım.
– Fikrət, sən məzuniyyət götürüb bir az dincələ də bilərsən.
– Yox, Məleykə, istəmirəm. Şəhərdən təzə qayıtmışam də. Eh, nə
var ee orada? Hamısından yaxşı elə ön xətdir. Çünki cəsur insanlar
buradadır. Özümü onların arasında daha rahat hiss edirəm.
Bu sözlərdən sonra tibb bacısı Fikrətə bir söz deməyib onu
mehriban baxışlarla süzərək: “Yolun uğurlu olsun”, – söylədi. Fikrət
Məleykə ilə söhbətini bitirəndən sonra həyətə düşüb bir az gəzişdi. Yaralıları gətirən maşınlara yaxınlaşıb hansı hərbi hissədən gəldiklərini soruşurdu. Hələlik o tərəflərə gedən maşın yox idi. Günortaya yaxın Ağdərədən hospitala üç yaralı gətirdilər. Fikrət soruşub
dəqiqləşdirdi ki, yaralananlar onların sol tərəfində dayanan əsgər-
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lərdəndir. Fikrət sürücü ilə danışıb razılaşdı ki, geri dönəndə onu da
hissəyə aparsın. Sonra yaralıları qəbul otağına aparmağa kömək elədi. Onları yerbəyer edən kimi Məleykə ilə sağollaşmaq üçün yuxarı
qalxdı. Onunla elə dəhlizdə qarşılaşdı. Tibb bacısı əməliyyat otağına
tələsirdi. Fikrət sevgilisi ilə elə ayaqüstü görüşüb sağollaşdı. Məleykə asta səslə: “Kamandara salam de, özünüzü düşmən gülləsindən
qoruyun”, – dedi.

8-ci fəsil
Kamil kişi də kəşfiyyata getmək istəyir

Saat ikiyə on-on beş dəqiqə qalmış Fikrəti Ağdərəyə aparacaq
maşın hospitalın həyətindən çıxdı. Qarşıda xeyli yol var idi. Elə ilk
baxışdan sürücüdən xoşu gəldi. Qaşqabaqlı, diliacı adamlardan deyildi. Adı Yusif olan əsgər yolboyu ermənilərin son hücumlarından
söz açdı. “Yağıların həmləsi bir göz qırpımında oldu. Əlavə kömək
yetişənəcən onlar postlarımızı yaxın məsafədən atəşə tutub qəfil də
geri çəkildilər. Şükür, yaralıları hospitala sağ-salamat çatdırdım. Qardaş, dörd aydan çoxdur döyüşlərdəyəm. Hər gün hücum, hər gün qan,
ölüm-itim. Sabaha sağ çıxacağımıza ümdimiz yoxdur. Aramsız davam
edən gərgin döyüşlər bütün rahatlığımızı əlimizdən alıb”, - dedi.
Bir neçə saatdan sonra Fikrət hərbi hissələrinə çatdı. Əvvəlcə
bölüyün qərargahına gedib hospitaldan aldığı sənədləri nizami hissəyə verdi. Sonra silahını götürüb vaxt itirmədən mövqeyə yollandı.
İrəli çox həvəslə gedirdi, çünki onu burada cəsur və doğma əsgər yoldaşları gözləyirdi.
Fikrət bir azdan ön xəttə çatdı. İlk olaraq bölük komandiri ilə
qarşılaşdı. Leytenant Səlimov əsgərinin dönüşünə çox sevindi. Onunla görüşüb hal-əhval tutdu:
– Həmişə ayaq üstə, Fikrət, necəsən? Nə tez gəldin, mən fikirləşirdim ki, yəqin, hələ bir neçə gündən sonra qayıdarsan?
– Çox sağ ol, yoldaş komandir. Sözün açığı, həkimlər bir neçə gün
də qalmağımı məsləhət gördü, amma özüm istəmədim. Bir az babat
olandan sonra hospitalda qalmağın nə mənası var? Yoldaş leytenant,
siz necəsiniz, buralarda nə var, nə yox?
– Bu gün səhərə yaxın ermənilər mövqelərimizi güclü atəşə tu-
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tub, bir neçə dəfə hücuma cəhd göstərdilər. Qısa müddət ərzində bütün qüvvələr qəsbkarların qarşısını almağa səfərbər olundu. Gərgin
döyüş xeyli çəkdi, sonda düşməni geri qovduq. Bu istiqamətdə burnu
ovulan ermənilər sol tərəfdəki mövqelərimizə hücum çəkdilər. Hiss
olunur ki, yağılar yarıb keçmək üçün müdafiəmizin zəif nöqtəsini axtarırlar.
Bu vaxt Kamandar da, Kamil kişi də, o biri əsgərlər də gəlib çıxdılar. Hamı onu qucaqlayıb öpür, sağ-salamat geri döndüyünə sevinirdilər. Fikrət Məleykənin salamını Kamandara çatdırdı. Sonra bir az
oturub yorğunluqlarını ala-ala söhbət etdilər. Fikrət gördüyü üzücü
hadisələrdən, ermənilərin yaşayış məntəqələrini atəşə tutmasından,
dinc adamların həlak olmasından ürək ağrısı ilə danışdı.
Axşama yaxın leytenant Səlimov Fikrəti, Kamandarı, Tofiqi və
Əşrəfi yanına çağırıb dedi ki, vaxt itirmədən qərargaha – mayor Salmanovun yanına gedin, sizə veriləsi tapşırığı var. Fikrətgil burada
ləngiməyib yola çıxdılar. Kəşfiyyatçılar mayor Salmanovdan tapşırıqlar alıb geri döndülər. Bəzi vacib məlumatları öyrənmək üçün səhər
lap ertədən düşmən arxasına keçməliydilər. Qərargahdan qayıtdıqdan sonra Kamil kişi Fikrətin yanına gedib dedi ki, bala, komandir
icazə versəydi, mən də sizinlə gedərdim. Nə olacaq ki, maşallah, nə
yerişdə, nə atışda sizdən geri qalmıram. Fikrət bu sözlərin ürəkdən
gəldiyini hiss edib dedi:
– Kamil dayı, bu, bir az çətin məsələdir. Düzdür, atışınıza, yerişinizə sözümüz yoxdur. Amma bir vacib məsələ var ki, gərək kəşfiyyata gedən ermənicə bilsin ki, düşmənlə öz dilində danışmağı bacarsın.
– Hə, bu başqa məsələ. Yox, yalançı olaram, mən erməni dilini
bilmirəm. Əgər illərcə əvvəl bilsəydim ki, bu dil nə vaxtsa mənə lazım olacaq, onu əməlli-başlı öyrənərdim. Bunun üçün yaxşı şərait də
var idi. Qonşularımızın, iş yoldaşlarımızın çoxu elə ermənilər deyildimi? Maraq göstərsəydim, öyrənə bilərdim. Bizdən fərqli olaraq
ermənilər dilimizi öyrənib sərbəstcə danışırdılar. Nədənsə biz buna
maraq göstərmirdik. Yadıma gəlir, bir-iki dəfə necə oldusa, erməni dilini öyrənmək həvəsinə düşdüm. Üç-dörd sözü əzbərləyəndən
sonra fikrimdən daşınaraq: “Əşşi, nəyimə lazımdır ee, erməni dili”, –
deyib bu işin daşını atdım. Amma kaş ki “əşşi” deməyib, erməni dilini
öyrənəydim. Dili bilsəydim, indi sizə qoşulub kəşfiyyata gedərdim.
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Demə, düşmənin dilini bilmək çox vacib məsələ imiş. İndiki cavanlar
tənbəllik edib müxtəlif xalqların dilini öyrənsələr, yaxşı olar. Axı çox
dil bilməyin nə ziyanı var ki? Əlində, üstündə gəzdirmirsən ki, əl-ayağına dolaşa, ağırlıq edə. Bidiklərinin hamısı başındadır də!
– Hə, Kamil dayı, bu yaxşı məsləhətdir. Mən də bu işğalçıların dilini əsgərlikdə öyrənmişəm. Görürsünüzmü, indi əlimdən tutur. Yağıların rabitədə danışdıqlarını dinləyib komandirə tərcümə edirəm.
Bir sözlə, dil bilməyim hər addımda işimizə yarayır.
Kəşfiyyatçılar görəcəkləri işləri axşamdan bütün xırdalıqlarına
qədər ətraflı müzakirə etdilər, haradan, hansı istiqamətdən düşmən
arxasına keçəcəklərini dəqiq müəyyənləşdirdilər. Bu dəfə tapşırıq
əvvəlkindən tamam fərqli idi.
Səhərin gözü açılar-açılmaz ermənilərin hücuma keçdikləri
barədə xəbər yayıldı. “Həyəcan” çağırışı ilə ayağa qalxan əsgərlər silaha sarıldılar. Kamil kişi ayağını Fikrətin yanından kənara qoymurdu.
Ermənilərin atdığı top mərmiləri hərdən meşəyə də gedib düşürdü.
Mərmilərin gurultusundan, nəriltisindən göy yarılır, yer paralanırdı.
Vaxt keçdikcə ətrafda çox vahiməli bir mənzərə yaranırdı. Fikrətgil
az vaxt ərzində ön xəttə çatdılar. Leytenant Səlimov bütün qüvvəni
müdafiəyə yönəltmişdi. O, Kamandarı yanına çağırıb: “Əməliyyat şəraitindəki dəyişikliyə görə kəşfiyyata getməyəcəksiniz”, – dedi.
Həm sağ, həm də sol tərəfdə qanlı döyüş gedir, düşmən hücumları anbaan güclənir, vəziyyət tez-tez dəyişirdi. Bir azdan səmada qırıcılar görsəndi. Gurultu səsi sanki səmanı ortadan iki-üç yerə böldü.
Təyyarələri görəndə Fikrət sevincək dilləndi:
– Bizimkilərdir, indi ermənilərə yaxşıca dərs verəcəklər!
Fikrət sözünü bitirər-bitirməz qırıcılar bir göz qırpımında atəş
açıb manevr edərək geri döndülər. Göydə onlardan yalnız tüstü “izləri” qaldı. Gurultu, partlayış səsi dağı-daşı yerindən silkələdi. Qırıcılar üç-dörd dəfə düşmənə zərbə endirdi. Göydən döyüş təyyarələri,
yerdən piyada qüvvələri ermənilərin mövqelərini bir müddət atəş
altında saxladı. Güclü müqavimətlə qarşılaşan ermənilər irəliləyə
bilmirdilər. Səhər ertədən başlanan qanlı döyüş günortaya qədər
səngimədi. Axır ki düşmənin atəş nöqtələrinin çoxu susduruldu. Komandanlığın əmri ilə əsgərlər işğalçıların üzərinə hücuma keçdilər.
İrəli addımladıqca Fikrətin üzü gülür, ürəyi açılırdı. Bir neçə həftə
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əvvəl Ağdərənin işğal edilmiş kəndləri qəsbkarlardan geri alındı.
Güclü əks-hücum qarşısında tab gətirə bilməyən ermənilər postlarını atıb qaçırdılar. Əsgərlər xeyli irəli gedəndən sonra komandanlıqdan dayanıb mövqeləri möhkəmləndirmək barədə əmr aldılar.
Fikrətdən olsaydı, heç dayanmaz, qəsbkarları Qarabağdan çıxardana qədər qovardı. Fikrini bölük komandirinə bildirmək üçün yaxınlaşaraq: “Yoldaş leytenant, bəlkə, heç dayanmayaq. Görürsünüz ki,
düşmən qaçır. Nə qədər gücdən düşüb yorulublar, gəlin onları qovaq.
Bir az da getsək, Çıldırana çatacağıq. Düşmənə özünə gəlməyə imkan
verməsək lap yaxşı olar”, – dedi. Üz-gözündən yorğunluq yağan Səlimov tələsik dilləndi:
– Əsgər Fətullayev, bu mənim yox, komandanlığın əmridir, mütləq dayanmalıyıq. Əgər rəislər belə qərar qəbul ediblərsə, deməli,
bu, düşdüyümüz hazırkı şəraitin tələbidir. Nə bilmək olar, bəlkə, elə
işğalçılar bizi mühasirəyə salmaq üçün qəsdən bu qədər məsafədə
geri çəkilirlər.
Fikrətgil qarşıdakı zirvədə mövqe tutub dayandılar. Bura çox əlverişli yüksəklik idi. Məlum oldu ki, döyüşdə dörd nəfər yaralanıb,
üç nəfər şəhid olub. İtkilərin olması hamını üzdü. Təsəllini yalnız
onunla tapırdılar ki, xeyli ərazini işğaldan azad ediblər. Qəsbkarların itkiləri daha çox idi. Bölük komandiri üzünü Kamandara tutaraq:
“Yaralıları hospitala sən apar, bacına da baş çək”, – dedi.
On-on beş dəqiqədən sonra yaralıları hospitala aparan maşın
yola çıxdı. Mövqeləri möhkəmləndirmək üçün Fikrətgil postda qaldılar. Ərazi geniş olduğundan görüləsi işlər çox idi. Döyüşün gərginliyi hamını yorub əldən salmışdı. Kamil kişi azad olunmuş ərazilərin
gözəlliyinə xeyli baxandan sonra üzünü Fikrətə tutub sevinclə dilləndi:
– Bala, mən bu yaşa qədər gəlib çatsam da, hələ indiyəcən belə
gözəl yerlər görməmişəm. Gör ermənilər haralara sahib çıxmaq
istəyirlər?! Sən Allah, bunların iştahlarına bir bax. Qulağınızın dibini görərsiniz, köpək uşağı, sizə göstərərik başqasının torpağına göz
dikməyi.
– Hə, Kamil dayı, hələ bu harasıdır, ermənilərin iştahı bundan da
böyükdür. Onların ürəyindən bizim torpaqlar hesabına “böyük Ermənistan” yaratmaq keçir.
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– Görüm elə onların istəkləri gözlərində də qalsın. İnşallah, biz
onları Qarabağdan it kimi qovub arzularını puç edərik.
– İnşallah! Hücumlar belə davam eləsə, bir neçə günə Ağdərənin
kəndlərini azad edəcəyik. Oradan isə yolumuz Xocalıya, Xankəndinədir. Qəsbkarların tapdağı altında hələ nə qədər azad olunmalı torpaqlarımız var. Bax görürsünüz, bütün qüvvələr birləşib eyni vaxtda
zərbə endirəndə işğalçılar başlarını itirib necə qaçırlar? Atalar çox
gözəl deyib: “Güc birlikdədir”.
Fikrətgil gözlərini qırpmadan gecə səhərə qədər postda qaldılar.
Səhər açılar-açılmaz onları başqa əsgərlər əvəz etdi. Bölüyün şəxsi
heyəti dincəlmək üçün geri döndü. Yaralıları hospitala aparan Kamandar ertəsi gün səhər tezdən qayıtdı. Dostu bacısından ona salam
gətirmişdi. O hospitaldakı yaralıların çoxluğundan danışaraq: “Həkim və tibb bacılarının göz açmağa vaxtları yoxdur. Hospitala təkcə
hərbi yox, mülki yaralılar da gətirirlər. Ermənilər yaşayış məntəqələrini də atəşə tutmaqda davam edirlər”, – dedi.

Könüllüləri ordu sıralarından tərxis etdilər

Bir neçə gün sakitlik oldu. Fikrət tez-tez leytenant Səlimova deyirdi: “Komandir, hücuma keçmək lazımdır. Yəqin ki, bu sakitlikdən
istifadə edən düşmən yavaş-yavaş güc yığır, qüvvə toplayıb hücuma
hazırlaşır. Buna görə də gərək onları rahat buraxmayaraq”. Komandir
də onunla razılaşırdı. Amma bildirdi ki, komandanlığın əmri olmasa,
hücuma keçə bilməz: “Təkcə bizim irəli getməyimizlə məsələ həll
olunmur. Hücum gərək həm eyni vaxtda, həm də bütün istiqamətlərdən olsun, yalnız biz getsək, mühasirəyə düşərik. Görürsən ki, zabitli, əsgərli hamımız dayanıb komandanlıqdan növbəti tapşırıqlar gözləyirik. Nə bilmək olar, bəlkə, elə sabah “Hücum” əmri verildi”, – dedi.
Ertəsi gün komandanlıqdan gələn əmr hamının ovqatını korladı.
Zabitlər, əsgərlər döyüş əmrini gözlədikləri bir vaxtda başqa xəbər
eşitdilər. Bölüyə göndərilən sənəddə deyilirdi ki, döyüşə könüllü
gələnlər bir neçə gün ərzində ordu sıralarından tərxis olunsunlar.
Bunu eşidəndə Kamil kişinin kefi pozuldu, qolları yanına düşdü.
Yaxınlaşıb narahat-narahat leytenant Səlimovdan soruşdu:
– Komandir, siz bilən bu könüllüləri ordudan niyə qovurlar? Gö-
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rürsünüz ki, döyüşənlərin yarıdan çoxu onlardır də! Bəs könüllülər
getsə, səngərlərdə kim dayanacaq? İndi müharibə gedir, döyüşlərin
qızğın vaxtıdır. Heç belə bir məqamda da torpağı təcavüzdən qoruyan əsgəri ordudan tərxis edərlər? Budee, erməniləri yavaş-yavaş geri sıxışdırırıq. Bu gün-sabah qəsbkarları Çıldırandan sıxarıb
Sırxavənddən üzüaşağı qovacağıq. Bəs könüllülər gedəndən sonra
onların yerini postlarda kim tutacaq, kim vuruşacaq, komandir? Vallah, ermənilər bunu bilən kimi hücum edib, canımız, qanımız bahasına azad etdiyimiz torpaqları təzədən ələ keçirəcəklər. Yazıq könüllülər neyləyir ki, həyatını təhlükəyə qoyaraq özxoşuna gəlib döyüşür
də... Müharibə bitməyib ha hələ. Onsuz da, dava qurtaran kimi biz
gəldiyimiz kimi sakitcə də çıxıb gedəcəyik evimizə.
– Nə deyim, ay Kamil dayı! Axı mən kiməm ki, sizə də nə cavab
verəm. Bu qərarı mən qəbul etməmişəm. Yuxarıdan əmr gəlib ki, könüllülər silahını yerə qoyub ordu sıralarından evlərinə qayıtsınlar.
Mən özüm də bölük komandiri kimi bu əmrlə razı deyiləm. Müharibə
gedən bir vaxtda könüllüləri ordudan tərxis etmək, yumşaq desəm,
səhv addımdır. Bu, qələbəmizə arxadan vurulan zərbədən başqa bir
şey deyil. Könüllülərin hamısı yaşlı, dünyagörmüş təcrübəli adamlardır və qorxu-ürkü bilmədən vuruşurlar. Gənc əsgərlər də sizin
kimi ağsaqqalara baxıb bir az da ürəklənirlər. Həlledici döyüşlərin
getdiyi bir vaxtda belə qərar çıxarmaq, heç bilmirəm, kimə lazımdır,
nəyə xidmət edir?
– Bu əmri komandanlıq özü verib, yoxsa Bakıdan gəlib?
– Əmr Bakıdan gəlib, komandanlıq real vəziyyəti görür və heç
vaxt belə addım atmaz. Hazırda ordunun bütün ağırlığı könüllülərin
çiynindədir. Döyüşənlərin əlli faizi elə onlardır. Bu gün könüllülər
sanki ordumuzun dirəyidir. Bilmirəm, bu dirək uçurulandan sonra
nələr baş verəcək? Şəxsən mən yaxşı heç nə gözləmirəm. Məni qınamayın, vallah bu əmrdən məğlubiyyət qoxusu gəlir.
– Balam, bakıdakılar niyə belə qərar qəbul ediblər, görəsən?
Axı nələrinə lazımdır bu iş? Nə bilim, bəlkə onlar bizdən çox bilirlər. Bəlkə, elə belə lazımdır. Bəlkə, bu da kiminsə bir oyundur? Nə
bilmək olar, bəlkə, könüllülərin ordudan getməsi kiməsə lazımdır?
Ola bilsin ki, bu işdə bizim bilmədiyimiz qaranlıq şeylər də var. Bax,
komandir, könüllünün biri mən. Tutaq ki, sabah silahımı təhvil verib
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çıxıb getdim. Mənim postdakı yerimdə kim dayanacaq? Bu gün, bu
dəqiqə könüllüləri əvəz eliyən real qüvvə varmı?
– Kamil dayı, hazırda könüllüləri əvəz edəcək real qüvvə yoxdur.
Mən balaca adamam, bu suallara cavab verə bilmərəm. Qoy sənin suallarına bu qərarı qəbul edənlər cavab versin.
– Bəs indi necə olacaq, könüllüləri ordudan qovandan sonra
gedib könülsüzləri evlərindən zorla çıxarıb gətirəcəklər ki, davay,
tez elə, götür silahı, get erməni ilə döyüş? Məcburi tutulub orduya
gətirilənlərdən qələbə gözləmək çaydan xəlbirlə su daşımağa oxşamırmı? İndiyə qədər belə şeylər dünyanın hansı ölkəsində baş verib,
harasında görünüb ki, könüllü döyüşməyə gələni geri qaytarasan,
sonra da gedib orda-burda baş girləyənləri məcburi tutub gətirəsən
ki, gəl gir səngərə, düşmən hücumunun qabağını al?! Bu hansı müharibə qanunlarında yazılıb? Erməni gedib Livandan, Suriyadan,
Rusiyadan, daha nə bilim haralardan muzdlular yığıb gətirir. Biz isə
vuruşan, döyüşən əsgərlərimizin əlindən silahını alıb ordudan qovuruq ki, çıx get, vətənini, torpağını qoruma, daha bizə lazım deyilsən.
Axı bu hansı məntiqə sığır? Hələ təzə gələnlərə təlim keçmək, silah
öyrətmək lazımdır. O da Allah bilir, nə qədər vaxt aparacaq. Erməni
də oturub gözləmiyəcək ki, könülsüz gələnlər döyüşməyi öyrənsin,
sonra hücum eləsin. Vallah, düşmən balaca bir boşluq hiss edən kimi
oradan da vurub keçəcək. Şəxsən mən geri qayıtmaq istəmirəm. Sən
komandanlıqla danış, xahiş elə, gör, heç olmasa, məni orduda saxlayarlarmı? Axı mən bura döyüşməyə, vuruşmağa gəlmişəm. Torpağımı qorumaq mənim borcumdur. İmkan versinlər borcumu yerinə
yetirim!
– Yox, Kamil dayı, heç kim istisna deyil, əmr bütün könüllülər
üçündür.
Kamil kişidən sonra başqa könüllülər də bu əmrə etiraz edərək
vuruşmaq, torpaqları azad etmək istədiklərini, silahı yerə qoymaq
fikrində olmadıqlarını dedilər. Lakin bütün bunlar əmri dəyişmədi.
Başqa çıxış yolu yox idi, könüllülər ordudan getməliydi, vəssalam.
Əmr nə ləğv edilə, nə dəyişdirilə, nə də dondurula bilərdi, o, ancaq
icra olunmalıydı. İcra olundu da...
Vuruşmaq üçün müharibəyə könüllü, həvəslə gələnləri, könülsüz-könülsüz geri qaytardılar. Onların səngərdəki yerləri boş qaldı.
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Bir həftənin içində atəş nöqtələri seyrəldi. Əgər erməni bu gün-sabah Fikrətgilin mövqelərinə hücum çəksəydi, yəqin ki, döyüşçülərin
məğlubiyyətin acısını dadmalı olacaqdılar. Kamil kişi zabit Səlimovla,
Fikrətlə, Kamandarla, Tofiqlə, Əşrəflə və başqa əsgərlərlə sağollaşdı. Ayrılarkən dedi ki, yaxşı oldu gəlib döyüşdüm, intiqamımı aldım.
İndi mədənə qayıda bilərəm. Fikrət ondan iş yoldaşlarına salamlarını çatdırmağı xahiş etdi.
Könüllülər gedəndən sonra iki gün sakitlik oldu. Hələlik onların
yerini tutan qüvvə yox idi. Mövqelərdə dolmayan boşluqlar əmələ
gəlmişdi. Əgər bu günlərdə ermənilər hücum etsəydilər, nəticəsi ağır
olacaqdı. Fikrətgil müşahidə aparanda yağıların mövqelərinə yeni
qüvvələr yığdıqlarını görmüşdülər. Deyəsən düşmən hücuma ciddi
hazırlaşırdı.
...Səhərin gözü təzə açılmışdı. Günəş arın-arxayın şəfəqlərini yer
üzünün hər tərəfinə yaya-yaya səmanın ortaq nöqtəsinə tərəf qalxırdı. Hiss olunurdu ki, yavaş-yavaş istilər düşür. Bir neçə gün idi havaların hərarəti artmışdı. Mövqelərdə hökm sürən sakitlik günortaya
yaxın pozuldu. Atəş səsləri birdən-birə ətrafı silkələdi. Bir müddət
əvvəl zəifləyib əldən düşən, geri çəkilən düşmən yeni qüvvələrdən
yararlanaraq özünə gəlib hücuma keçmişdi. Fikrətgil əlverişli yüksəklikdə dayandıqlarına görə ermənilərin irəliləməsinə imkan vermirdilər. Nə qədər qarşısı alınsa da, işğalçılar addım-addım qabağa
gəlirdilər. Qəsbkarlar itki versələr də, hücumu dayandırmırdılar.
Neçə gündən bəri sakitlik çökmüş yüksəklik qanlı döyüş meydanına çevrilmişdi, güllə yağışından göz açmaq olmurdu. Komandir Kamandarı bir neçə əsgərlə düşmənin hücum etdiyi ən gərgin mövqeyə
göndərmişdi. Fikrət də onunla getmək istəyəndə leytenant dedi ki,
sən burada qal, hər dəqiqə bizə lazım olursan.
Odlu mərmilər havanın hərarətini bir az da artırır, barıtın qatı
tüstüsü duman kimi yüksəkliyə doğru sürünürdü. Fikrət indiyə qədər belə səhnələri o qədər görmüşdü ki, daha barıtın tüstüsü onun
burnunu qıcıqlandırmırdı. Düşmən mövqelərinə atəş açdığı vaxt qəflətən onların yaxınlığına mərmi düşdü. Hamı üzü üstə yerə uzandı.
Xoşbəxtlikdən qəlpələr onlardan yan keçdi, yaralanan olmadı. Sonra
komandir: “Düşmən minaatanlardan atəş açır”, – deyə bağırdı. Fikrət
dəqiq atəşlə yüksəkliyə doğru sürünən bir neçə ermənini vurdu. Hə-
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min istiqamətdə itki verən işğalçılar geri çəkildilər. Könüllülərin yeri
hər addımda hiss olunurdu. Bu anlarda Fikrət düşündü ki, elə təkcə
Kamil dayı burada olsaydı, indiyə qədər neçə ermənini öldürərdi.
Demək olar ki, ehtiyatda qüvvə yox idi. Yaralananların yerini heç kim
tutmurdu. Yavaş-yavaş əsgərlərin sayı azalır, düşmənlə ara məsafəsi
qısalırdı. Əgər könüllülər yerlərində olsaydılar, indi yağıların qarşısını almaqda çətinlik çəkməzdilər.
Ermənilərin üstünlüyü açıq-aydın hiss olunurdu. Birdən sağ
cinahdan xəbər verdilər ki, Kamandar ağır yaralanıb. Fikrət bunu
eşidən kimi səngərin içi ilə həmin istiqamətə qaçdı. Xeyli irəli gedib
onun yanına çatdı. Kamandarı qan içində görəndə gözləri hədəqəsindən çıxdı. Güllələr onun həm başından, həm qarnından, həm də
ayağından dəymişdi. Yanındakı əsgərlər ayağını və qarnını sarıyıb
qanaxmanı dayandırmışdılar. Başından dəyən güllənin yerindən
axan qan kəsmək bilmirdi. Huşu özündə olsa da, dili dolaşır, danışmağa çətinlik çəkirdi.

Cəsur kəşfiyyatçının ölümü

Ağzını tərpətsə də Kamandarın səsi çıxmırdı. Sanki dili batmış,
nitqi tutulmuşdu. Danışa bilməsə də, Fikrətin əlindən tutub möhkəm-möhkəm sıxırdı. Üzü çox solğun görsənirdi, sinəsi asta-asta
qalxıb-enir, güclə nəfəs alırdı. Fikrət əsgərlərlə köməkləşib onu arxaya çıxara-çıxara: “Vaxt itirmədən onu hospitala çatdırmalıyıq. Hərbi
həkimlərimiz bacarıqlıdır, onlar Kamandarın həyatını mütləq xilas
edəcəklər”, – deyirdi. Qaça-qaça gəlib özünü yaralıya yetirən sanitar-təlimatçı Qurbanov nə qədər çalışıb əlləşsə də, onun başından
axan qanı dayandıra bilmirdi. Komandir tələsik Fikrətə dedi:
– Yaralıları hospitala sən apar. Maşın qazmanın arxa tərəfində
sizi gözləyir. Gözünü bir an olsun, Kamandardan çəkmə.
– Oldu, yoldaş leytenant! – deyə Fikrət tez cavab verdi.
Döyüşdə dörd əsgər yaralanmışdı. Xoşbəxtlikdən hələlik şəhid
olan yox idi. Əsgər Qurbanov vaxt itirmədən yaralılara ağrıkəsici iynə
vurdu. Fikrət hiss edirdi ki, Kamandarın vəziyyəti gedikcə ağırlaşır,
sifətinin rəngi ağarır, bənizi soluxur. Günəş də qüruba enəndə həmişə
belə olur. Xətrini dünyalarca istədiyi ən əziz adamının bu cür vəziy-
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yətə düşdüyünü gördükcə Fikrətin
ürəyindən qara qanlar axırdı. Elə
hey Allaha yalvarırdı ki, Kamandar
ölməsin, hospitala sağ-salamat çatsın. Hiss edirdi ki, əsgər dostunu
zəif salan başındakı yaradır. Fikrət
əlindən möhkəm yapışaraq sanki
öz gücünü ona köçürmək istəyirdi.
Kamandar da Fikrətin əlini buraxmırdı. Elə bil əsgər dostundan güc
alırdı ki, ölməyib sağ qalsın. Vaxt
keçdikcə onun başının yarasının
qanı yavaş-yavaş quruyurdu. Fikrət düşünürdü ki, Məleykə onu bu
vəziyyətdə görsə, dəli olacaq. Artıq
Ağdərənin mərkəzindən keçirdilər.
Fikrətə elə gəldi ki, bu gün yolları xeyli uzanıb. Birdən hiss etdi ki,
Kamandarın barmaqları yavaş-yavaş boşalır, gücü tükənir. Daha bayaqkı kimi onun əlini möhkəm sıxa bilmir. Fikrət onun üzünə dönüb
baxanda rənginin pambıq kimi ağardığını gördü. Sanitar-təlimatçı
onun nəbzini tutaraq: “Şükür, hələ nəbzi vurur, salamatdır”, – dedi.
Bir az da getmişdilər ki, birdən Kamandar başını qaldırıb qan sızan
gözləri ilə ətrafa baxdı. Bunu görən Fikrət həyəcanla dilləndi:
– Qardaş, bir az da döz, hospitala çatmağa az qalıb. Sən ölməyəcəksən, biz Qarabağı bir yerdə azad edəcəyik.
Hiss olunurdu ki, Kamandar heç nə eşitmir, heç nə duymur. O,
ağzını açıb nəsə demək istəyirdi, amma söz dilinə yatmırdı. Kədərli
baxışlarla əsgər dostunun üzünə baxırdı. Fikrət onun qana bulaşmış
saçını sığallayıb üzündən öpdü. Qəflətən Kamandarın baxışları bir
yerdə donub qaldı, qolları boşalıb yanına düşdü. Əsgər Qurbanov
titrək səslə: “Keçindi”, – deyib onun gözlərini qapadı. Fikrət elə bil
yatmışdı, bu sözlər onu yuxudan ayıltdı.
– Nə danışırsan, Qurbanov, Kamandar ölə bilməz. Hələ bizi qarşıda neçə-neçə döyüş gözləyir, – dedi.
Kövrək səslə bu sözləri deyəndən sonra Kamandarın kəsilmiş
budaq kimi yanına düşmüş qollarını yuxarı qaldırdı. Üzünü yavaşca
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əsgər dostunun üzünə söykədi. Onun sifətinin, əllərinin istisi getdikcə azalır, çöhrəsində həyat əlaməti əriyib gedirdi. Bayaqdan öz aramı ilə axan qanı da indi damarlarında donub qalmışdı. Fikrəti qəhər
boğdu, gözlərindən yaş sel kimi axdı, həyəcandan ürəyinin döyüntüsü də artdı. Cansız bədəni qucağında olsa da, o hələ də Kamandarın
ölümünə inanmırdı. Kədər hissi onu boğur, havası çatmır, nəfəs ala
bilmirdi. Həyəcandan az qalırdı ki, ağlını itirsin. Fikrət əsgər dostunu
bağrına basıb yenə də onu səslədi:
– Kamandar, ölmə qardaşım, ölmə. Hospitala çatmağa az qalıb.
Axı hələ döyüşlərimiz bitməyib, Qarabağı azad etməmiş sən ölə bilməzsən. Gözünü aç, qardaşım, dillən, danış, bir söz de. Məleykə səni
bu vəziyyətdə görsə, özünə qəsd edəcək. Eşidirsən məni, Kamandar,
gözlərini aç, dillən, cavab ver...
Gözlərini əbədi olaraq yummuş Kamandardan səs çıxmırdı. Fikrət yaşadığı bu kədərli anlardan az qalırdı ki, dəli olsun. Şahidi olduğu hadisənin dəhşətindən, ağrısından ağlını itirmişdi. Anidən özünə
gələn Fikrət var gücü ilə qışqırıb yenə də əsgər dostuna səsləndi:
– Kamandar, bir az da döz, hospitala çatırıq! Bacın Məleykə də
orada yolunu gözləyir. Nə olar, ölümünlə, yoxluğunla düşmənləri sevindirmə!
Sonra başını onun meyitinin üstünə qoyub hönkürdü. Kamandarın ölümü maşındakıların hamısını ağlatdı. Bir azdan sanitar-təlimatçı Fikrətə təskinlik verərək dilləndi:
– Fikrət, qardaş, bir az sakitləş, özünü ələ al. On-on beş dəqiqəyə
hospitala çatırıq. Bir plan qur, gör, qardaşının ölümünü bacısına necə,
hansı yolla çatdıracaqsan? Bunu ona demək üçün dilin söz tutacaqmı? Deyəcəyin sözlərin Kamandarın ölümünü ifadə etməyə gücü
çatacaqmı? Bu kədərli xəbərdən sözlərin gözləri yaşarmayacaqmı?
Bəlkə, həkimlərdən birinə yaxınlaşıb Məleykəyə bu xəbəri deməyi
ondan xahiş edəsən. Bunu bacısına çox ehtiyatla, yumşaqlıqla bildirmək lazımdır.
Bu sözlərdən sonra Fikrət sanki yuxudan ayıldı. Əsgər düz deyirdi. Bu acı xəbəri Məleykəyə kim və necə çatdıracaqdı? Bu dəhşətli,
qəm, kədər dolu xəbər ona qəfil deyilsəydi, qız üçün çox sarsıdıdıcı
olardı. Üçüncü qardaşının da belə cavan, belə faciəli şəkildə həlak
olması bacı üçün çəkilməz və dözülməz dərd idi. Bu anlarda Fikrət
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düşünürdü ki: “Kamandar əlimizdən getdi, indi Məleykəni qorumaq
lazımdır. Əgər tibb bacısı qardaşının meyitini bu vəziyyətdə görsə,
özünə qəsd edə bilər. Birdən Məleykə bu ağır dərdə dözməyib ağlını
itirib dəli oldu?! Onda necə?! Kamandar onun üçüncü qardaşı idi ki,
ermənilər tərəfindən öldürülürdü. Bir ailədən olan üç oğulun qatili
daşnaklar idi”. Fikrətin də üst-başı Kamandarın qanına bulaşmışdı.
Məleykə onu bu vəziyyətdə görsəydi, düşünəcəydi ki, yəqin, yenə
yaralanıb. Nə isə təcili bir şey düşünüb çıxış yolu tapmaq lazım idi.
Bunları ürəyində götür-qoy edəndən sonra əsgər Qurbanova dedi:
– Sən düz deyirsən. Rəşid həkimlə yaxşı münasibətim var. Ötən
dəfə yaralananda məni o müalicə edib. Yanına gedib bu işi ondan xahiş edərəm. İmkan olsa, gərək mən də formamı dəyişəm. Qanlı paltarda Məleykənin gözünə görsənməsəm daha yaxşı olar.
Maşın hospitalın həyətində dayanan kimi tibb işçiləri yaralıları tələm-tələsik qəbul şöbəsinə götürdülər. Kamandarın da meyitini
apardılar ki, üz-gözünün qanını silib təmizləsinlər. Fikrət Rəşid həkimlə elə qəbul otağında rastlaşdı. Yaxınlaşıb görüşdü, bu bəd xəbəri
göz yaşı içində, üzülə-üzülə ona çatdırdı. Həkim eşitdiklərindən donub yerindəcə qaldı, dili güclə söz tutdu. Astaca dedi:
– Sən... nə danışırsan, Fikrət! Allah Kamandara rəhmət eləsin!
Çox cəsur oğlan idi, heyf ondan! Yazıq Məleykə bu ağrıya, bu itkiyə
necə dözəcək? Qardaşının adı heç dilindən düşmürdü. Elə hey: “Kamandar, Kamandar”, – deyib əzizləyirdi. Qızı qorumaq lazımdır ki,
bu xəbəri eşidəndə özünə qəsd eləməsin. Bunu düz fikirləşmisən ki,
xəbər ona nəsə başqa bir yolla, ehtiyatla çatdırmaq lazımdır. Hələlik
Məleykəyə heç nə bildirməyin. Həkim yoldaşlarla yığışıb yanına gedər, qardaşının həlak olduğunu ona çox ehtiyatla deyərik.
Fikrət həkimlə söhbətini bitirən kimi fotoqrafın otağına qaçdı. Bildi ki, formasını ya təmizləməkdə, ya dəyişməkdə Əli kişi ona
kömək edəcək. Qapını döyüb içəri keçdi. Fotoqraf iş başındaydı.
Yenicə çəkdiyi şəkilləri çıxarıb səliqə ilə bir tərəfə yığmış, sonra
da dəftərçəsində qeydlər aparırdı. Elə bil imtahana hazırlaşır, bu
gün-sabah ali məktəbə qəbul olacaqdı. Bir anlıq başını qaldırıb Fikrətin üst-başını qan içində görəndə həyəcanla soruşdu:
– Bu nədir, Fikrət, nə olub sənə, olmaya yenə yaralanmısan?
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– Yox, amma kaş ki elə mən yaralanaydım, güllə dostuma dəyməyəydi, heç o səhnəni də görməyəydim.
– Nə olub ki, Fikrət?
– Başımıza yaman ağrılı, faciəli iş gəlib. Məleykənin qardaşı Kamandar şəhid olub.
– Sən nə danışırsan, Fikrət. Aman Allah, yazıq Məleykə bu itkiyə
necə tab gətirəcək, necə dözəcək?
– Hə, Əli kişi, bu faciə zərif çiyinlər üçün yaman ağırdır.
– Məleykə qardaşının öldüyünü bilirmi?
– Yox, hələ xəbər verməmişik. Görək necə deyəcəyik, hadisəni ona hansı yolla çatdıracağıq? Əli kişi, əgər varındırsa, köhnədən,
təzədən mənə bir forma ver. Əynimi dəyişim, paltarım Kamandarım
qanına bulaşıb. İstəmirəm ki, Məleykə məni bu vəziyyətdə görsün.
– Hə, qoy bir dəqiqə baxım, məndə geyinilmiş də olsa, bir forma
olmalıdır. Bu dəqiqə axtarım görüm onu hara qoymuşam.
Bunu deyən Əli kişi arxa otağa keçib bir-iki dəqiqəyə formanı tapıb gətirdi. Üstünə çox yük qoyulduğuna görə paltar sıxılıb qırış-qırış olmuşdu. Fikrət onu üstdən əyninə tutub baxdı, deyəsən, ölçüsü
düz gələcəkdi. Vaxt itirmədən tələsik hamama getdi, yuyunub paltarını dəyişdi. Qırış-qırış olsa da, forma çirkli deyildi. Əli kişiyə “sağ
ol”, – deyib Rəşid həkimin yanına qayıtdı. Həkim Fikrətə dedi: ”Sən
yuxarı qalx, gör Məleykə otağındadırmı? Bəlkə elə ya əməliyyatda,
ya da palatalardadır? Əgər otağında olsa, həkimlərlə yuxarı qalxıb
dilimiz od tutub yansa da qardaşının ölüm xəbərini ona deyək. Bu işi
yubatmağın da mənası yoxdur. Onsuz da, gec-tez qız bunu bilməlidir.
Dəfn etmək üçün meyiti şəhərə aparmaq lazımdır.
Fikrət pilləkənləri könülsüz-könülsüz yuxarı qalxdı. Əvvəllər
Məleykənin görmək üçün yanına yüyürə-yüyürə gedirdi. İndi ayaqlarını ardınca güclə çəkib aparırdı. Birinci dəfəydi ki, sevdiyi qızla görüşə ovqatı təlx olmuş halda gedirdi. Bilirdi ki, tibb bacısı onu görən
kimi birinci Kamandarı soruşacaq. Bəs cavabında o Məleykəyə nə
söyləyəcəkdi? Fikrət öz-özünə düşündü: “Allahım, bu nə çətin sınaqdır düşdüm. Mən necə yalan danışım, Məleykəyə bu sözü nə cür deyim? Onsuz da, məndən sonra həkimlər Kamandarın öldüyünü qıza
çatdıracaqlar, bəs sonra tibb bacısının gözlərinə necə baxacağam?”
Fikrət bu düşüncələrlə beynini yora-yora ikinci mərtəbəyə qalx-
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dı. Həyəcan və üzüntüdən ürəyinin döyüntüsünün özü də eşidirdi.
Bu anlarda çox çarəsiz qalmış, çıxılmaz duruma düşmüşdü. Dəhliz
boyu içi kədərlə dolu olan fikirləri ürəyini yeyə-yeyə bir az qabağa
getmişdi ki, Məleykə ilə üz-üzə gəldi. Tibb bacısı iti addımlarla gedirdi. Hiss olunurdu ki, tələsir. Fikrət güman etdi ki, yəqin, yenə də yaralılara baş çəkməyə gedir. Sevdiyi qızı görəndə bir anlıq özünü itirdi,
dili dolaşdı. Məleykədə şübhə yaratmamaq üçün tez özünü ələ aldı,
üzündəki, gözündəki kədəri yığışdırıb onu xoş dindirməyə çalışdı.
– Məleykə, salam, necəsən? Deyəsən, yenə də işlərin başından
aşır.
Tibb bacısı onunla gözlənilmədən qarşılaşdığına görə bir anlıq
çaşqın vəziyyətə düşdü. Sonra özünü ələ alıb dedi:
– Qəfil görüşlər həmişə adamı çaşdırır. Mən babatam, sən necəsən? Nə yaxşı hospitala gəlmişdin? Olmaya, yenə də yaralanmısan?
Kamandar necədir, yaxşıdırmı?
– Mən babatam, narahat olma. Döyüşdə bir neçə əsgərimiz yaralanmışdı, onları hospitala gətirməyi komandir mənə tapşırdı. Yol
uzun olsa da, axır ki yaralıları gətirib çatdırdıq. İndi yuxarı qalxırdım
ki, səninlə görüşüb hal-əhval tutum.
– Nə yaxşı, şükür ki, yaralanmamısan. Bəs Kamandar necədir,
heç ondan danışmadın. Gecə qardaşım yuxuma girmişdi. Görürəm
ki, kəndimizdəyik. Kamandar dağlardan mənə qucaq dolusu gül yığıb gətirib. Güllərin hamısı qırmızı rəngdəydi. Mən də o gülləri aparıb anama verirəm. O da gülləri görəndə deyir ki, bala, bunları mənə
vermə, apar Səyyadla, Yaqubun qəbirlərinin üstünə qoy.
– ...Yox, ...yox, nigaran olma, inşallah, hər şey keçib gedər. Yəqin,
qardaşını çox fikirləşmisən, ona görə də yuxuna girib... Başqa nə olasıdır ki?
– Hə, lap yaxşı, təki hər şey yaxşı olsun. Fikrət, beşcə dəqiqə
məni dəhlizdə gözlə, yaralıya iynə vurub otağa qayıdıram.
– Yaxşı, gözləyirəm, işini arxayın gör, narahat olma.
Məleykə onu ötəri baxışlarla süzüb dəhlizdən sağ tərəfə dönəndən sonra Fikrət burada dayanıb onu gözləmədi. Ağlına gəldi ki,
aşağı enib Rəşid həkimə desin ki, tibb bacısı beş dəqiqədən sonra
otağında olacaq. Bu fikir beyninə gələn kimi tələsik qəbul otağına
qayıdıb həkimə Məleykənin otağında olduğunu dedi. Rəşid həkim,
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Fərrux həkim və bir neçə tibb bacısı yuxarı qalxmağa hazırlaşdı. Bu
vaxt fotoqraf Əli də gəlib onlara qoşuldu. Bir dəstə tibb işçisi dəhlizə
çıxıb Məleykənin otağına tərəf qalxdı. Tibb bacısı palatadan yenicə
qayıdıb Fikrət üçün çay tədarükü görürdü. Bilirdi ki, qapının ağzında
onu gözləməsə də, haradasa buralardadır, indilərdə gələcək. Addım
səslərinə başını qaldırıb baxanda qapının ağzında Fikrəti yox, iş yoldaşlarını görəndə bir anlıq əl saxladı. Adətən, kiminsə ad günü olanda kollektiv bir yerə yığışıb deyə-gülə onu təbrik edirdilər. Bu gün
Məleykənin ad günü deyildi. Tibb bacısı onlara yer göstərsə də, heç
kim oturmadı. Bir anlıq ortaya dərin sükut çökdü. Heç kim bu ağır,
kədərli xəbəri dilinə gətirmək istəmirdi. Hamının üzünə çökən qəm
buludu sanki dodaqlarımı, dilimi kilidləmişdi. Özünü ələ alan Rəşid
həkim sükutu pozaraq təmkinlə danışdı:
– Məleykə, sən cəsur, dözümlü qızsan. Yaşın az olsa da, dəhşətli
faciələr görmüsən. Ağır işlər adamın başına elə qəfil gəlir ki, onu yaşamaq çox çətin olur...
Məleykə onun sözünü yarıda kəsib həyəcanla soruşdu:
– Rəşid həkim, siz nədən, hansı dərddən danışırsınız? Axı nə
olub? Bəlkə, qardaşımın başında bir iş var? Axı indicə yanından
gələn əsgər yoldaşı Fikrət heç nə demədi. Neçə vaxtdır onu tanıyıram, yalan danışan oğlan da deyil.
– Doğru deyirsən, Fikrət yalan danışan adam deyil, sadəcə olaraq, baş verən hadisəni sənə deməyə özündə güc tapmayıb.
– Axı nə olub ki, qardaşıma? Allah eləməsin ki, onun başına bir
iş gəlsin. Evində körpə balası, həyat yoldaşı, anası, bacıları yolunu
gözləyir. Siz Allah, məni çox üzüb həqiqəti gizlətməyin, deyin görüm,
qardaşıma nə olub?
Rəşid həkim kədərli səslə sözünə davam elədi:
– Məleykə, müharibə şəraitində yaşayırıqsa, belə bir faciə hər
an başımıza gələ bilər. Nə etməli, olanlara dözüb barışmaqdan başqa
çarəmiz yoxdur. Mən də heç bilmirəm bu sözü sənə necə deyim...
Özünü toxdaq tut, qardaşın Kamandar bu gün döyüşdə şəhid olub...
Rəşid həkimdən bu sözləri eşidəndə dünya Məleykənin başına
fırlandı, sanki dili tutuldu, danışa bilmədi, ağzı keyləşdi, nitqi qurudu. Huşunu itirib çarpayısına yıxıldı. Tibb bacıları Məleykənin üzünə
su vurub ayıltdılar. Otaqdakıların hamısı səs-səsə verib ağlayırdı.
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Fikrətin göz yaşları yanağını isladırdı. Bir azdan Məleykə özünə gəlib
qardaşını haraylayıb saçını yolmaq, üzünü cırmaq istədi. İş yoldaşları onun əlini tutub buna imkan vermədilər. Hamı ona sakitləşdirməyə çalışırdı. Məleykə deyilən təskinlik dolu sözləri eşitməyərək
ağlayıb Kamandarı səsləyirdi. Tibb bacısının qəmli səsi, ah-naləsi,
harayı eşidənlərin qəlbinə kədər ələyirdi. Bu haray hospitalın divarlarını titrədirdi. Məleykə qışqırmaqdan haldan düşüb huşunu itirdi.
İş yoldaşları yenə də onun üzünə su vurub ayıltdılar. Özünə yenicə
gələn Məleykə dərindən ah çəkib dedi:
– Ermənilər iki qardaşımı Ermənistanda öldürmüşdülər, bir Kamandar qalmışdı. Evdə hamımız gözümüzü ona dikmişdik. Onu da
daşnaklar burada – Qarabağda öldürdü. Yox, yox, Kamandar qardaşlarının intiqamını almayınca dünyadan köçə bilməz. Meyitini görməyincə onun ölümünə inanmaram.
Məleykə yavaş-yavaş çarpayısından qalxdı. Rəfiqələri qoluna girib onu aşağı düşürtdülər. Daha Məleykə ağlamırdı, elə bil göz yaşları
qurumuşdu. Fikrət onunla yanaşı gedirdi. Kamandarın meyiti qəbul
şöbəsindəydi. Onu enli bir mizin üstünə uzadıb üzünə ağ örtük sərmişdilər. Tibb bacısı otağa girib asta-asta qardaşının meyitinə yaxınlaşdı. Barmaqları əsə-əsə örpəyi qaldırdı. Əllərini uzadıb Kamandarın qana bulaşmış saçını sığalladı, barmaqlarını asta-asta üzündə
gəzdirdi. Sonra onun soyuyub buz kimi olmuş bədənini qucaqlayıb
üzündən, gözündən öpdü. Titrək səslə dilləndi:
– Kamandar, qardaşım, ölümün hamımızı sarsıtdı, ürəyimiz ağrıdı, gözlərimdən yaş axdı. İndi Səyyadın, Yaqubun narahat ruhları da
göylərdə dolaşır. Sən düşməndən intiqam almaq üçün döyüşə getmişdin. Bu yolda canından keçdin, şəhid oldun. Evimizin çırağı söndü, gözümüz yaşlı qaldı. Bundan sonra yoxluğun hər addımda hiss
olunacaq. Yerin həmişə görükəcək. Səni heç vaxt unutmayacağıq...
Bir azdan hospitalın rəisi Eldar həkim də gəlib ona başsağlığı
verərək dedi:
– Məleykə, ölüm hamımız üçün var. Sənin dərdin bizim dərdimiz,
ağrın bizim ağrımız, kədərin bizim kədərimizdir. Deyirlər ki, ölənə
ən böyük ehtiram onu tez və hörmətlə dəfn etməkdir. Bu gün çox
gecdir, Bakıya getsəniz, qaranlığa düşəsəksiniz. Məndən olsa, axşam
meyiti yaxınlıqdakı kəndin məscidində yudurdarıq, inşallah sabah
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lap ertədən yola çıxarsınız. Kamandarın cənazəsini aparmaq üçün
maşın da ayıracam. Narahat olma, bu ağır günündə kollektivimiz yanında olacaq, səni tək qoymayacağıq.
Məleykə onu boğan qəhərdən danışa bilmədiyindən başını asta-asta tərpətməklə rəisə minnətdarlıq etdi. Tibb bacısının yanında
sakitcə dayanan Fikrət bilmirdi ki, qardaş itkisindən yasa batmış
sevgilisinə nə desin, onunla nə danışsın, hansı sözlərlə təskinlik versin. Belə anlarda sanki sözlər də qüvvədən düşür, ağrı-acını ifadə etmək gücündə olmur. Düzdür, hamı kimi o da dil töküb, təskinlik dolu
sözlərlə Məleykənin kədərini yüngülləşdirmək istəyirdi. Amma hiss
edirdi ki, bu onun üçün azdır. O mütləq başqalarından seçilməlidir.
Qərara aldı ki, Kamandarın dəfnində iştirak etmək üçün o da Bakıya
getsin. Yaralıları gətirən sürücüyə tapşırmışdı ki, komandirə Kamandarın öldüyünü çatdırsın. Desin ki, Fikrət onun meyitini Bakıya aparmağa da kömək edəcək.
Məleykə bir azdan ona yaxınlaşıb göz yaşları içində titrək səslə
soruşdu:
– Fikrət, sən neynirsən, hərbi hissəyə qayıdacaqsan, yoxsa sabah
bizimlə Bakıya gedəcəksən?
– Məleykə, komandirə xəbər göndərmişəm, sizinlə gedəcəm. Bu
ağır gündə səni tək qoya bilmərəm. Yəqin, Kamandarın dəfni Şəhidlər xiyabanında olacaq. Kamandarın dəfnində iştirak etmək mənim
dostluq, yoldaşlıq və insanlıq borcumdur...
– Yəqin, elə olar. Yanımda olduğuna görə çox sağ ol! Adam kədərli anlarında ətrafında çox insan görəndə tək olmadığını hiss edir,
sanki dərdi bir az yüngülləşir.
– Məleykə, Kamandarın ölümü məni də göyüm-göyüm göynətdi,
sızım-sızım sızlatdı. Elə bil sağ qolumu kəsiblər. Bu elə bir itkidir ki,
ömrümüz boyu onu özümüzlə daşıyacaq, onun yerini heç nə ilə doldurmaq mümkün olmayacaq.
– Hə, Fikrət, bu çox ağır və dözülməz itkidir. Heç bilmirəm, anam
bu dərdə necə dözəcək. Yazıq arvad, əziyyətlərə qatlaşaraq üç oğul
böyütdü, üçünü də ermənilər cavan yaşlarında qətlə yetirdilər. Bundan sonra necə yaşayacaq, nədən təskinlik tapacaq?
...Fikrətgil səhər lap ertədən, hələ heç günəş üfüqü çərtib qızartmamış yola çıxdılar. Kamandarın meyitini hospitalın təcili yardım
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maşınına qoymuşdular. Fikrətlə Məleykə Fərrux həkimin maşınında
gedirdilər. İş yoldaşları bu çətin günündə tibb bacısını tək qoymamışdılar. Hamının gözü yaşlı, ürəyi qəmli, yanaqları nəmli idi. Məleykə hərbi formasını çıxarıb mülki paltar geyinmiş, başına da qara
yaylıq örtmüşdü. Bu geyim tibb bacısını xeyli dəyişdirmişdi. Məleykə
yolboyu asta-asta ötüb-keçənlərdən söz salır, qardaşı ilə bağlı xatirələrini göz yaşı içində vərəqləyirdi. Maşındakılar onun söhbətinə
hüzn dolu hislərlə qulaq asırdılar. Sanki söhbət uzandıqca məsafə
yavaş-yavaş qısalır, maşınlar asfalt yolla üzü Bakıya tərəf şütüyürdü.
– Kamandar Qarabağ müharibəsinə məndən bir neçə ay əvvəl
getmişdi. Hamımız evdə ondan niğaran qalmışdıq, – deyə Məleykə
qardaşı ilə bağlı kövrək xatirələrini çözələdi. – Fikrim-zikrim onun
yanında qalmışdı. Ondan sonra mən hərbi tibb bacısı kimi hospitalda
xidmətə başladım. Bir gün qızlar səhər-səhər həyəcan içində mənə
xəbər verdilər ki, Məleykə, qardaşın yaralanıb, hospitala gətiriblər.
Əlimdəki işi atıb qabağına qaçdım. Kamandar həyəcanlandığımı görüb mənə təskinlik verərək: “Bacı, qorxulu bir şey yoxdur, narahat
olma. Belə yüngül yaralar mənim üçün heç nədir. Onsuz da, hospitalda çox yatıb qalan deyiləm. Yaralarım bir az sağalan kimi səngərə
dönəcəm”, – dedi. Kamandarın ayağında cərrahiyyə əməliyyatı aparıb palatalardan birinə yerləşdirdik. Yaraları sağaldıqca yavaş-yavaş,
özünə gəlirdi. Bir gün məni yanına çağırıb dedi: ”Məleykə, sənə şad
xəbərim var. Komandanlıq mənə leytenant rütbəsi vermək istəyir.
Komandirə dedim ki, mən rütbə üçün yox, Vətən uğrunda vuruşuram. Komandir də cavabında dedi ki, bax elə buna görə də səni zabitlik kursuna göndərəcəyik”.
Söhbətinin bu yerində Məleykənin nitqi qırıldı, danışa bilmədi.
Qəhərdən boğazı qurudu, göz yaşları yanağına süzüldü. Doğma adamını itirmək dözülməz dərddir. Üz-gözünü silib bir az özünə gələndən sonra tibb bacısı sözünə davam elədi:
– Sonra Kamandar nə fikirləşdisə dedi ki, bacı, dünyanın işlərinə
nə etibar var?! Bəlkə də, bu, bizim son görüşümüz olacaq. Düşmən
gülləsi hər an cavan ömrümə son qoya bilər. Qardaşımız Yaqubun
adını qoyduğum oğlumu sənə tapşırıram, onu kişi kimi böyüdüb tərbiyə edərsən. Çalış ki, balaca vaxtından uşağın qəlbində bizə düşmən
olan ermənilərə nifrət oyadasan. Daşnakların ailəmizin, millətimizin
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başına gətirdiyi bu faciələrdən ona tez-tez danış. Qoy necə olursa olsun, ermənilərin cavan yaşlarında öldürdüyü əmilərinin kəndimizdə
qalmış məzarlarına baş çəksin. Oradan bir ovuc torpaq gətirib qəbrimin üstünə töküb: “Ata, rahat uyu, vəsiyyətinə əməl etdim”, – desin.
Sağ ola-ola qəmli bir nağıl danışan qardaşıma təskinlik verib dedim
ki, Kamandar, ürəyində belə bədbin fikirlərə meydan vermə, inşallah, biz Qarabağı azad edəcək, qələbə gününü bir yerdə qarşılayacağıq. Sözünü bitirəndən sonra dedi ki, bacı, gəl şəkil çəkdirək. Gedib
fotoqraf Əlini çağırdım. Mən şəkli xalatda çəkdirmək istəyəndə Kamandar razı olmadı. Dedi ki, get xalatını çıxart, əsgər paltarını geyin.
Səni yanımda qardaş əvəzi görmək istəyirəm. Hiss etdim ki, Kamandar, nədənsə, yaman doluxsunub ona görə də sözünü yerə salmadım.
Bir-iki dəqiqənin içində hərbi səhra paltarımı geyinib gəldim. İndi
həmin şəkli Kamandarın baş daşına vurmaq istəyirəm. Bu, onunla
sonuncu görüşümüz yox, çəkdirdiyim sonuncu şəkil oldu. Yaraları
sağalmamış hospitaldan çıxıb döyüşə yollandı. Getməzdən əvvəl mənimlə görüşdü. Dedi ki, Məleykə, mən səngərə gedəndə heç nədən
qorxmuram. Yaxşı bilirəm ki, arxamda sənin kimi kişi qeyrətli bacım
var.
– Bir neçə gün əvvəl də Kamandar hospitala yaralı gətirmişdi.
Hərbi hissəyə qayıdandan sonra elə hey işlərinizin çoxluğundan danışırdı, – deyə Fikrət Məleykənin sözünü kəsdi.
– Hə, üç gün əvvəl yaralıları hospitala gətirmişdi. Tərs kimi
həmin günlərdə də işlərimiz çox idi. Yalnız axşamlar onunla bir az
söhbət eləməyə vaxt tapardım. Oturub ötüb keçənlərdən danışdıq.
Əlçatmaz uşaqlıq illərini, qısa da olsa, yaşadığımız xoş günləri yada
saldıq. Fikirlər, düşüncələr söhbətimizi gecə yarısınacan dartıb uzatdı. Qardaşlarımızı xatırladıq, kədərli hadisələrdən söz açdıq. Səhər
tezdən özüm qəsdən onu yuxudan oyatmadım ki, uzaq yol gedəcək,
qoy bir az yatıb dincəlsin. Mənimlə sağollaşmağa gələndə qəbul şöbəsindəydim. O ərəfədə hospitala ermənilərin yaşayış məntəqələrinə atdığı mərmilərdən yaralanmış dinc sakinləri gətirmişdilər.
Onların arasında bir qadın anama yaman çox oxşayırdı. Elə bil bir
almanı iki yerə bölmüşdülər. Kamandar da onu görən kimi heyrətlə
mənə baxıb dedi: “Bacı, fikir ver, gör o qadın necə də anamıza bənzəyir. Sən Allah, həkimlərə də tapşır, nə lazımdırsa ona yardım edin,
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qoymayın ölsün, deyəsən, çoxlu qan itirib. Gör, əgər ehtiyac varsa,
mən ona kömək etməyə hazıram”. Qadını əməliyyata hazırlayarkən
ona qan vurmaq lazım oldu. Kamandar onun sağ qalması üçün qanını belə əsirgəmədi. Şükür ki, qadın əməliyyatdan sağ-salamat çıxdı.
Bunu görəndən sonra Kamandar mənimlə sağollaşıb hərbi hissəyə
döndü. Ayrılarkən: “Bacı, məndən arxayın ol, inşallah yaxın günlərdə
görüşərik”, – deyib getdi. Bu bizim son görüşümüz oldu. Bir də indi
görüşürük...
Məleykəni qəhər boğdu, səsi qırıla-qırıla: “Üç qardaşım var idi,
üçünün də qatilləri erməni qaniçənləri oldu”, – dedi.
...Bir-birinin ardınca şütüyən maşınlar Bakıya yaxınlaşırdı. Fikrət pəncərədən mavi gözlü, gömgöy dona bürünmüş Xəzərə tərəf
boylandı. Güclü küləyə təslim olan dəniz dalğalanır, ağaran şıltaq
ləpələr sapa düzülmüş mirvari dənələri kimi bir-birinin ardınca sıralanıb sahilə doğru gedirdi. Elə bil sular da Kamandarın ölümündən
qəzəblənmişdi. İri dalğalar hirslə özünü sahilə çırpıb yenidən dənizin qoynuna qayıdırdı. Qayıdırdı ki, daha çox güc yığıb özünü sahilə
atsın.
Şəhərə girəndən sonra Məleykə sürücüyə yol göstərməyə başladı. Yarım saatdan sonra maşınlar bir-birinin ardınca onların evlərinin yaxınlığında dayandı. Məleykə üzünü Fikrətə tutaraq: “Mən anama, həyat yoldaşı Münəvvərə Kamandarın öldüyünü deyə bilmərəm,
dilim od tutub yanar. Onlar bu qara xəbəri eşitsələr özlərini öldürərlər”, – dedi. Sonra nə fikirləşdisə, dedi: “Bir dəqiqə gözləyin, qonşumuzda yaşayan ağbirçək Qəmər xalanı çağırım. Həkimlər onunla
bizə gedib bu bəd xəbəri anamgilə desinlər”. Bu fikir ağlına gələndən
sonra tibb bacısı qonşularını çağırmağa getdi. Qəmər xala dünyanın
hər üzünü görmüş ağsaçlı bir qadın idi. Kamandarın həlak olduğunu eşidəndə çöhrəsindən nur yağan ağbirçəyin gözləri doldu. Sonra
hospitaldan gələnlər onunla birlikdə Məleykəgilə getdilər. Tibb bacısı evlərinə getməkdən qorxurmuş kimi maşınların yanında qaldı.
...Sona xala da, Münəvvər də evdəydilər. Ötüb arxada qalan günləri xatırlaya-xatırlaya gündəlik işlərini görürdülər, balaca Yaqub da
oyuncaqlarını qabağına töküb oynayır, başını onlarla qatırdı. Bir azdan dəhşət dolu xəbər eşidəcəkləri heç ağllarına da gəlmirdi.
Həkimləri qapının kandarında görəndə Sona xalanın da, Münəv-
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vərin də gözləri dörd oldu, çaşıb qaldılar. Məleykənin anası hündürboy, kök, ağbəniz, üz-gözü nurlu, şirin dilli bir qadın idi. Fikrət onu
elə bu cür də təsəvvür edirdi. Gələnlər salamlaşan kimi Sona arvad
onlardan nə baş verdiyini soruşmaq istədi. Amma həyəcandan bir
anlıq boğazı kilidləndi, dili tutuldu, səsi çıxmadı. Ana Məleykənin iş
yoldaşlarını görəndə elə güman etdi ki, qızının başında nəsə bir qəza
var. Ona görə də həyəcanını bir az boğandan sonra onlara səsləndi:
– Bəs mənim Məleykəm hanı, niyə aranızda gözümə dəymir?
Hanı mənim gül balam?
Fərrux həkim kədər dolu səslə dilləndi:
– Ana, Məleykəyə heç nə olmayıb, o, sağ-salamatdır.
– Bəs, nədən hamınızın gözü belə yaşlıdır, niyə ağlayırsınız? Ürəyimi üzüb partlatmayın, tez deyin görüm, nə hadisə baş verib?
Fərrux həkim ananı çox intizarda saxlamayıb dilləndi:
– Sona xala, dərdimiz ağırdır. Başınız sağ olsun, oğlunuz Kamandar döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub...
Bu sözləri eşidəndə elə bil uca dağlar üstlərinə aşdı, ananı da, həyat yoldaşı Münəvvəri də ildırım vurdu, nurlu, işıqlı çöhrələrinə qəm
yağışı yağdı. Gözlərinə qan sızdı, işıqlı dünya qaranlığa büründü. Bir
anlıq elə dayandıqları yerdəcə donub qaldılar. Elə bil Sona xala da,
Münəvvər də bir an içində heykələ döndülər. Qəflətən Sona ana əlini
üzünə aparıb: “Oğul hey, Kamandarım hey!” – deyib qışqırıb ağlamağa başladı. Münəvvər əl atıb üzünü cırdı, qıyya çəkib saçını yoldu,
hönkürüb özündən getdi. Səsə oğlu Yaqub qaçıb gəldi, anasının yanında dayanıb ağlamağa başladı. Bu kədər dolu səhnələri gördükcə
Fikrətin gözündən axan yaş yanaqlarını isladırdı. Hamının qəlbinə,
ürəyinə qəm buludu çökmüşdü. Həkimlər Münəvvəri yerdən qaldırıb üzünə su vurdular. Özünə gələn qadın divara söykənib hıçqırtı ilə
ağladı. Sona xala oğlunu haraylayıb ağlayandan sonra saçını yola-yola maşınlara tərəf getdi. Məleykə anasının gəldiyini görüb qabağına
qaçdı. Ana-bala qucaqlaşıb səs-səsə verərək ağlaşdılar. Sonra Sona
xala oğlunun meyitinə baxmaq istədiyini dedi. Onun istəyini yerinə
yetirdilər. Ana əllərini min əzab-əziyyətlə böyütdüyü oğlunun saçında gəzdirdi, son dəfə Kamandarını həsrət dolu baxışlarla süzdü.
Sonra tabutu onların darısqal həyətlərinə qoydular. Həyat yoldaşı
ağlaya-ağlaya özünü tabutun üstünə saldı. Sona xala ilə Münəvvərin,
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Məleykənin fəryadı, harayı yeri-göyü titrədirdi. Onların bu kədərli
səsi Fikrətin ürəyini yerindən oynadırdı.
Qısa vaxt ərzində doğmaları, qohum-əqrabaları, artıq ailə həyatı
qurmuş bacıları Pəri, Gülüstan Məleykəgilə toplaşdılar. Bir neçə saatdan sonra meyiti maşına qoyub dəfn etmək üçün Şəhidlər xiyabanına apardılar. Yolboyu anası, bacıları, həyat yoldaşı hıçqırıb göz yaşı
axıdır, sakitləşmək bilmirdi. Sanki Kamandarın ölümü ilə barışmır,
onu dəfn etmək istəmirdilər. İstəmirdilər ki, qara torpaqlar Kamandarı qoynuna alsın.
Gün yavaş-yavaş qüruba əyilsə də, Şəhidlər xiyabanında adam
çox idi. Kamandarın məzarı ikinci sıraya düşmüşdü. Dua oxuyan
mollanın səsində də ürəkdağlayan bir kövrəklik və kədər var idi. Fikrət bu dəqiqələrdə Kamandarla vuruşduğu, kəşfiyyata getdiyi günləri xatırlayırdı. Onunla bağlı olan xatirələrinin də gözləri yaşlı, boynu
bükük idi. Sona ananın, Məleykənin, o biri bacılarının, həyat yoldaşı
Münəvvərin hönkürtüsü, ağlaşması yeri-göyü yerindən oynadırdı.
Fikrət gözünü bir an olsun belə tibb bacısından çəkmirdi. Bu anlarda
onun ağlına gəldi ki, yəqin, Məleykə də, anası da neçə illər əvvəl o
biri qardaşlarının məzarı başında da bu cür fəryad qopararaq ağlayıb göz yaşları axıdıblar.
Molla duanı oxuyub qurtarandan sonra Kamandarın meyitini
məzara endirdilər. Kədərli səhnə hamını kövrəltdi, bu anlarda səsküy, ağlaşma səsi bir az da gurlaşdı. Sonra dəfndə iştirak edənlər
növbə ilə onun məzarına torpaq atdılar. Fikrət də əlinə bel alıb kədər
içində boğula-boğula əsgər dostunun qəbrinin üstünə torpaq tökdü.
Onlar Xiyabandan çıxanda başqa bir şəhidi dəfn etməyə gətirirdilər.
Yas-yasa, kədər-kədərə, göz yaşı göz yaşına qarışmışdı...
Fikrət həkimlərlə söhbət edib nə vaxt qayıdacaqlarını dəqiqləşdirdi. Məqsədi avtobusla deyil, həkimlərin maşını ilə geri dönmək
idi. Çünki onlarla qayıtsaydı, hərbi hissəyə daha tez gedib çatardı.
Fərrux həkim dedi ki, sabah saat on-on bir arası Məleykəgilə yığışıb
oradan yola düşəcəklər: ”Hospitalda işlərimizin başımızdan aşdığı
bir vaxtda şəhərdə çox ləngiyə bilmərik”. Fikrət: “Həkim, mən axşam
qardaşımın evində qalıb, sabah ertədən Məleykəgilə gələcəm. Əgər
yeriniz olsaydı, mən də sizinlə qayıdardım”, – dedi. Fərrux həkim
buna etiraz etmədi.
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Xiyabandan çıxmağa az qalmış Fikrət Məleykəyə yaxınlaşıb dedi:
“İstəyirəm gecəni qardaşımgildə qalım, tezdən də sizə gələrəm. Əgər
bir kömək-zad lazımdısa, sizinlə də gedə bilərəm”. Tibb bacısı: “Yox
Fikrət, narahat olma, get qardaşınla görüş, sabah gələrsən. Hələlik
köməyə ehtiyacımız yoxdur”, – dedi.
Onlar Xiyabandan çıxanda gün yavaş-yavaş batır, günəş sonuncu
şəfəqlərini də göy üzündən səliqə ilə yığışdırıb özü ilə aparırdı. Fikrət güman etdi ki, yəqin, İkram indi işdə olmaz. Çünki gec idi. Sonra
yadına düşdü ki, əvvəllər hərdən qardaşı iş yerində ləngiyər, evə gec
gələrdi. Bəlkə, yenə də işdə qalmış olar. Əgər qardaşı telefona cavab
verməsəydi, o, yataqxanaya yox, Məleykəgilə gedəcəkdi. İkramgilin
təzə ünvanlarını tanımamağı işini bir az çətinə salmışdı. Tez telefon
köşkü tapıb qardaşının iş nömrəsini yığdı. Bir neçə dəfə çağırsa da,
dəstəyi götürən olmadı. Bundan Fikrətin qanı qaraldı. Sonra ümidsiz-ümidsiz nömrəni bir də yığdı. İkinci çağırışda dəstəyi qaldırdılar.
Cavab verən İkram özü idi. Qardaşının səsini eşidən kimi Fikrətın
gözünə işıq gəldi. Tələm-tələsik salamlaşdı. Hiss elədi ki, qardaşı da
onun səsini eşidən kimi sevindi. Fikrət ona Bakıda – Şəhidlər xiyabanında olduğunu, onlara getmək istədiyini bildirəndə İkram dedi
ki, oradan heç yerə tərpənməyib, çıxışda gözləsin. Fikrət qardaşı ilə
sağollaşandan sonra yavaş-yavaş İkramın dediyi yerə tərəf getdi.
Təxminən qırx-qırx beş dəqiqə keçəndən sonra İkram gəlib çıxdı. Fikrəti bağrına basıb dedi:
– Qardaş, səni xoş gördük. Deyirəm, işə bir bax ee, otağı bağlayıb
çıxırdım ki, zəng gəldi. Mən geri qayıdınca səs kəsildi. Otaqdan çıxmadım, ürəyimə damdı ki, kimdirsə, yəqin, yenə zəng vuracaq. Elə
də oldu. Dəstəyi qaldıranda gördüm ki, sənsən, bilirsən nə qədər sevindim?! Zənn etdim ki, dünyanı mənə verdilər. Gör biz axırıncı dəfə
nə vaxt görüşmüşük. Qərənfil də, uşaqlar da sənin üçün darıxıblar.
– Qardaş, işdə olmağın çox yerinə düşdü. Təzə aldığın evi də
görmək istəyirəm. Amma başım qarışıq oldu, hədiyyə ala bilmədim,
əlim boşdur.
– Sən nə danışırsan, ay Fikrət? Nə hədiyyə, nə ev görümü? A kişi,
elə sənin gəlişin bizim üçün ən qiymətli bir hədiyyədir də.
– Hə, qardaş, gəl ləngiməyək, gedək, uzaq yol məni yorub əldən
salıb.
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– Sevindiyimdən soruşmağı da unutdum. Bəs sən nə yaxşı şəhərdəsən? Xeyir ola, Xiyabanda nə işin var idi? Yəqin, kiminsə məzarını
ziyarət etməyə gəlmişdin...
– Kamandar adında cəsur bir əsgər dostum var idi, dünən şəhid
oldu. Bu gün onu dəfn edirdik. İşin pis tərəfi odur ki, Kamandar istədiyim qızın qardaşı idi.
– Allah əsgər dostuna rəhmət eləsin, Fikrət! Nə pis iş olub, qardaş! Biz də Qərənfillə elçiliyə, nişana hazırlaşırıq. Əlimizə düşəndən
alıb toplayırıq ki, yaxın vaxtlarda bizə lazım olacaq. Bax bu hadisə sənin evlənmək məsələni ləngidəcək. Amma nə etmək olar, gözləməkdən başqa yol yoxdur.
– Hə, yaman pis oldu, qardaş. Müharibədir də, hər gün, hər
dəqiqə cəbhədə ölüm-itim var. Döyüşdə ölüm gözlə qaş arasından
da yaxındır. Heç kim ölümdən sığortalanmayıb, alnımıza nə yazılıbsa, o da olacaq. Yazıq Kamandarın o qədər arzuları var idi ki! Heyif,
ömrü kimi arzuları da yarımçıq qaldı. Əsgər dostum evli idi, bir oğlu
var. Yazıq uşaq bir daha ata səsi eşitməyəcək, ata nəfəsi duymayacaq.
Çünki müharibə onun əlindən atasını birdəfəlik alıbdı. Məleykənin
iki qardaşını da ermənilər hələ neçə illər əvvəl qanlı hadisələr yenicə
başlayanda Ermənistanda öldürmüşdülər. Sağ qalan yeganə qardaşı
Kamandarın da ömrünə Qarabağda son qoydular. Anası Sona xala,
həyat yoldaşı Münəvvər, bacıları Gülüstanla Pəri elə ağlayıb haray
qoparırdılar ki, səslərindən yer-göy yerindən oynayırdı. Onlara baxdıqca, səslərini eşitdikcə tüklərim biz-biz olurdu, az qalırdı ki, ürəyim parçalansın.
– Hə, qardaş, düz deyirsən, çox ağır dərddir. Allah heç kimə
göstərməsin. Gör ee, ermənilər bir evdən, bir ailədən üç oğul öldürüblər. Yazıqlar buna necə dözsünlər? Bu qədər ağır dərdi necə çəkmək olar? Belə bir yaxşı söz var: “Əlacı olmayanın səbri olmalıdır”.
Allah onlara səbir versin, oğullarına rəhmət eləsin. Gəl gedək, qardaş, sən də hər şeyi ürəyinə salma. Özün demiş, bu müharibədir, hər
şey gözləniləndir. Gedək evə, görək Qərənfil nə bişirib. Evdə telefonumuz da var, zəng vurub gəldiyini dedim, o da sevindi. İndi səbirsizliklə bizi gözləyir.
– Gedək, İkram, gedək!
Qardaşlar avtobusa minib yola düşdülər. İkramın evi Yasamal
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tərəfdəydi. İyirmi-iyirmi beş dəqiqədən sonra avtobus sonuncu dayanacağına çatdı. Buradan onların evinə beş dəqiqəlik yol idi. İkramın evi doqquzmərtəbəli binanın yeddinci mərtəbəsindəydi. Liftin
düyməsini basıb gözlədilər. Az bir vaxtda yuxarı mərtəbədən aşağı
enən liftin qapısı asta-asta açıldı. İkram Fikrətin qoluna girib içəri
çəkdi. Bir-iki dəqiqə içində yeddinci mərtəbəyə qalxdılar. Fikrət bu
anlarda lifti nağıllardakı Simurq quşuna bənzətdi. Sanki göydən yerə
enib bir göz qırpımında onları caynağına alıb qaranlıq dünyadan
işıqlı dünyaya çıxardı. İkram liftdən düşən kimi üzbəüz evin zəngini
basdı. Qərənfil qapını açan kimi İkram Fikrəti özündən qabağa verdi.
Gəlinləri onunla görüşüb üzündən öpdü. Səsə Hicranla Cahangir də
dəhlizə çıxdılar. Ayaqqabısını soyunub içəri keçən Fikrət onları bağrına basıb öpdü. Sonra otaqların böyüklüyünü görüb dedi:
– Qardaş, eviniz sağlığınıza qismət, təbrik edirəm. Maşallah, genişliyə çıxmısınız. Neçə il idi kirayədə qalıb əziyyət çəkirdiniz. İndi
uşaqların da ayrıca otaqları var, yəqin ki,..
– Sən də sağ ol qardaş, gün o gün olsun ki, belə bir ev sənə də
qismət olsun.
– İnşallah, yəqin, bir gün o da olar.
İkramın zəngindən sonra Qərənfil Fikrətin gəlişinə növbənöv
xörəklər bişirmişdi. Bilirdi ki, çoxdandır bu yeməklərdən onun dilinə dəymir.
Süfrə yığılandan sonra bir az oradan-buradan söhbət etdilər.
Fikrətin istədiyi qızın qardaşının şəhid olduğunu eşidəndə Qərənfilin də gözləri yaşardı. İşin belə alınması onun da qanını qaraltdı.
Axırda İkram dedi ki, onların qapısını ancaq Kamandarın ili çıxandan
sonra döyə bilərlər.
Uzun yol gəldiyindən Fikrət yorulmuşdu. Ona görə də yerinə tez
girmək istəyirdi ki, bir az dincini alsın. Yatmazdan əvvəl çimdi. Hamamdan çıxanda xeyli yüngülləşmişdi, çoxdandı belə rahatlıq görməmişdi. Çay süfrəsi arxasında İkrama dedi: “Sabah tezdən yolumu
Xiyabandan salıb orada əsgər dostlarımın məzarını ziyarət edəcəm,
sonra Məleykəgilə gedəcəm. Oradan da həkimlərlə birlikdə cəbhə
bölgəsinə yola düşəcəyik”. İkram etiraz edib dedi:
– Qardaş, qaçhaqaç deyil ha, əgər vaxtın varsa, bir-iki gün qal,
dincəl, sonra gedərsən.
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– Qalmaq istərdim, amma heyf ki, vaxtım yoxdur, İkram. Sabah
mütləq qayıtmalıyam. Ağdərə ətrafında ağır döyüşlər getdiyi bir
gündə mən Bakıda rahat yata bilmərəm.
– Qardaş, necə məsləhətdirsə, o cür də elə. Təki sənin ürəyincə
olsun, xidmətində problem yaranmasın.
Qardaşların söhbəti tez yekunlaşdı. İkram sözü qəsdən özü çox
çəkib uzatmadı ki, qardaşı yatıb dincəlsin. Fikrət gecəni çox narahat
yatdı. Yuxusunu yaman qarışdırdı. O, yuxusunda gah Kamandarı, gah
Məleykəni, gah da Sona xalanı gördü. Hamısının da gözləri yaşlı idi.
Hərdən də qulaqlarına top gurultusu, avtomat, pulemyot şaqqıltısı
gəlirdi. Fikrət bir neçə dəfə səsə diksinib yuxudan ayıldı. Gözlərini
açanda gördü ki, döyüşlərdə deyil, çarpayıdadır. Ağdərə uğrunda
gərgin döyüşlər getdiyi bir vaxtda ölkənin paytaxtında qardaşının
evindəki yumşaq bir çarpayıda yatdığına görə özü-özündən utanıb
vicdan əzabı çəkdi. Düşündü ki, bu dəqiqə onun yeri səngər olmalıdır. Yaxşı bilirdi ki, indi əsgər yoldaşlarının, komandirlərinin gecəsi,
gündüzü yoxdur. Onlar torpağı qorumaq üçün göz qırpmadan döyüşürlər. O isə burada rahatca yatıb dincəlir. Fikrət rahatlıq içində narahat bir gecə keçirdi...
Səhər tezdən evdən İkramla bir yerdə çıxdı. Onu yola salmaq
üçün Qərənfil də, uşaqlar da tez oyanmışdılar. Fikrət onlarla sağollaşıb ayrıldı.
Dayanacaqda çox gözləmədilər. Heç beş dəqiqə keçməmiş avtobus tələm-tələsik özünü yetirdi. Salonda seyrəklik idi. Qardaşlar boş
yerlərdən birində yanaşı oturdular. İkram Şəhidlər xiyabanında Fikrətlə bərabər avtobusdan düşdü, qardaşını tək buraxmayaraq: “İşə
bir az gec də getsəm də olar. İstəyirəm sənin əsgər yoldaşlarının məzarını birlikdə ziyarət edək”, – dedi. İkram Xiyabanın yaxınlığındakı
gül mağazasından bir dəstə qərənfil aldı. Fikrət əvvəlcə Qəribin məzarının üstünə gül qoydu. Sonra axtarıb kapitan Yavər İsmayılovun
qəbrini tapdı. Onun baş daşındakı şəkli o qədər canlı idi ki, deyirdin,
bəs elə indicə komandir dil açıb danışacaq, düşmən üzərinə hücuma
keçmək üçün əmrlər, göstərişlər verəcək. Qardaşlar məzarları göz
yaşı içində ziyarət etdilər. Fikrət kapitanın necə cəsur bir zabit olduğundan, əsgərlərinin həyatını xilas edərək özünü qumbara ilə partlatdığından qardaşına ətraflı danışdı. Sonra Kamandarın qəbrinə
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tərəf getdilər. Məzarlardan ikisinin yanından keçəndə başdaşındakı
şəkillər ona çox tanış gəldi. Fikrət ayaq saxlayıb baxanda gördü ki,
bunlardan biri hərbi komissarlıqdan onunla bərabər təlim mərkəzinə, oradan da döyüşə yollanan Yaşarın, o birisi isə ayrı-ayrı illərdə
eyni hərbi hissədə xidmət etdikləri Anarın şəklidir. Nəmli gözlərində yaş gilələndi. Öz-özünə pıçıldadı: “Deməli, Yaşar da, Anar da düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olublar.” Fikrət bir anlıq düşündü ki,
onunla cəbhəyə gedənlər bir-bir həlak olurlar. Əgər döyüşlərdə başına bir iş gəlsəydi, yəqin ki, onun da qəbri elə buralarda qazılacaqdı.
Öz-özü ilə danışırmış kimi: “Yox, yox, torpaqlarımızı azad etməyincə,
şəhidlərin intiqamını almayınca nə mənim, nə də o biri əsgər yoldaşlarımın ölməyə mənəvi haqqı yoxdur. Biz Qarabağa ölməyə yox, döyüşməyə getmişik”, – dedi. Qardaşlar Yaşarın da, Anarın da qəbrinin
üstünə tər qərənfillər düzdülər.
Dünən dəfn zamanı Kamandarın məzarının üstünə qoyulan güllər solmamış, gecə uzunu tərafətini saxlamışdı. Axşam da şeh çox
düşdüyündən elə bil güllərin ləçəklərinə su çiləmişdilər. Onlar Kamandarın qəbri yanında bir az çox dayandılar. Fikrət onun haqqında
İkrama xeyli danışdı. Axşamkı güllərin üstünə təzə qərənfillər düzüb
ruhuna dualar oxuyandan sonra Xiyabanın çıxışına tərəf getdilər.
İkram ona dedi: ”Bu yaxınlarda məzuniyyətə çıxıb kəndə gedəcəm.
Uşaqları da özümlə aparmaq fikrim var. Deyirəm, bir az kənddə
gəzib-dolansınlar, havalarını, sularını dəyişsinlər. Sənin Məleykəni
istəməyini də atamgilə deyəcəm. Qoy onlar da yavaş-yavaş əl-ayaq
tərpədib hazırlıq görsünlər. Salamatçılıq olsun, inşallah, ölməyib qalsaq, bir ildən sonra Məleykəgilin qapısına elçi gedərik.” Fikrət utana-utana: “Qardaş, necə məsləhət bilirsənsə, elə də elə”, – dedi. İkram ev telefonunun nömrəsini yazıb Fikrətə verərək: “İmkan olanda
zəng vur, danışaq”, – dedi. O qardaşının cibinə pul qoymaq istəyəndə
Fikrət götürməyib ehtiyacı olmadığını bildirdi. Onlar mehribancasına sağollaşıb ayrıldılar.
Fikrət metro stansiyasına qədər avtobusla gəldi. Həm metroda,
həm avtobusda camaat qaçhaqaçdaydı, hamı öz iş-gücünün arxasınca tələsirdi. Fikrət metrodan çıxandan sonra Məleykəgilə piyada
getdi. Onların evi iş yoldaşı Mikayılın bir vaxtlar müalicə olunduğu
Neftçilər xəstəxanasının yaxınlığında idi. Avtobus dayanacağının
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yaxınlığından keçəndə gördü ki, nə isə qəflətən yaman səs-küy qopdu, qaçhaqaç düşdü. Fikirləşdi ki, yəqin, nəsə qəza-zad baş verib,
camaat köməyə tələsir. Diqqətlə ətrafa boylansa da, heç nə görmədi. Yaxınlığındakı adamlardan öyrəndi ki, bu qaçhaqaç hərbi komissarlığın orduya əsgər yığmasıyla bağlıdır. Ordudan buraxılmış könüllülərin yerini doldurmaq üçün komissarlığın zabitləri əsgər yaşı
çatmış cavanları harada gəldi tutub, avtobusa basaraq zorla xidmətə
göndərirdilər. Orduya getmək istəməyən cavanlar isə onları görəndə qaçıb aradan çıxmağa çalışırdılar. Fikrət bu mənzərəni görəndə
qəlbindəki düşüncələr bir-birinə qarışdı. Əvvəlcə ürəyində bu qaçan
cavanları qınadı ki, axı onlar niyə döyüşdən yayınırlar? Heç insan
da torpağını qorumaqdan, yurduna keşik çəkməkdən qaçarmı? Bəs
hamı müharibədən qaçsa, Qarabağı ermənilərdən kim azad edəcək,
onun uğrunda kim vuruşacaq? Kimsə başqa ölkələrdən gəlib bizim
əvəzimizə burada döyüşməyəcək ki? Sonra da silahından, səngərindən ayrılmaq istəməyən könüllülləri ordudan tərxis edənləri qınadı.
Öz-özünə danışırmış kimi dedi: “Məntiqsizliyə bir bax. Vətəninin bu
dar günlərində, könüllü döyüşənləri ordudan buraxıb, küçələrdən
könülsüzləri məcburi tutub müharibəyə aparırlar. Bu nəyə lazımdır
axı? Gül kimi vuruşurdu da bu könüllülər. Axı nə üçün bu addımı atdılar? Görəsən, bütün bunlar kimə lazım idi?”
Beynində narahat-narahat dolaşan bu fikirlərlə başını yoran Fikrət Məleykəgilin evinin yaxınlığına nə vaxt çatdığını heç özü də hiss
etmədi. Yolboyu küçələrdə gözünə daha çox qadınlar dəyir, qoluzorlu, vurub-yıxan kişilər sanki qeybə çəkilmişdilər. Rəhmətlik Mikayılın yatdığı xəstəxananın yanından keçəndə Fikrət bir anlıq o çağları,
o təlatümlü, dəniz kimi dalğalı, səhra kimi tufanlı günləri xatırladı.
Azadlıq meydanında baş verən hadisələr gözləri önündə canlandı.
Mitinq iştirakçılarının hayqıraraq bir ağızdan səsləndirdiyi şüarlar
qulaqlarında əks-səda verdi: “Qarabağ bizimdir!”, “Ölərik, Qarabağı
vermərik”, “Ermənilər, əlinizi Qarabağdan çəkin!” Bəs nə oldu bu insanlara, niyə fikirlərini belə tez dəyişdilər? Bir vaxtlar bu şüarları
səsləndirənlər indi niyə orduya getmək istəmirlər, niyə qorxaqlıq
göstərərək torpağını qorumaqdan boyun qaçırırlar? Fikrət başını
qaldırıb ətrafına boylandı, sanki küçələr də adamlarsız darıxır, daşlar, divarlar da qaşqabaqlı və hüznlü görünürdü. Neçə il əvvəl qayna-
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yıb coşan şəhərdən indi əsər-əlamət qalmamışdı. Sanki bir vaxtlar
buludların üstündə qıy vuran qartallar indi yuvalarında mışıl-mışıl
yatırdı.
Fikrət Məleykəgilin məhəlləsinə gəlib çatanda saatın əqrəbləri
ağır-ağır on birə tərəf sürünürdü. O gecikməmişdi, Fərrux həkimlə
danışdığı vaxtadan xeyli tez gəlmişdi. Məleykəgildən ağlaşma səsi
gəlirdi. Həkimlər, tibb bacıları həyətdə ayaq üstə dayanıb söhbət
edirdilər. Fikrət əl verib onlarla görüşdü. Fərrux həkim gözə dəymirdi. Soruşanda dedilər ki, hələ gəlməyib, yəqin, harada olsa, indilərdə
gəlib çıxar. Bir azdan Məleykə həyətə çıxıb hamını evə dəvət elədi.
Fikrət salam verib onunla görüşdü, səhər-səhər Xiyabana gedib Kamandarın məzarını ziyarət etdiyini dedi. Tibb bacısı başı ilə razılığını
bildirdi.
Həyətdə çox dayanmayıb içəri keçdilər. Məleykəgilin evi üçotaqlı idi. Həkimlər bu otaqların ən böyüyündəki mizin arxasında yerlərini tutan kimi onlara səhər yeməyi verdilər. Qonaqlara çay süzüb,
yemək paylayan Məleykə çox yorğun və üzgün görünürdü. Sanki göz
yaşları yanağında yapışıb qalmışdı. Qardaşıgildə nahar etdiyinə görə
Fikrət burada yalnız çay içdi. Çayını içəndən sonra həkimlərlə bərabər süfrədən qalxıb həyətə çıxdı. Yas yerinə təzə adamlar gəlirdi.
Bir azdan səs sala-sala məhəlləyə yük maşını girdi. Kabinədən düşən
adamlar beş-üç dəqiqənin içində kuzovdakı dəmirləri, bükülü vəziyyətdə olan çadırı yerə boşaltdılar. Sonra tələm-tələsik xüsusi hazırlanmış müxtəlif ölçülü dəmir boruları quraşdırıb çadır qurmağa
başladılar. Fikrət də, həkimlər də qollarını çırmayıb onlara kömək
etdilər. Heç bir saat keçməmiş çadır hazır oldu, bir azadan yaşlı bir
molla da gəlib çıxdı. Bayaqdan həyətdə ayaq üstə dayananlar yavaş-yavaş çadıra yığışdı. Molla “Quran” oxuyur, dini söhbətlər edirdi.
Saat on iki radələrində Fərrux həkim də gəlib çıxdı. Onu görən kimi
həkimlər çadırdan çıxıb yola hazırlaşdılar. Gözləri yaşlı Məleykə onların qabağına gedib: “Fərrux həkim, bilirəm işləriniz çoxdur. Amma
xahiş edirəm, Kamandarın ehsanından yeyəndən sonra yola çıxasınız”, – dedi. Həkimlər onun sözünü yerə salmadılar.
Günorta məclisi qurtaran kimi həkimlər yola hazırlaşdılar. Sağollaşarkən hamı yenə də tibb bacısına dil-ağız edib təskinlik verdi.
Fikrət sevgilisindən göz yaşları içində ayrıldı. Bir-iki dəqiqədən son-
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ra maşınlar məhəllədən şəhərin səsli-küylü küçələrinə çıxdı. Fikrət
başını qaldırıb səmaya boylandı. Göyün üzündəki təmizlik göz oxşayırdı. Dünənkinə baxanda bu gün hava isti idi. Tərs kimi Bakının həmişə əsən küləyi də ayaq saxlamışdı. Külək elə dayanmışdı ki, sanki
bir daha əsməyəcəkdi. Fikrət oturduğu maşının şüşəsindən şəhərin
küçələrini seyr edə-edə Kamandarı xatırlayırdı. Bir neçə gün əvvəl
onunla deyib-gülən, vuruşan, düşmən səngərinə güllə yağdıran əsgər dostu dünyadan köçmüşdü. İndi ondan qalan yalnız acılı-şirinli
xatirələr idi. Nə qədər ki Fikrət yaşayırdı, bu xatirələri də özüylə daşıyacaqdı. Əsgər dostunu düşündükcə göz yaşları asta-asta yanaqlarını isladırdı...
Uzandıqca uzanıb gedən yollar onları cəbhə bölgəsinə yaxınlaşdırırdı. Hamının üz-gözünə, baxışlarına kədər çökmüşdü. Maşın Fikrəti irəli aparsa da, fikri arxada – Məleykənin yanında qalmışdı. Onu
gözü yaşlı qoyub getdiyinə görə çox kövrəlmişdi.
Maşınlar irəlilədikcə qəsəbələr, kəndlər bir-bir arxada qalırdı.
Gözləri önündə sıralanıb gedən bənzərsiz mənzərələri seyr etdikcə
Fikrətin başında müxtəlif fikirlər dolaşırdı. Gah Məleykəni, gah da
səngərdə qoyub gəldiyi komandirini, əsgər yoldaşlarını fikirləşirdi.
Qərara gəlmişdi ki, hospitala çatan kimi orada çox ləngiməsin, birbaşa cəbhə xəttinə – döyüşçü yoldaşlarının yanına yollansın.
...Şər qarışanda maşın hospitalın həyətində dayandı. Fikrət ayağını yerə qoyanda hiss etdi ki, bütün bədəni keyiyib, dizləri ağrıyır.
Dabanlarını yerə güclə basıb bir neçə addım atdı. Bir az hərəkət edəndən sonra ayaqlarının keyi açıldı. Fərrux həkim ona dedi: “Fikrət, yol
uzaqdır, sən belə bir vaxtda Ağdərəyə gedə bilməyəcəksən. Axşamı
burada qal, inşallah, sabah ertədən yola çıxarsan”. Fikrət düşündü ki,
həkim düz deyir, gecə vaxtı gedib hissələrinin yerini tapa bilməyəcək, yollarda əsir-yesir olacaq. Ona görə burada qalmağın daha məsləhətli olduğunu fikirləşdi. Hospital Məleykəsiz ona çox darıxdırıcı
görünsə də, başqa çarəsi yox idi. Tibb bacısı burada olmadığına görə
heç istəmirdi ki, dəhlizə, otaqlara ayaq bassın. Tənbəl-tənbəl olsa da
hospitalın giriş qapısına tərəf getdi. Buradakı yaralı döyüşçülərdən
öyrəndi ki, Ağdərə ətrafında gərgin vəziyyət yaranıb, son iki gündə
üstünlüyü ələ alan düşmən xeyli irəliləyib. Bu acı xəbəri eşidəndə
Fikrətin ürəyinə qəm ələndi, yorğun gözlərinə ağırlıq çökdü. Gecə
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də olsa, cəbhə xəttinə qayıtmaq istədi. Qəbul otağına düşdü ki, əgər
Ağdərə istiqamətindən yaralı gətirən maşın olsa, onunla geri qayıtsın. Burada yerini rahatlayıb təzəcə oturmuşdu ki, Fərrux həkim də
otağa gəldi. Onu görən kimi təəccüblə soruşdu:
– Fikrət, sən burada nə gözləyirsən, niyə gedib yatmırsan?
Ürəyindən keçənləri bildirəndə həkim dedi:
– Fikrət, sən indi buradan çıxsan gecə gözü yollarda qalacaqsan,
heç hərbi hissənizin yerini də tapa bilməyəcəksən, özün də silahsızsan. Qaranlıqda, belə qarışıq bir vaxtda silahsız yola çıxmaq da
qorxuludur. İndi orada vəziyyət çox qarışıb. Hər halda, mən səndən
yaşca böyüyəm, gəl məni eşit. Axşam burada qal, səhər lap ertədən
yola çıxarsan.
O götür-qoy edəndə gördü ki, Fərrux həkim düz yol göstərir.
Öz-özünə: “Gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır”, – deyən Fikrət axşam hospitalda qaldı. Şam yeməyindən sonra fotoqraf Əli ilə
görüşüb söhbət etdi. Ona şəhərə necə gedib gəldiklərindən, Kamandarın dəfnindən, Şəhidlər xiyabanında, küçələrdə gördüklərindən
ətraflı danışdı. Sonra Əli kişinin son vaxtlar çəkdiyi şəkillərə baxdı.
Çox dəhşətli, üzücü mənzərələr idi. Fotoqraf xeyli material yığıb toplamışdı...

Ağdərə uğrunda son döyüş

Fikrət yuxudan səhər lap ertədən oyandı. Gözlərini ova-ova
çöl-bayıra boylandı. Qarşısında gözəl bir yay səhəri açılmışdı – üfüqdən yenicə boylanan günəşin üzü gülürdü. Heç elə bil onun bu qanlı
müharibədən, gurlayan toplardan, atılan mərmilərdən, ölüm-itimdən xəbəri yox idi. Həmişəki kimi səhərlər gecikmədən üfüqdən yer
üzünə boylanır, axşama yaxın isə vaxtlı-vaxtında, isti şəfəqlərini də
özü ilə götürüb gedir, bu ucsuz-bucaqsız səmanı qaranlığın ixtiyarına buraxırdı. Ondan sonra isə ay doğur, ulduzlar par-par parıldayıb
sayrışır, sanki bir-birinə göz vurub şənlənirdilər. Belə anlarda səmanın ənginliyinə əsrarəngiz bir gözəllik həkk olunurdu. Elə bir gözəlliyi dünyanın heç bir dahi rəssamı çəkə bilməzdi. Təbiət belədir,
möcüzəlidir, sirli-sehirlidir, heyrətamizdir. Pəncərədən çölə baxanda
günəşin səhər şəfəqləri Fikrətin gözlərini qamaşdırdı.
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Səhər yeməyini yeyər-yeməz Fikrət həkimlərlə sağollaşıb hospitaldan çıxdı. Ağdərə istiqamətinə gedən maşınlara minmək üçün
yolun kənarında dayandı. Uğrunda ağır döyüşlər gedən şəhərə tez
çatmaq üçün maşınların hamısına əl edirdi. Onlardan da bəziləri saxlasa da, yer olmurdu, bəzilərinin sürücüləri isə özlərini görməzliyə
vurub sürətlə ötüb keçirdilər. Bir az keçmiş uzaqdan su maşınının
gəldiyini gördü. Fikrət ona ümidsiz-ümidsiz əl qaldırdı. Çünki belə
gərgin bir vaxtda su maşınının Ağdərədə nə işi ola bilərdi. Yaxınlığına çatmağa az qalmış Fikrət gördü ki, sükan arxasındakı hərbçidir.
Hər şey onun gözlədiyinin əksinə oldu. Maşın onun yanına çatanda
sürücü əyləci asta-asta basdı. Sonra əyilib yan qapını açıb Fikrətdən
hara, hansı istiqamətə getmək istədiyini soruşdu.
– Ağdərəyə getməliyəm, amma heç kim məni maşınına götürmür, – deyə Fikrət tələsik dilləndi.
Sürücü başı ilə ona kabinəyə oturmağa işarə elədi. Fikrət cəld
yuxarı qalxıb ona salam verdi. Sürücünün yaşı qırxdan çox olardı. Saçının qabaq tərəfi də tökülüb keçəlləşmişdi. İlk baxışdan qaraqabaq
adama oxşasa da, söhbəti bitib-tükənmirdi. Səsi də çox gur idi. Yəqin
ki, hansısa bir məclisdə danışmaq üçün ona mikrofon lazım olmazdı.
Elə bil heç sürücü işləməmiş, uzun illər ya xorda oxumuş, ya da qiraətçi olmuşdu. Maşına minəndə Fikrət özü barədə qısaca danışandan sonra sürücü söhbətə ilmə atdı:
– Adım Fazildir, qırx iki yaşa yenicə keçmişəm, özüm də Tərtərdənəm. Uzun müddət kolxozda sürücü işləmişəm. Bax bu su maşınını
da noldan özüm götürüb sürürəm. Müharibə başlayan kimi maşınımla birlikdə orduya gəldim. İşim-gücüm hərbi hissələrə su daşımaqdır.
Maşının təkərləri bir dəqiqə də olsun dayanmır, qardaş, işim başımdan aşır. Döyüş meydanları genişləndikcə, səngərlər uzaqlaşdıqca
gün ərzində daha böyük əraziləri dolaşmalı oluram. İşim nə qədər
çox olsa da, yorulmuram. Elə bilmə ki, təkcə su daşımaqla məşğulam ha, maşında silahım da var. Qəflətən döyüşə düşsəm, vuruşuram
da. Belə hadisələr başıma çox gəlib. Ön xəttə su apardığım vaxt ermənilər hücuma keçiblər, avtomatımı götürüb əsgərlərin köməyinə
atılmışam. Neçə dəfə də ağır yaralıları maşınımla hospitala çatdırmışam. Müharibə gedən günlərdə qələbəmiz naminə yumruq kimi
birləşib düşmənlə vuruşmasaq, bizim üçün çox çətin olacaq. Ermə-
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nini Sırxavəndə qədər qovub aparmışdıq. Oradan da geri oturdub
yavaş-yavaş Qarabağı azad edəcəydik. Sonra ölkədə aləm bir-birinə
dəydi, qarışıqlıq düşdü. Gərək o vaxtlar Ağdərəni alanda hücumlara
fasilə verilməyəydi. Arada başımız özümüzlə didişməyə qarışanda
boşluqlar yarandı. Erməni də bundan istifadə edib irəlilədi. Buduee,
uje gəlib çıxıb Ağdərənin həndəvərinə. Qarşısı alınmasa, bu gün-sabah şəhər əldən gedəcək. Qardaş, dünən ora su aparmışdım, vəziyyət
yaman qarışıq idi, aləm bir-birinə dəymişdi. Vallah, deyəsən, erməninin köməyi bizdən çoxdur. Son günlər yaman fəallaşıblar, bir gün də
olsun hücuma ara vermirlər.
Fikrət Ağdərədəki vəziyyətdən çox nigaran qalıb Fazildən hissələrinin yerini soruşdu. Sürücü bir az fikrə gedib: “Sizin hərbi hissənin döyüşçülərini dünən Ortakənddən bir az yuxarıdakı yüksəklikdə
gördüm. İndi bilmirəm ki, gecə bir dəyişiklik olub, yoxsa yox. Əgər
düşmən irəliləyib o yerləri ələ keçirməyibsə, onlar yenə oralarda
olacaqlar”, – dedi.
Fikrət eşitdiklərindən çox məyus oldu. Çünki əgər düşmən Ağdərəni ələ keçirsəydi, Ağdamın, Tərtərin də işğalı üçün təhlükə yaranacaqdı.
Söhbət edə-edə Ağdərəyə yaxınlaşırdılar. Bir az keçmiş onların
başlarının üstündən qırıcı təyyarələr şığıyıb bir anın içində düşmən
mövqelərinə atəş açaraq geri döndü. Nərilti-gurultu səsi yeri-göyü
silkələdi, atəş səsləri qulaqları batırdı.
– Yenə də erməni köpək uşaqları hücuma keçiblər, – deyə sürücü
əsəbi halda dilləndi. – Dünən də qırıcılar neçə dəfə düşməni bombaladılar. Nə qədər atsalar da, vursalar da, daşnakların qarşısını almaq
mümkün olmur. Qorxuram, belə getsə, biz Ağdərəni itirək.
– Yox, yox, – deyə Fikrət narahatçılıqla dilləndi. – Nəyin bahasına
olursa olsun, şəhəri müdafiə etməliyik.
– Əgər əlavə kömək gəlsə, Ağdərəni qorumaq olar.
Sürücü maşını sürətlə sürürdü. Axır ki onlar qanlı döyüşlər gedən Ağdərəyə çatdılar. Top və güllə səsləri yeri-göyü silkələyirdi,
atəş səsləri qulaqları deşirdi. Artilleriyaçılar şəhərin girəcəyində
yerləşdirilmiş toplardan düşmənin başına od yağdırırdılar. Əsgərlər
bir dəqiqə də olsun, dayanmırdılar. Hiss olunurdu ki, çox yorulublar.
Şəhərin girəcəyinə çoxlu zirehli texnika da cəmləşmişdi. Fazil dedi
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ki, buradan qabağa maşınla getmək təhlükəlidir. Ermənilər hər
an bizi vura bilərlər. Fikrət onunla sağollaşıb kabinədən yerə tullandı. Vaxt itirmədən topçuların
yanına qaçdı, mərmi daşımaqdan
yorğun düşmüş əsgərlərə kömək
elədi. Mərmilərin vıyıltısı, partlayışı yaxınlıqdakı dağlarda əks-səda verirdi. Artilleriyaçılara xeyli
kömək edəndən sonra Fikrət atəş
sədaları altında Fazilin dediyi istiqamətə – Ağdərənin içi ilə Ortakəndə tərəf getdi.
O, ilk dəfə, soyuq bir qış günündə şəhərə qədəm qoyanda bu
yerlərdə atəş səsləri hərdənbir
uzaqdan eşidilirdi, şəhərin mərkəzində sakitlik hökm sürürdü. Ermənilərdən azad olunmuş Ağdərə rahat-rahat nəfəs alırdı. Bu gün isə
burada böyük gərginlik yaşanırdı, aləm bir-birinə dəymişdi. Ağdərə
döyüş meydanına çevrilmişdi. Müharibənin qanlı kölgəsi onun başının üstündə dolaşmaqdaydı. Atılan odlu mərmilər şəhərdəki evləri
dağıdıb yerlə-yeksan edir, ucsuz-bucaqsız səmada güllələr “qanad
çalırdı”. Bu yerlərin əvvəlki gözəlliyindən əsər-əlamət qalmamışdı,
güllələr hər addımı cırmaqlamış, mərmilər hər tərəfi didim-didim
eləmiş, bu gözəlliyin üstünə qan çilənmişdi. Müharibə şəhərin özünü
də yorub əldən salmışdı. Onun üz-gözündən yorğunluq və gərginlik
tökülürdü. Neçə gündən bəri ermənilərin atdığı mərmilər qılınc kimi
şəhərin köksünə batır, köhnə yaralarının qaysağını qoparırdı. Ağaclar qırılıb tökülür, yaşıllıqlar od tutub yanır, dağlar, dərələr ovuc-ovuc ovularaq mərmilərin odlu-alovlu küləyində havaya sovrulurdu.
Müharibə qanlı möhürünü hər yana, hər tərəfə, hər addıma vururdu.
Şəhərin mərkəzinə də tez-tez top mərmiləri düşdüyündən həm piyada, həm də texnika ilə hərəkət etmək qorxuluydu. Fikrət bütün təhlükələrə meydan oxuyaraq döyüş xəttinə tərəf gedirdi. Artıq şəhərin
mərkəzini keçib üzü yuxarı qalxırdı. Qarşıdakı dik döngəni burulan-
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dan sonra Ortakəndin ilk evləri göründü. Mövqelərə çatmağa az qalmışdı. Qəflətən ondan bir az aralıdakı evin üstünə mərmi düşdü. Fikrət qəlpələrdən qorunmaq üçün cəld hərəkətlə yerə uzandı. Qəlpələr
başının üstündən vıyıldayıb sürətlə ötüb keçdi. Üstünə mərmi düşən
ev bir göz qırpımında alışıb yandı. Qara tüstü burumları göy üzünə
qalxdı. Şəhərin başının üstündə dolaşan bozumtul tüstü dumanı bir
az da qatılaşdı. Bu gərgin anlarda Fikrət hara baxırdısa – yerdə də,
göydə də müharibənin qanlı kölgəsini görürdü. O, atəş səslərindən
qulaqlarını tuta-tuta gedirdi. Nə qədər təhlükəli olsa da, şəhəri düşməndən qorumaq üçün hərbi maşınlar nərilti, gurultu qopararaq
ağır-ağır qabağa – ön xəttə tərəf dartınırdı...
Ortakəndi keçəndən sonra Fikrət Fazilin dediyi istiqamətə üz
tutdu. Xeyli axtarışdan sonra bölüklərini tapıb leytenant Səlimovla
görüşdü. Fikrət həm onu, həm əsgər yoldaşlarını sağ-salamat görəndə ürəyi yerinə düşdü. Bölük komandirinin üzünü tük basmışdı. İlk
dəfə idi ki, Fikrət onu bu vəziyyətdə görürdü. Düşündü ki, yəqin, komandirin bu günlər ərzində üzqırxana əl uzatmağa vaxtı olmayıb.
Yuxusuzluqdan döyüşçülərin gözlərinə qan sızmışdı. Bölük komandiri ondan şəhərə necə gedib gəldiyini soruşdu. Fikrət Kamandarın
dəfnindən kədərlə söz açdı. Onun anasının, bacılarının, həyat yoldaşının axıtdığı göz yaşlarından danışdı. Sonra komandirdən buradakı
vəziyyəti soruşdu. Leytenant əlini onun çiyninə qoyub dedi:
– Fikrət, sən gedən gündən döyüşlər dayanmır. Hücumların qarşısını almaq üçün qüvvəmiz azlıq edir. Ona görə də geri çəkilməli olmuşuq. Ötən günlər ərzində üç əsgər yaralanıb, iki nəfərimiz şəhid
olub. Vəziyyət çox ağırdır, gərginlikdən göz açmaq olmur. Əgər düşməni dayandıra bilməsək, Ağdərə əldən gedəcək. Könüllülərin ordu
sıralarından tərxis olunması çox səhv bir addım idi. Onlar gedəndən
sonra qüvvəmiz xeyli azaldı, gücümüz zəiflədi. Buna görə də düşmən
xeyli irəlilədi.
– Yox, komandir, nəyin bahasına olursa olsun, Ağdərəni qoruyacağıq. Heç belə gözəl şəhəri də əldən vermək olar? Əgər ermənilər
buraları işğal eləsə, vəziyyət bir az da ağırlaşacaq. Möhkəm dayanaq,
son nəfəsədək Ağdərəni qoruyaq.
– Elə biz də bunun üçün vuruşuruq, Fikrət! İstəmirik ki, düşmənin murdar ayaqları bu yerlərə dəysin.
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Komandirlə aralarında olan qısa söhbət bitən kimi Fikrət silahını götürüb tələm-tələsik səngərə tərəf qaçdı. Özünə əlverişli hesab
elədiyi bir yerdə mövqe tutub vuruşmağa başladı. Atəş zərbələrinə
baxmayan düşmən dayanmadan irəliləyirdi. Birdən Fikrətin yaxınlığındakı torpaq topasına dalbadal bir neçə güllə dəyib tozanaq qopartdı. O tez aşağı əyilib kənara sıçradı. Güllələrdən biri Fikrətin qoltuğunun altından paltarını qarsayıb keçmiş, xoşbəxtlikdən bədəninə
dəyməmişdi. O dəqiq olmayan bu atəşdən hiss etdi ki, düşmənin
hədəfindədir. Sürünə-sürünə sol tərəfə keçib özünə daha yaxşı atəş
mövqeyi seçdi. Başını səngərdən yuxarı qaldırıb bayaq onu vurmaq
istəyən ermənilərin üstünə od ələdi. Bir an içində işğalçıların mövqeyinə sakitlik çökdü. Fikrət ehtimal etdi ki, güllələri hədəfdən yayınmayıb. Növbəti atəşi açmaq istəyəndə geri çəkilmək barədə əmr verildi. O, eşitdiklərinə inanmadı. Yəqin ki, kiminsə səhvə yol verdiyini
düşündü. Belə bir vaxtda da geri çəkilmək olar? Heç kim yerindən
tərpənmək istəmirdi. Sonra məlum oldu ki, doğrudan da, bu əmr komandanlıqdan gəlib. Bölük komandiri dedi ki, ermənilər sağ və sol
cinahlardan xeyli irəliləyiblər. Əgər qısa müddət ərzində geri çəkilməsək, mühasirəyə düşəcəyik. Ona görə də komandanlıq bu cür qərar qəbul etməyə məcbur olub. Fikrət əsəbindən silahının üstündəki
dolu darağı da düşmənin üstünə boşaltdı. Avtomatın lüləsi od tutub
yanırdı. Əsgərlər komandirin göstərişi ilə vuruşa-vuruşa arxaya çəkilməyə başladılar. Fikrət geri addım atmaq istəmirdi. Bayaq həvəslə, qaça-qaça gəldiyi yolu indi atəş səsləri altında könülsüz-könülsüz
geri qayıdır, qarlı-şaxtalı bir gündə sevinə-sevinə qədəm qoyduğu
Ağdərəni indi kədər hissi ilə, ürəyi yana-yana tərk edirdi. Hospitalın
yanından keçəndə Fikrət lap kövrəldi. O, Məleykə ilə burada görüşmüş, sevgisini burada tapmış, ürəyini ona burada açmışdı. Bu yer,
bu məkan, bu bina onun sevgisinin pozulmaz nişanəsi idi. Bir azdan
buralar da ermənilərin tapdağı altında qalacaqdı. Sevgisinin şahidi
olmuş bu yerlər də düşmən əlinə keçəcəkdi. Belə ağır düşüncələrdən
ürəyinin şah damarı qırılmış, qəlbi odlanmışdı.
Rabitə ilə xəbər verdilər ki, mühasirə dairəsi getdikcə daralır,
tez tərpənib geri çəkilsinlər. İrəliyə can atan dəqiqələr, saniyələr hər
an düşmən əlinə keçmək ehtimallarını artırırdı. Tələsmək lazım idi,
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yoxsa ermənilər onları əsir götürə bilərdilər. Buna yol vermək olmazdı.
İki-üç saatdan sonra ermənilər tüstü dumanı içində olan Ağdərəni işğal etdilər. Şəhəri qoruyan qüvvələr bu məğlubiyyətlə barışmayaraq ara-sıra əlverişli istiqamətlərdən yağıların üzərinə hücuma keçirdilər. Fikrət də irəlidə vuruşanların sırasındaydı. Bir neçə
saat qanlı döyüş getsə də, işğalçıları geri oturtmaq mümkün olmadı. Şəhəri ələ keçirən qəsbkarlar müharibənin vahiməsini artırmaq
üçün evlərə od vurub yandırırdılar. Yer-göy alov içindəydi. Göz-gözü
görmürdü. Səmanın gözünü yanan evlərdən qalxan tüstü dumanı
tutmuşdu. Elə bil dünyanın axırı çatmışdı, daha sabah günəş üfüqdən boylanmayacaq, səhər mürgülü gözlərini açmayacaqdı. Sonuncu
əsgərlər də şəhəri yanaqlarında göz yaşları tərk etdilər. Bir neçə saat
əvvəl Ağdərəni qoruyanlar indi günahkarcasına od içində yanan,
başının üstündə qatı tüstü dumanı dolaşan şəhərə qəzəblə, həsrətlə baxırdılar. Bu baxışlarda erməniyə olan kin və qisas aydınca hiss
olunurdu. Çox dəhşətli, tükürpədici mənzərə idi. Fikrət bu səhnəyə
dərindən köks ötürə-ötürə, qəzəb içini doğraya-doğraya, göz yaşı
içində baxırdı. Bu üzücü, kədərli gün heç vaxt yaddaşından çıxmayacaq, onu həmişə göz yaşları ilə xatırlayacaqdı.
Həm ertəsi, həm də ondan sonrakı günlər şəhəri geri qaytarmaq
üçün düşmən üzərinə edilən əks-hücumlar ara vermədi. Amma həmlələr həm zəif, həm də ardıcıl olmadığından nəticəsiz başa çatdı. Hiss
olunurdu ki, ermənilər şəhəri ələ keçirən kimi mövqelərini çox möhkəmlədiblər. Bir neçə gün çəkən döyüşdən sonra işğalçılar bir az da
irəlilədilər. Ağdərəni caynağına keçirən ermənilər indi Tərtər üzərinə hücuma hazırlaşırdılar. Fikrətgilin mövqeləri də bu istiqamətdə
idi.
Xeyli müddət ağır döyüşlər getsə də, heç bir mövqe dəyişikliyi
olmadı. Bir neçə gün araya sakitlik çökdü, döyüşlər xeyli səngidi. Şərait yarandığı üçün Fikrət Məleykəyə baş çəkmək üçün komandirdən
bir neçə saatlıq icazə aldı. Dayandıqları yerdən hospitala getmək o
qədər də çətin deyildi.
Bir neçə gün əvvəl şəhərdən qayıdan Məleykə həmişəki kimi öz
işlərini görürdü. Qardaşının ölümündən bir-iki həftə keçsə də, kədər
dumanı onun gül çöhrəsindən çəkilməmişdi. Həmişə deyib-gülən
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tibb bacısının gülümsəyən gözlərində qəm kök salmışdı. Qardaş itkisi onun qəddini əymiş, günəş kimi parlayan çöhrəsini soldurmuş, sevincini əlindən almışdı. Sevdiyi insanın gəlişi az da olsa, eynini açdı.
Fikrət tibb bacısının yanında bir neçə saat qaldı, xeyli oradan-buradan söhbət etdilər. Məleykənin başı qarışdı, fikri dağıldı. Tibb bacısı
Ağdərənin işğal olunması xəbərini göz yaşı içində qarşıladı. Onun da
qəlbində bu şəhərlə bağlı xoş xatirələri kol dibindən boylanan bənövşələr kimi boynubükük qaldı. Ayrılarkən danışdılar ki, əgər ortalığa bir problem çıxmasa, Kamandarın qırxına bir yerdə getsinlər...
Onların bu istəkləri baş tutmadı. Gərgin döyüşlər planlarını
pozdu. Həmin günlər Ağdərəni ələ keçirən düşmən Tərtər üzərinə
hücuma keçmişdi. İşğalçılar əvvəlcə rayonun yaşayış məntəqələrini
top atəşinə tutdular. Piyadaların qəfil hücuma keçməsi vəziyyəti lap
gərginləşdirdi. Mülki adamlar arasında da ölən və yaralananlar var
idi. Həm hərbçilər, həm də mülki əhali çətin günlər yaşayırdı. Ağır
döyüşlər hərbçilərə göz açmağa imkan vermirdi. Buna görə də Fikrət Məleykə ilə qırxa gedə bilmədi. Gərgin döyüşlər on gündən çox
çəkdi, ermənilərin işğal cəhdlərinin qarşısı alındı. Düşmənin Tərtərə
doğru gedən yolu həm mərmilərlə, həm də döyüşçülərin cəsarəti ilə
kəsildi.
Bir aya yaxın mövqe döyüşləri getdi. Bu müddət ərzində Fikrət
Məleykə ilə görüşməyə yalnız bir dəfə imkan tapa bildi. Günlər ötüb
arxada qaldıqca tibb bacısının gözlərinə, çöhrəsinə çökmüş kədər
buludu çəkilir, yavaş-yavaş həyatı əvvəlki axarına düşürdü. Bunu
hiss etdikcə üzüntünün onun sağlamlığına zərər vura biləcəyindən
narahat olan Fikrət həm sevinir, həm də düşünürdü ki, axı insan
daim kədər içində ömür sürə bilməz. Daim onunla dostluq edərsə,
qəm insanı üzüb əldən salar, onu həyatın dibinə sürükləyər. İnsanın
hünəri, cəsarəti və iradəsi güclü olanda o, kədərə boyun əymir, ona
meydan oxuyur. Məleykə zəif qız deyildi, iradəliydi, qüvvətli və qətiyyətliydi. Onun narahat qəlbində məğlubiyyətə meydan oxuyan güclü
bir ruh dolaşırdı. O, indiyə qədər kədərli hadisələrə az şahidlik etməmişdi. Qardaşının ölümüylə, yoxluğuyla barışmaqdan başqa yolu yox
idi. Amma o, qəmə də çox boyun əymək istəmirdi. Çalışırdı ki, özü ilə
bərabər Kamandarı da yaşatsın, işi ilə, əməlləri ilə qardaşının yarımçıq qalmış döyüş yolunu davam etdirsin. Məleykənin belə mübariz

c

498

C

olmasına, kədəri üstələyib yavaş-yavaş əvvəlki həyata dönməsinə
Fikrət və sevinirdi. Sevib ürəkdən bağlanığı gülərüz, mehriban qızı
yenidən özünə qaytarmaq üçün o da əlindən gələni əsirgəmirdi.
...Ağdamın ermənilərin əlinə keçməsi xəbəri Fikrətin içini qılınc
kimi doğradı. Nəyə inansa da, buna inanmağı gəlmirdi. Axı düşmən
belə böyük və gözəl bir şəhəri necə işğal edə bilərdi. Bu acı xəbər
yayılan günü onların bölüyünü Tərtərdən Ağdam istiqamətinə apardılar. Bölük təyin olunan kəndə çatanda orada ağır döyüşlər gedirdi.
Ermənilərin hücumunu dayandırmaq məqsədilə başqa istiqamətlərdən də bura kömək göndərilmişdi. Əgər qarşısı alınmasaydı, qəsbkarlar daha böyük əraziləri zəbt edəcəkdilər. Fikrətgil maşından
düşən kimi döyüşə girdilər. Leytenant Səlimov döyüşün gedişini izləyir, əsgərləri müxtəlif istiqamətlərə göndərirdi. İşğalçılar kəndin
yarısına qədər girəndən sonra qarşılarını almaq mümkün olmuşdu.
Düşmən haracan zəbt etmişdisə, ora qədər də evlərə, ot tayalarına,
çəpərlərə od vurub yandırmışdı. Evlərdən qalxan alov havanın hərarətini daha da artırırdı. Tüstünün əlindən göz açmaq olmurdu. Hücum qəfil olduğundan camaat hara gəldi qaçıb pərən-pərən düşmüşdü. Sahibsiz qalmış toyuq-cücə, mal-qara məhəllələrdə bir-birinə
qarışmışdı. Bəzi həyətlərdə itlər də zəncirdə qalmışdı. Vahiməyə
düşmüş mal-heyvan kəndin aralığında ora-bura vurnuxur, atəş səslərindən hürkərək başlarını hara gəldi təpirdi. Zəncirdə bağlı qalmış
itlər dayanmadan hürür, ulayır, sanki sahiblərinə səslənərək onları açıb buraxmağa çağırırdı. Yuxarı tərəfdəki binadan lap çox tüstü
çıxırdı. Bölük komandiri dedi ki, o yanan bina məktəbdir. Az keçmiş
zirehli texnikalar da köməyə gəldi. Bundan sonra Fikrətgil iki-üç istiqamətdən qəsbkarların üzərinə yeridilər. On-on beş metr irəlilədikdən sonra ermənilər döyüş maşınlarından birini vurdular. Ondan
qalxan qara tüstü ətrafı görünməz etdi. Texnika vurulsa da, heyət
üzvləri son anda xilas oldular. Başlanan əks-hücum dayanmamışdı.
O biri döyüş maşınları nərildəyə-nərildəyə yağıların üstünə şığıyırdı.
Onu arxalarınca da piyadalar atəş aça-aça gedirdilər. İşğalçılar ciddi
müqavimət göstərir, ələ keçirdikləri mövqelərdən geri çəkilmək istəmirdilər. Yarım saat çəkən döyüşdən sonra qəsbkarlar sıxışdırılıb
geri qovuldu. Kənd azad edildi. Ermənilərin yaşayış məntəqəsindən
geri oturdulması hamının üzünə sevinc ələmişdi. Məktəb binasında
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yanğın bir az da güclənmişdi. Komandirin əmri ilə döyüşçülər alovu
söndürməyə başladılar. Əsgərlər əllərinə keçən qablarla yaxınlıqdaki arxdan su daşıyıb yanğının üstünə tökürdülər. Fikrət içəridən
daha çox tüstü çıxdığını gördü. O, üç-dörd əsgərlə aşağı düşəndə gördü ki, alovun bir ucu gedib kitabxanaya çatıb. Bir az gec gəlsəydilər,
burada hər şey külə dönəcəkdi. Fikrət əsgər yoldaşlarından onları
otaqdan bayıra daşımağı xahiş etdi. Dostları da sağ olsunlar ki, onu
eşidib avtomatlarını çiyinlərinə keçirib işə girişdilər. Kitabların hamısını daşıyıb alovun ağzı çatmayan otaqlara yığdılar. Məktəbdən
sonra əsgərlər əllərində su qabları evləri söndürməyə getdilər.
Bir həftədən sonra Fikrətgili İlxıçılar kəndinə göndərdilər. Həmin günlərdə bu istiqamətdə də qanlı döyüşlər gedirdi. Güllə səsləri
eşitməkdən Fikrətin qulaqları tutulmuş, ölüm səhnələri görməkdən
gözləri yorulmuşdu. Bir aya yaxın onların bölüyü bu kəndi düşməndən qorudu. Vəziyyət o qədər gərgin idi ki, gedib Məleykəni də görə
bilmirdi. Amma bir müddətdən sonra sakitlik yarandı, döyüşlərin
hərarəti azaldı. Yalnız bundan sonra onları əvvəlki mövqelərinə –
Tərtər istiqamətinə qaytardılar. Ötən vaxt ərzində burada da heç bir
dəyişiklik baş verməmiş, bir qarış da olsun torpaq azad edilməmişdi.
Şəhər və kəndlərin erməni işğalçılarının əlində qalmasının ağrı-acısı
qəlbləri göynədir, ürəkləri yandırırdı.
Bir gün səhər-səhər bölük komandiri Fikrətə özünü pis hiss etdiyini, hospitala getmək istədiyini dedi. Onun sinəsi göynəyir, ürəyi bulanır, xışıltı ilə öskürürdü. Vaxt itirmədən yola çıxdılar. Sürücü
maşını sürətlə sürdüyünə görə hospitala tez çatdılar. Komandirin
müayinəsi uzun çəkmədi. Həkimlər bildirdilər ki, elə ciddi xəstəliyi yoxdur, sadəcə, möhkəm soyuqlayıb, bir-iki kurs müalicəyə ehtiyacı var. Ona iynə vurandan sonra uzandı ki, özünə gəlsin. Bu vaxta
qədər Fikrət Məleykəylə görüşmək üçün yuxarı qalxdı. Tibb bacısı
otağındaydı. Fikrət sevgilisiylə görüşüb hal-əhval tutdu. Acı həsrətin üstünə sevinc damcıları çiləndi. Elə ilk baxışdan hiss olunurdu ki,
yavaş-yavaş onun qaş-qabağı açılır, üzündən kədər çəkilir. Bəlkə də,
o, zahirdə özünü belə şən göstərir, qardaş itkisinin acısını daxilində
çəkirdi.
Komandiri aşağıda gözlədiyi üçün o, tibb bacısının yanında çox
qalıb söhbət edə bilmədi. Sağollaşıb Məleykədən ayrıldı. Tələsik aşa-
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ğı – qəbul otağına düşdü. Gördü ki, iynədən sonra leytenant bir az
babatlaşıb. Həkimlər ona hospitalda yatıb müalicə olunmasını məsləhət görsələr də, komandir razılaşmayıb: “Mövqe döyüşləri getdiyi
bir vaxtda mən rahatca burada yata bilmərəm. Ermənilər istənilən
an cəbhə xəttini yara bilərlər”, – dedi. Həkimlər ona xeyli dava-dərman yazıb müalicə kursu təyin etdilər. İşləri qurtarandan sonra Fikrətgil hissəyə qayıtdılar.
On gün çəkən müalicədən sonra bölük komandiri yaxşılaşdı, ağrı-acıları ötüb keçdi, əvvəlki kimi özünü sağlam və gümrah hiss etdi.
Yavaş-yavaş Fikrətgilin bölüyünə yeni qüvvələr gəlirdi. O fikirləşirdi ki, yəqin, bunlar avtobus dayanacaqlarından, küçələrdən məcburi tutulanlardır. Tanışlıq zamanı onların da aralarında cəsarətli,
igid oğulların olduğunu görürdü. Təcrübəli döyüşçülər ordu sıralarında kövrək addımlarını atan əsgərlərə təlim keçib silahları öyrədirdilər.
...Yayın isti günləri yavaş-yavaş ötüb arxada qalırdı. Yaşananlar
dünənə döndükcə sabahlara yeni yollar açılırdı. Həftələr ötüb keçdikcə istilər öləziyir, artıq payızın soyuq nəfəsi duyulurdu. Fəsillərdən
asılı olmayaraq yenə də mövqe döyüşləri gedirdi. Açılan atəş səsləri
göylərin də sakitliyini pozub ayı, ulduzları diksindirirdi. Mövqeyində
dayanan Fikrət daim düşmən postlarını müşayiət edirdi. Günortaya
yaxın əsgərlər xəbər verdilər ki, bölük komandiri onu yanına çağırır.
Fikrətin ağlına gəldi ki, yəqin, kəşfiyyata gedəcək. Kamandar şəhid
olandan sonra düşmən tərəfə keçib “dil” gətirməmişdilər.
Leytenant onu gülərüzlə qarşılayıb dedi:
– Fikrət, indicə komandanlıqdan telefonoqrama almışam. Zabitlik kursunda oxumaq üçün bizdən bacarıqlı, bilikli bir əsgər istəyirlər. Fikrim var, sənin adını verim. Çünki sən döyüş yolu keçmisən,
təcrübəlisən, zabit olmağa layiqsən. Bölükdə ən yaxşı namizəd səni
görürəm. Hiss edirəm ki, fikrin-zikrin kitabların yanında qalıb, oxumağa böyük həvəsin var. İnanıram ki, kurslarda fəal olacaq, imtahanlardan uğurla keçib rütbə alacaqsan. Bu gün yeni yaranan ordumuza
savadlı, təcrübəli zabitlər lazımdır. Yəqin ki, bu işin öhdəsindən kişi
kimi gələcəksən.
Fikrət bölük komandirindən bu xəbəri eşidəndə sevindi. Çünki
orduya gələn gündən ürəyindən zabit olmaq arzusu keçirdi. Budur,
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indi istəyinə çatmaq üçün ümid qapıları yavaş-yavaş üzünə açılırdı. Bacarığı olsaydı, bu qapılardan asanlıqla keçib zabit ola bilərdi.
Düşündü ki, bu xəbərə Məleykə də, ailə üzvləri də sevinəcəklər. Ona
görə də cavabını cox ləngitməyib dedi:
– Yoldaş kapitan, siz necə məsləhət bilirsinizsə, elə də olsun. Nə
gizlədim, dedikləriniz ürəyimcədir. Mənim mədənə – iş yerimə qayıtmaq fikrim yoxdur. Orada mənsiz də keçinə bilərlər. Hiss edirəm
ki, burada daha çox lazımam, sanki ordu üçün doğulmuşam.
– Hə, lap yaxşı. Müharibə həmişə olmayacaq ki? Bir ilə, iki ilə –
axır ki gec-tez torpaqlarımızı erməni işğalından azad edəcəyik. İndi
sənin adını qərargahdakı siyahıya yazdıracağam. İnşallah, kurs açılanda yola salarıq, gedib oxuyarsan.
– Çox sağ ol, yoldaş komandir.
Bölük komandiri əlini onun kürəyinə asta-asta vuraraq: “Mənə
minnətdarlıq etmək lazım deyil, Fikrət, bu üstünlüyü sən öz cəsarətinlə qazanmısan”, – dedi.
Elə bil bütün dünyanı hədiyyə kimi bərli-bəzəkli bir kağıza büküb Fikrətə vermişdilər. Aşıb-daşan sevinci ürəyinə sığmırdı. İnsan
belədir, arzusuna qovuşmaq ərəfəsində özünü son dərəcə güclü və
məğlubedilməz sanır. Ona elə gəlirdi ki, dünyanı da çiyinlərində gəzdirə bilər. Həmin anlarda Fikrəti də həmin hisslər çulğamışdı. Elə bil
heç yerimir, quş kimi göylərdə qanad çalırdı...
Bu dəfə Məleykə ilə görüşə həmişəkindən sevincək gedirdi.
Tələsirdi ki, hospitala tez yetişib şad xəbəri tibb bacısına çatdırsın.
Bilirdi ki, söyləyəcəkləri sevgilisinin də ürəyincə olacaq. Tələm-tələsik hospitalın həyətinə girdi. Qarşısına çıxan tanıdığı tibb işçiləri ilə
salamlaşa-salamlaşa Məleykənin otağına çatdı. Qapını astaca döyüb
içəri keçdi. Otaqda ondan başqa da bir neçə tibb işçisi var idi. Fikrət
hamıyla da mehribancasına salamlaşdı. Məleykə tez ayağa qalxıb ona
yer göstərdi. O, stulu çəkib oturdu. Tibb bacısının süzdüyü çaydan
yenə də kəklikotunun qoxusu gəlirdi. Ona görə də Fikrət bir stəkanla
kifayətlənmədi. Həmişə olduğu kimi isti çay yavaş-yavaş canındakı
yol yorğunluğunu çıxarırdı.
Otaqda adamlar çox olduğundan Fikrət onların yanında zabit
kursuna gedəcəyini sevgilisinə demək istəmədi. Çay içəndən sonra
dəhlizə çıxdılar. Bura bir az sakitlik idi, arxayın söhbət edib ürəkləri-
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ni boşalda bilərdilər. Fikrət sevinə-sevinə tibb bacısına yaxın günlərdə onu hərbi hissədən Bakıya – zabitlik kursuna göndərəcəklərini
dedi. Məleykə bu xəbərə çox sevindi. Fikrətin əlini sıxaraq onu təbrik edib uğurlar arzuladı. Sevincdən qızın gözləri yaşarmışdı. Bunu
görəndə özündən asılı olmadan Fikrət də kövrəldi. Sonra tibb bacısı
nəmli gözlərini Fikrətə dikib dedi:
– Zabit olmaq Kamandarın da arzusu idi, komandanlıq razılıq
da vermişdi. Təəssüf ki, qardaşımın həyat yolu yarıda qırıldı. Sən bu
şad xəbərinlə məni yaman sevindirdin. Kamandarın zabit ola bilmədiyini həmişə özümə dərd eləyirdim. Sənin bu xoş xəbərin ürəyimdəki kədəri silib apardı. Yəqin ki, bundan Kamandarın da ruhu şad
olacaq. Hələ səninlə rastlaşmamışdan əvvəl həmişə arzulayırdım ki,
kaş gələcək həyat yoldaşım zabit olaydı. Kursu keçib rütbə ala bilsən,
təkcə sən yox, elə məni də arzuma qovuşduracaqsan. Kamandarın
ilinə qədər rütbə alsan, lap yerinə düşər. Onun məzarı üstünə çiyinlərində zabit paqonları gedərsən.
– Bilirdim ki, zabitlik kursuna getməyim sənin də ürəyincə olacaq, amma bu qədər sevinəcəyini gözləmirdim. Sən məni daha da
həvəsləndirib qol-qanad verdin.
Fikrət hospitaldan hərbi hissəyə gözəl ovqatla qayıdırdı. Məleykə xoş sözləri ilə sanki ona qol-qanad verib göylərə qaldırmışdı. Nəyin bahasına olursa olsun, o, mütləq zabit olacaq. Təkcə Məleykəyə
görə yox, həm də özünə görə, döyüşə, qələbəyə görə, torpaqların
azad olmasına görə, Kamandara görə, vətənə görə. Bu dəqiqələrdə
onun ürəyi də, dili də qan-qan deyirdi. Fikirləşirdi ki, nə qədər düşmən diz çökdürülməyib, torpaqlar işğaldan azad edilməyib, formanı əynindən çıxarmayacaq. Döyüş qələbəyədək davam etməlidir. Bu
yolda ölüm var, dönüm yoxdur.
Hospitaldan qayıdandan üç gün sonra ermənilər Fikrətgilin
postlarına hücum etdilər. İki saat çəkən döyüşdən sonra işğalçılar
xeyli irəliləyib onların bir neçə mövqeyini ələ keçirdilər. Vəziyyət
gözlənilmədən birdən-birə gərginləşdi. Döyüş zamanı yeni gəlmiş
əsgərlərdən iki nəfəri şəhid oldu, üçü ağır yaralandı. Fikrətsə ölümdən xoş bir təsadüf nəticəsində qurtuldu. Onun bəxtindən yaxınlığına düşən mərmi açılmamışdı. Əgər partlayış baş versəydi, qəlpələr
onu parça-parça edəcəkdi. Döyüşdən sağ çıxandan sonra düşündü ki,
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görünür, hələ ömrünün sonu çatmayıb. O hələ döyüşüb vuruşmalıdır.
İşğal altındakı torpaqları azad etməlidir.
Əlverişli mövqelərin əldən getməsi, düşmənin irəliləməsi döyüşçülərə ağır mənəvi zərbə idi. Məğlub duruma düşmək heç vaxt
insana başucalığı gətirmir, dost-tanış yanında üzünü qara, dilini gödək edir. Zabitlər də, əsgərlər də qəflətən işin bu cür alınmasından
məyus olmuş, məğlub duruma düşmüşdülər. Xəcalətdən, utandıqlarından başlarını qaldırıb bir-birinin üzünə dik baxa bilmirdilər. İki
gündən sonra Fikrətgilə kömək gəldi. Əks-hücuma hazırlıq işləri
başa çatan kimi şəxsi heyət üç istiqamətdən düşmən üzərinə yeridi. Dörd saat çəkən qanlı döyüş onlar üçün uğurla başa çatdı. Həm
itirilmiş mövqelər geri alındı, həm də düşmən bir neçə kilometr Ağdərə istiqamətinə sıxışdırıldı. Bu kiçik üstünlükdən böyük qələbənin
qoxusu gəlirdi. Bir neçə gün əvvəl ki, məğlubiyyətdən məyus olmuş
zabit və əsgərlərin indi üzləri gülürdü, başlarını dik tutmuşdular,
bir-birinin gözünün içinə şəstlə, qürurla baxırdılar...
İntizar içində gözləməyin üzücü bir iş olduğunu kim bilmir ki?
Fikrətin də neçə vaxt idi ki, qulağı səsdə qalmışdı, Bakıya – kursa gedəcəyi günü həvəslə gözləyirdi. Orduda xidmətini zabit kimi davam
etdirməyə tələsirdi. Amma xeyli müddət idi ki, kursun açılmasından
bir səs çıxmırdı. O, hər səhərini şad xəbər eşidəcəyi ümidi ilə açırdı. Hələliksə buz yerindən tərpənib ərimək bilmirdi. Fikrət həm də
ondan qorxurdu ki, birdən səhv salıb onun yerinə kursa başqasını
göndərərlər. O da arzusuna qovuşa bilməz. İki-üç dəfə utana-utana
sözarası leytenant Səlimovdan da kursa gedib-getməyəcəyini soruşmuşdu. Bölük komandiri isə hər dəfə eyni sözü təkrar edərək: “Narahat olmağa dəyməz, əgər telefonoqram verilibsə, gecmi, ya tezmi,
kurs mütləq olacaq”, – deyirdi.
Yay ötüb arxada qalmış, yerini çiskinli, yağışlı payıza vermişdi.
Havaların istisi, hərarəti xeyli azalmışdı. Soyuq küləklər payızın ilk
addımlarından xəbər verirdi. Havaların soyuduğunu hiss edən ağacların yarpaqları yavaş-yavaş saralıb yerə tökülərək xəzana dönürdü.
Günlər ötüb arxada qaldıqca hiss olunurdu ki, təbiət yavaş-yavaş
payızı qarşılamağa hazırlaşır. Fəsillərin dəyişməsinə, bir-birini əvəz
etməsinə məhəl qoymayan atəs səsləri isə heç ara vermirdi. Başqa
bölgələrdən də ağrılı-acılı xəbərlər gəlirdi. Ermənilərin bir-birinin
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ardınca beş-altı rayonu işğal etməsi hamının üzünə kədər, qəm ələyirdi. Hiss olunurdu ki, düşmənə erməni diasporları güclü olan xarici ölkələrdən, terror təşkilatlarından böyük kömək gəlir. Yağılar da
bunun hesabına qüvvələrini artıraraq dayanmadan irəliləyib yeni
əraziləri zəbt edirdilər.
Soyuq bir payız günündə Fikrət şad xəbər eşitdi. Axşama yaxın
posta gələn leytenant Səlimov dedi:
– Fikrət, gözün aydın. Axır ki kursdan xəbər çıxdı. Deyirdim axı,
narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Hazırlaş, bir həftədən sonra Bakıda – təlim mərkəzində olmalısan.
Bu xəbərdən sevinən Fikrət tələm-tələsik bölük komandirinə
dil-ağız elədi:
– Şad xəbər olasınız, yoldaş leytenant, məni yaman sevindirdiniz! Bu müjdəni çoxdan gözləyirdim.
– Bax ha, Fikrət, kursda yaxşı oxu, başımızı uca elə!
– Buna görə narahat olmayın, komandir. Sizə söz verirəm ki, kursun əlaçılarından biri olacağam.

Zabit olmağa gedən yollar döyüşdən keçirdi

Bir neçə gündən sonra səhər-səhər rabitə ilə Fikrətə bölüyün
qərargahına gəlməyi əmr etdilər. O, postdakı əsgər yoldaşları Əşrəflə, Tofiqlə və başqaları ilə sağollaşıb tələm-tələsik aşağı düşdü. Artıq sənədləri hazır idi. Bölük komandiri onunla görüşüb uğurlu yol
arzuladı, gedəcəyi ünvanı da dəqiq başa saldı. Yola çıxmazdan əvvəl
Məleykə ilə görüşüb yerə-göyə sığmayan sevincindən ona da pay
vermək istədi.
Orduda ilk addımlarını atanda heç ağlına da gəlməzdi ki, nə
vaxtsa onu zabitlik kursuna göndərərlər. Deməli, o bunu cəsarəti
və hünəri ilə qazanmışdı. Mübarizə aparmadan, çarpışıb vuruşmadan, çətinlikləri dəf etmədən istəyinə çatmaq mümkün deyil. İnsan
həyatda təsadüfən qarşılaşdığı çətinliklər səddini aşıb keçmək gücündədir. Sadəcə olaraq, qüvvəsini hədəfə düzgün yönəltməlidir. Azçox bərkə-boşa düşmüş Fikrət özünü həyatın sınaqlarından üzüağ
çıxmağa hazır hiss edirdi. O döyüşə gələndə fikirləşirdi ki, müharibə
başa çatandan sonra yenə də mədənə – doğma kollektivə qayıdıb
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işinə davam edər. Amma müharibə xeyli uzanmış, qarşılaşdığı gözlənilməz hadisələr onun ömür yolunun axarını başqa istiqamətə döndərmişdi. Bu axar da, onun üçün də çətin deyildi. Fikrət burada da
mütləq uğur qazanacaqdı.
...Məleykə otağında yox idi, soruşanda qızlar onun yeməkxanada
olduğunu dedilər. Fikrətin dəhlizdə gözləməyə səbri çatmayıb sevgilisinin ardınca yeməkxanaya getdi. İçəri girən kimi gözləri Məleykəsini axtardı. Gördü ki, tibb bacısı yemək yeyir, həm də nə isə bir
az dilxordu. Fikrət sakit addımlarla ona yaxınlaşıb astadan dilləndi:
– Məleykə, salam, nuş olsun!
Tibb bacısı başını qaldırıb dilləndi:
– Salam, Fikrət! Yeməkxanaya nə vaxt girdiyini görmədim.
– Mənsə səni bura ayaq basan kimi gördüm. Deyəsən, çox fikirlisən... Nə olub, nə haqda düşünürdün, nəyin dərdin çəkirdin?
– Desəm, inanmazsan!
– İnanaram, de!
– İnan Allaha ki, səni fikirləşirdim.
– Mən sənə inanıram, Məleykə, and içməyə ehtiyac yoxdur. Əgər
sirr deyilsə, bəlkə, deyəsən, nə fikirləşirdin?
– Deyirdim ki, görən bəs nə oldu bunun kursa getməyi? Gör üstündən nə qədər vaxt keçib... Düşünürdüm ki, ya komandanlıq fikrini
dəyişib, ya da kurslar ləğv edilib.
– Yox, Məleykə narahat olma, hər şey qüvvəsindədir, heç nə dəyişilməyib. Budur, sənədlərimi almışam, artıq bu gün yola düşürəm.
İnşallah, sabah günorta Bakıda – təlim mərkəzində olmalıyam. Yola
çıxmazdan əvvəl gəldim ki, sevincimi səninlə bölüşüm.
– Nə yaxşı, nə yaxşı, ay Fikrət! Allaha çox şükür, axır ki tilsim
qırıldı. Söhbət başımızı qatdı, heç səni yeməyə də dəvət eləmədim.
Otur çörək yeyək, çay içək.
– Yox, sağ ol, Məleykə, elə də ac deyiləm.
– Eybi yox, bir az da mənimlə yeyərsən.
– Hə, nə olar, əgər ürəyindən keçirsə, yeyərəm.
Məleykə ayağa qalxıb Fikrətə yemək gətirdi. Mehribancasına
söhbət edə-edə bir yerdə yemək yedilər. Fikrət İkramgilin telefon
nömrəsini tibb bacısına verib dedi ki, kursda olduğu müddətdə qardaşıgildə qalacaq: “İşdi-şayət, şəhərə gələsi olsan, bu nömrəyə zəng
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vurarsan. Mən evdə olmasam da, tanışlıq verib deyərsən ki, Bakıdasan. Ertəsi gün evinizə gəlib səni taparam görüşərik”. Məleykə onun
sözlərinə astaca: “baş üstə”, – dedi. Yeməkxanadan çıxıb hospitalın
həyətinə düşdülər. Tibb bacısı Fikrəti gülərüzlə yola saldı:
– Fikrət, yaxşı yol, sənə yalnız və yalnız uğurlar qazanmağı arzu
edirəm. Gün o gün olsun ki, geriyə çiyinlərində zabit paqonları qayıdasan.
Beləcə, sevgililər söhbətlərinə nöqtə qoyub ayrıldılar. Hospitaldan çıxandan sonra Fikrət birbaşa avtovağzala yollandı. Onu şəhərə
aparacaq avtobus yarım saatdan sonra yola düşdü. Yeri pis deyildi,
pəncərəyə yaxın oturmuşdu ki, şəhərə çatana qədər bir-birinə bənzəməyən gözəl payız mənzərələrini seyr etsin. Amma yolboyu gözünə heç də yalnız yaxşı şeylər dəymədi. Gözəl payız mənzərələri
ilə bərabər ətrafda ürəkdağlayan səhnələr də gördü. Yolun kənarları qaçqın köçləri ilə dolu idi. Erməni hücumları nəticəsində doğma
ocaqlarından didərgin düşənlər yollarda əsir-yesir qalmışdılar. Belə
çətin günlərdə bu insanların üz tutub gedəcəkləri, qalacaqları isti
bir ünvan, rahat bir yer yox idi. Onlar qaçqınlıq həyatının ilk ağrılı-acılı günlərini yaşayırdılar. Köç aparan maşınların əlindən yollarda
tərpənmək olmurdu. Bir çoxu mal-heyvanlarını da gətirə bilmişdilər.
Di gəl ki, nə özlərinin, nə də mal-qaralarının yerləşməsi üçün münasib yer tapmırdılar. Baxışlarından narahatlıq yağan qaçqınların
ahı-fəryadı yerə-göyə sığışmırdı. Qanlı müharibənin doğurduğu bu
ürəkdağlayan mənzərələrə baxdıqca Fikrətin gözləri yaşarırdı. Düşmən güllələri altında ata-baba yurdundan qaçmış adamların baxışları çox kədərli idi. Qadınlar, qızlar səs-səsə verib ağlaşır, sakitləşmək
bilməyən uşaqların çığırtısı ərşə qalxırdı. Avtobus asta-asta hərəkət
etdiyindən Fikrət bu dəhşətli, dillə deyilməyəcək qədər ağrılı mənzərələri yaxından görə bilirdi. O, indən sonra “qaçqın” adı daşıyacaq bu adamların harayını eşidir, göz yaşlarını görürdü. Dəmir yolu
stansiyasının yaxınlığından keçəndə müşahidə etdi ki, qaçqınların
bir çoxu köhnə vaqonlarda məskunlaşıblar. O dərd edirdi ki, yurdsuz-yuvasız qalmış bu insanlar yaşamaq üçün heç bir şəraiti olmayan bu vaqonlarda necə qalacaq, bu darısqallıqda gələcək həyatlarını necə quracaqlar? Doğma ocaqlarında itirdikləri rahatlıqlarını
bundan sonra harada tapacaqlar? Ümumiyyətlə, tapa biləcəklərmi?
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Onu düşündürüb narahat edən bu suallara cavab vermək də çox çətin
idi. Qaçqınların gələcəkdə qarşılaşacaqları çətinlikləri, yaşayacaqları
əzablarla dolu həyatı düşündükcə ürəyi sıxılırdı. Axı niyə? Nə üçün
hələ də mənşəyi dəqiq bəlli olmayan erməni bu günahsız camaata
“didərgin, qaçqın” damğası vurmalı, onların rahat, firavan həyatlarını cəhənnəmə döndərməliydi? Bunları düşündükcə qeyri-ixtiyari
olaraq yumruqları düyünlənir, dişləri bir-birinə sıxılırdı. Sanki bir
anın içində xalqına cəhənnəm əzabı yaşadan erməniləri vurub-dağıtmaq, yer üzündən silmək istəyirdi.
Fikrət Bakıya şər qarışanda çatdı. Həmişəki kimi yenə də şəhərdə soyuq küləklər əsirdi. Onun cəbhə bölgəsindən, od-alov saçan
müharibənin içindən sağ-salamat qayıtması qardaşıgildə böyük sevincə səbəb oldu. Fikrətin zabitlik kursunda oxuyacağını eşidəndə
İkramın da, Qərənfilin də üzü güldü.
Ertəsi gün Fikrət təlim mərkəzinə yollandı. Kursa gələnlər çox
idi. Onun üçün burada oxumaq elə də çətin deyildi. Məşğələlər zamanı qeydlər aparır, çalışmalarda fəallıq göstərirdi. Təlimlər, dərslər nə qədər başını qatsa da, bir an, bir dəqiqə də olsun Məleykəni
yaddan çıxarmırdı. Günlər arxada qaldıqca sevgilisi üçün lap çox
darıxırdı. Hərdən fikirləşirdi ki, bir-iki günlük vaxtı olsaydı, Ağdama
gedib onunla görüşüb qayıdardı. Amma hələlik buna zamanı yox idi.
Səbrini basıb birtəhər dözür, Məleykə ilə görüşəcəyi günün həsrətini
çəkirdi.
...Kursun iki ayı arxada qalmışdı. Bir axşam Fikrət evə qayıdanda
Qərənfil ona dedi:
– Fikrət, istədiyin qız – Məleykə zəng vurub səni soruşurdu. Xahiş elədi ki, bir neçə günlüyə Bakıya gəldiyini sənə çatdırım.
– Çox sağ ol, Qərənfil. Gərək sabah dərsdən çıxandan sonra onlara baş çəkəm.
– Hə, nə olar, Fikrət, get qızı gör. Bəlkə, İkram evdə olmayanda
Məleykəni bizə gətirəsən, söhbət edib yaxından tanış olaq. Görüm
sevib-seçdiyin qız necədir, sənə yaraşandır, yoxsa yox? Əgər razılıq
versə, onu zərgərin yanına aparıb barmağının ölçüsünü də götürərik. Belə olsa, sabah-birisigün üzük alanda çətinlik çəkmərik.
– Əhsən sənə Qərənfil, düz deyirsən. Dəvət eləyərəm, razılıq versə, gətirərəm. Əgər utanıb evə gəlməsə, çalışaram ki, heç olmasa, sizi
şəhərdə görüşdürüm.

c

508

C

– Hə, Fikrət, elə də olar. Amma evə gəlsə, işimiz lap asanlaşar,
daha ora-bura qaçmarıq, rahatca oturub söhbətimizi edərik.
Ertəsi gün Fikrət kursdan çıxan kimi birbaşa Məleykəgilə yollandı. Qapılarını bir az çəkinə-çəkinə döydü. Tibb bacısı evdəydi. Salamlaşandan sonra onu içəri dəvət etdi. Fikrət utana-utana dəhlizə
keçdi. Anası Sona xala zaldakı divanda fikirli-fikirli oturmuşdu. Fikrəti görən kimi ayağa qalxıb görüşdü. Məleykə tələsik ona çay süzüb
Şəhidlər xiyabanına gedib qardaşının məzarını ziyarət etdiyindən
söz açdı. Fikrət dedi ki, Bakıya gələndən bəri bir neçə dəfə həm Kamandarın, həm də o biri döyüşçü dostlarının, komandirinin məzarını ziyarət edib. Söhbət zamanı Məleykə ondan dərslərini soruşdu:
– Fikrət, kursda işlərin necə gedir, oxumaq çətin deyil ki?
– Yox, elə bir çətinliyim yoxdur. Axı mən məktəb illərində də
dərslərimi yaxşı oxuyurdum. Özümə güvənirəm, inanıram ki, kursu
uğurla bitirib zabit rütbəsi alacağam.
– Təki o gün olsun, ay Fikrət!
Bir azdan Sona xala iş dalınca həyətə çıxdı. İkisi otaqda tək qalan
kimi Fikrət pıçıltı ilə tibb bacısına dedi: “Vaxtın varsa, çıxıb bir az
şəhərdə gəzək”. Məleykə astadan cavab verdi:
– Hə, vaxtım var. Evdə oturmaqdan da sıxılıram. Bəlkə, bir az
şəhərdə gəzərəm, eynim açılar. Çay içəndən sonra sən çıx həyətin o
başında məni gözlə. Paltarımı dəyişib, beş-üç dəqiqəyə arxanca gələcəm.
Fikrət çayını içəndən sonra Sona xala ilə, Məleykə ilə sağollaşıb
evdən çıxdı. Tibb bacısının dediyi yerdə dayanıb onu gözlədi. Sevgilisi Fikrəti intizarda çox saxlamadı. Bir də gördü ki, budur, Məleykə
asta-asta gəlir. Çoxdan idi Fikrət onu mülki geyimdə görməmişdi.
Tibb bacısı o qədər gözəl idi ki, ona al da yaraşırdı, şal da. Qərara
aldılar ki, Azadlıq meydanına, Hökumət evinin qabağına getsinlər.
Evlərindən bir az aralanandan sonra Məleykə istəklisinin qoluna
girdi. Səsli-küylü küçələrdən keçib Azadlıq meydanına gəldilər. Bir
vaxtlar tonqal qalayıb ətrafında oturduqları, tanış olduqları yerdə
iki-üç dəqiqəlik ayaq saxladılar. Ötüb arxada qalmış o gərgin, təlatümlü günləri xatırladılar. İndi meydan sükuta dalmış, elə bil dərin
yuxuya getmişdi. Hər ikisinin qulaqlarına o günlərin hay-küyü, alqış
sədaları və qışqır-bağır səsləri gəlirdi. Meydan onlar üçün çox əziz
və doğma idi. Fikrət ölkədə yaşanan haqsızlığa qarşı meydanda mü-
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barizə apardığı günlərdə, onun qəlbində Məleykəyə olan məhəbbət
qığılcımları alovlanmışdı. Onların haçalanan ömür yolları, istək və
arzuları da burada cəm olub qoşalaşmışdı. Hərdən taleyin qarşısına çıxardığı bəzi sürprüzlərə insanın inanmağı gəlmir. İnanılmaz
hadisələr isə çox vaxt insana xoşbəxtlik gətirir. Fikrət də sevgisini
təsadüfən bu cür təlatümlər, fırtınalar və mübarizələr qoynunda tapmışdı. Bu, sanki taleyin qismətli və əvəzsiz bəxşişi idi.
İndi yenə də meydandaydılar, yanaşı addımlayırdılar. Yenə də
bura arzularına qovuşmaq üçün üz tutmuşdular. Özü də bu dəfə
ayrı-ayrı istiqamətlərdən yox, eyni səmtdən gəlmişdilər. İndi onları arxada qalmış çətin, keşməkeşli illərin gərgin hadisələri bir araya
gətirmişdi. Mitinqlər davam edən vaxtlarda heç birinin ağlına da gəlməzdi ki, həyatlarına belə bir anın da günəşi doğar. Könülləri sevinər,
ürəkləri açılar, qəlbləri xoşlanar. O gün doğmuşdu, o gün mübarək
addımlarını atmışdı. İndi xoşbəxtlik öz qapılarını yavaş-yavaş sevgililərin üzünə açmaq istəyirdi. Deməli, onlar özləri də bilmədən, hiss
etmədən gərgin günlərin içindən belə bir xoş çağlara doğru yol gəlirmişlər. Bu günə Fikrətlə Məleykəni həyatın özü hazırlayırmış. Heç
biri qismətindən narazı deyildi. İçində yaşadıqları indiki həyat sanki
gözəl bir paltar kimi boylarına biçilmişdi. Ətrafı diqqətlə seyr edəndən sonra Məleykə ondan soruşdu:
– Fikrət, mənə belə gəlir ki, mitinqlər davam edən günlərdə xalq
bir yerdəydi, onda biz daha güclü, daha həmrəy idik. İndi hərə bir
tərəfə dağılıb, meydan boşalıb. Sanki artıq bir yerdə olmadığımızdan
zəifləyib gücdən düşmüşük. Tarixdə həmişə belə olub, xalq birləşəndə güclənib. Gücləndikcə də düşmənə qalib gəlib, gec-tez onu diz
çökdürüb. Sən bu barədə nə fikirləşirsən?
– Düz sözə nə deyəsən? Məleykə, səninlə razıyam! Gərək xalq
yumruq kimi birləşsin, ağır gündə də, xoş gündə də bir yerdə olsun.
Fikir ayrılığı şər qüvvənin toxumu kimi ürəklərə düşüb camaatı
bir-birindən uzaqlaşdırmasın. Meydan bizim həm mübarizəmizin,
həm də məhəbbətimizin başlanğıc nöqtəsidir. Dünya yaranandan
həmişə belə olub, bir nöqtədən başlanan mübarizə mütləq başqa bir
nöqtədə birləşərək tamamlanıb. Əlbəttə, biz bir yerdə olsaq, gücümüz daha da artar, onda heç kim bizi məğlub edə bilməz.
– İnşallah, hər şey yaxşı olar. Atalar gözəl deyib ki, su gələn arxa
bir də gələr.
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Qısa söhbətdən sonra onlar meydandan keçib bulvara üz tutdular. Sevgililər ürəklərində məhəbbət bəxtəvərcəsinə qol-qola girib
sahil boyu üzü yuxarı gedirdilər. Bulvarda adamlar çox idi, heç kim
istirahətini pozmurdu. Məleykə onları Fikrətə göstərib dedi:
– Fikrət, ətrafa diqqətlə bax. Görürsən, adamlar necə də arxayın, bəxtəvərcəsinə gəzişirlər, üzlərində heç bir narahatlıq-filan hiss
olunmur. Heç elə bil vətəndaşı olduqları ölkənin ərazisində müharibə getmir. Bilmirsən, bu nədən belədir? Niyə bir qrup insan gecə-gündüz əldə silah vuruşub müharibədə əzab çəkir, yaralanır, ölür,
başqa bir qrup isə özü üçün arxayınca gəzib istirahət edir. Bir onlara
fikir ver, heç dünyanın işləri veclərinə də deyil. Cəbhə bölgələrində
gedən döyüşlərlə maraqlanmırlar. Mən başa düşə bilmirəm, bu ölkə
hamımızın vətəni deyilmi? Hamımız bu torpaq üstündə yaşamırıqmı? Hamımız bir ölkənin vətəndaşı deyilikmi?
– Məleykə, sən mənə çox çətin bir sual verdin. Görünür, müharibə hamının taleyinə yazılmayıb, hərənin bir qisməti, bir alın yazısı
var. Bu gün biz vuruşuruqsa, sabah danışmağa haqqımız onlardan
çox olacaq. Gəl biz elələrinə fikir verməyək, onların səviyyəsinə enməyək. Qoy ətrafımızdakılar bizə oxşasınlar, bizə həsəd aparsınlar,
bizə bəxtəvərlik versinlər.
– Hə, sən düz deyirsən, Fikrət. Qoy belə olsun.
Onlar qaranlıq düşənə qədər söhbət edə-edə bulvarda gəzdilər.
Fikrət sözarası Qərənfilin dediklərini Məleykəyə çatdırdı. Tibb bacısı
əvvəlcə utandığını desə də, Fikrət xahiş edəndən sonra razılaşmaqdan başqa yolu qalmadı. Elə isti-isti sabahkı görüşlərinin vaxtını da
təyin etdilər. Ertəsi gün Fikrət saat birdə Məleykəni evlərinin yanında gözləyəcəkdi.
Axşam evə qayıdan kimi Fikrət Qərənfilə Məleykənin sabah onlara gələcəyini dedi. Gəlinləri buna ürəkdən sevindi. Fikrət onun
hərəkətindən, xoş sözlərindən razı qalaraq: “Çox sağ, ol, Qərənfil, Allah ürəyinə görə versin”, – dedi.
Sonuncu dərsdən icazə alan Fikrət Məleykənin yanına tələsdi.
Onu görüş yerində çox gözləmədi. Qız gəlib çıxan kimi ləngimədən
yola düzəldilər. Bir saatdan sonra qardaşıgilin qapısının ağzında dayanmışdılar. Tibb bacısı evə utana-utana ayaq basdı. Qərənfil Məleykəni gülərüzlə qarşıladı. Yemək yeyə-yeyə xeyli söhbət edib yaxından tanış oldular. Məleykə zərgərə getməyə etiraz etmədi. Çörək
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yeyəndən sonra birlikdə Qərənfilin tanıdığı ustanın yanına getdilər.
Həm onun barmağının ölçüsünü götürdülər, həm də satışda olan
üzüklərə, sırqalara baxdılar, bir neçə paltar mağazasına da baş vurdular. Bu anlarda Fikrət ötəri Məleykənin üzünə baxdı. Tibb bacısına
yaşatdığı bu bəxtəvərlik dolu xoş anlar onu göylərə qaldırmışdı. Qızın ürəyindəki xoşbəxtlik hisləri sanki gözəl çöhrəsində bərq vururdu. Onsuz da, çox yaraşıqlı olan sifəti daha da gözəlləşmişdi, günəş
kimi işıq saçırdı.
Mağazadan çıxanda Qərənfil onlardan ayrılıb evə getdi. Fikrət
Məleykəni məhəllələrinə qədər ötürdü. Tibb bacısı Qərənfili çox
bəyəndiyini söylədi. Sağollaşarkən Məleykə sabah axşam bölgəyə
qayıdacağını dedi. Danışdılar ki, yola düşməzdən əvvəl Kamandarın
məzarını ziyarət etsinlər. Bir az fikrə gedən Məleykə dedi:
– Fikrət, mən, onsuz da, evdə bekaram. İstəyirsən, gəlim sən
kurs keçdiyin təlim mərkəzinin qarşısına, orada görüşək. Daha əziyyət çəkib basa-basa bura gəlib vaxtını itirmə. Mən təlim mərkəzinin
yerləşdiyi ərazini tanıyıram.
– Lap yaxşı olar, Məleykə. Saat birin yarısında səni mərkəzin qarşısında gözləyəcəyəm. Elə oradan da birbaşa Xiyabana gedərik. Sonra bir az şəhərdə gəzərik, axşam da səni qatara mindirərəm.
Fikrət evə qayıdanda artıq qaranlıq düşsə də, İkram hələ işdən
gəlməmişdi. Nədənsə, bu gün gecikirdi. Qərənfil çay süzəndən sonra
stolunu çəkib qaynına yaxın oturaraq soruşdu:
– Fikrət, neynədin, Məleykəni evlərinə qədər apardınmı?
– Hə, məhəllələrinəcən ötürdüm.
– Fikrət, zövqünə heyran qaldım. Gözəl qızdı, çox bəyəndim,
həm də ürəyitəmiz insana oxşayır. Həyalıdır, adamlarla ünsiyyət qurub mehribançılıq yaratmağı bacarır. İnanıram ki, sən onunla heç də
hamıya nəsib olmayan xoşbəxt bir həyat yaşayacaqsan.
– Xoş sözlərə görə sağ ol, Qərənfil. Məleykənin də səndən xoşu
gəlib, yolboyu elə hey səni tərifləyirdi.
– Sağ olsun!
...Ertəsi gün dərsləri başa çatan kimi Fikrət mərkəzin qabağına
çıxdı. Gördü ki, Məleykə dayanıb onu gözləyir. Geyindiyi paltar onu
dünənkindən də gözəl göstərirdi. Fikrət qızla görüşəndən sonra yolüstü kafelərdən birinə dönüb yemək yedilər. Metronun qarşısındakı
gül mağazasından bir dəstə qərənfil alıb Şəhidlər xiyabanına get-
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dilər. Əvvəlcə Kamandarın məzarını ziyarət etdilər. Sonra Fikrətin
komandirinin, əsgər yoldaşlarının qəbirləri üstünə də gül qoydular.
Xiyabandan çıxanda tibb bacısı özünü yaxşı hiss etmədiyini, gəzmək istəməyib evə qayıtmaq fikrində olduğunu dedi. Fikrət etiraz etmədi. Evlərinin yanına çatanda danışdılar ki, qatarın yola düşməsinə
bir saat qalmış elə orada – onu yola saldığı yerdə görüşsünlər.
Fikrət şəhərdə ləngiməyib evə döndü. Axşam yeməyini yeyəndən sonra sevgilisini yola salmaq üçün saat səkkizdə evdən çıxdı. Məleykə görüş yerinə ondan bir az sonra gəldi. Fikrət dörd-beş dəqiqə
gözləmişdi ki, tibb bacısı həyətin o başında göründü. Tələsməyə ehtiyac yox idi. Çünki qatarın yola düşməsinə hələ xeyli vaxt qalırdı.
Məleykənin yükü elə də ağır deyildi. Ona görə də vağzala qədər piyada getdilər. Gündüzə baxanda gecə şəhərin küçələrində sakitlik idi.
Səs-küy, siqnal səsləri az eşidilirdi.
Nəhayət, vağzala çatdılar. Artıq qatara minik başlanmışdı, vaqonların qarşısında canlanma hiss olunurdu. Məleykə bileti qabaqcadan
– Bakıya gələn gün almışdı. Fikrət onun minəcəyi vaqona çatıb yuxarı qalxdı, kupesinə qədər getdi. Yataq yerinə də baxıb, rahatlığını
yoxladı. Məleykənin yol yoldaşları üç nəfər yaşlı qadın idi. Fikrət sevgilisindən arxayın olandan sonra vaqondan perrona düşdü. Məleykə
də aşağı endi. Hələ bir-birinin səslərini eşitməyə, üzlərini görməyə
vaxtları var idi.
Bir az perronda gəzinə-gəzinə söhbət etdilər. Məlumat bürosundan qatarın yola düşməsi barədə elan veriləndən sonra sağollaşıb
ayrıldılar. Məleykə ona dönə-dönə tapşırdı ki, imtahanlara yaxşı
hazırlaşsın. Tibb bacısı qatara minəndən sonra da Fikrət bir neçə
dəqiqə perronda dayandı. Vaqonlar bir-birinə dəyib taqqıltı qoparandan sonra qatar yavaş-yavaş yerindən tərpəndi. Fikrət dabanlarını qaldırıb pəncərədən içəri boylanaraq sevgilisinə əl elədi. Məleykə də qollarını yelləyib Fikrətlə sağollaşdı.
...Artıq kursun başa çatmasına sayılı günlər qalırdı. Haradasa, bir
həftədən sonra gələcəyin zabitləri imtahan verəcəkdilər. Fikrət yaxşı nəticə göstərmək üçün ciddi hazırlaşır, keçdikləri dərsləri təkrar
edirdi.
Nə qədər çox bilsə də, hazırlıqlı olsa da, imtahan günü Fikrət
həyəcanlı idi. Gərginlik keçirsə də, suallara cavab verəndə özünü itirmədi, bildiklərini asanlıqla danışdı. Müəllimlər cavabından razı qal-
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dılar. İmtahandan çıxanda üzü gülür, gözlərində təbəssüm oynayır,
ürəyi sevinc içində çırpınırdı. Bütün suallara düzgün cavab verərək
imtahandan uğurla keçmişdi. Deyəsən, kursda ən yaxşı nəticəni o
göstərmişdi. Bu şad xəbəri qardaşıgilə çatdırmaq üçün evə tez çatmağa tələsirdi. Sevindiyindən istəyirdi ki, var gücü ilə qışqırıb bütün
şəhərə imtahandan uğurla keçdiyini, zabit olacağını desin.
Metrodan çıxan kimi tələsik avtobusa mindi. Dayanacaqda düşüb iti addımlarla qardaşının yaşadığı binaya yaxınlaşdı. Həyəcanlı olduğundan liftə nə vaxt ayaq basdığını da hiss eləmədi. Gözünü
açanda özünü qardaşının evinin kandarında gördü. Tələsik zəngi
basdı. Qərənfil qapını açıb onu görən kimi tələm-tələsik soruşdu:
– Fikrət, nə oldu, imtahandan keçdinmi?
– Hə, keçdim, Qərənfil, keçdim!
– Nə yaxşı, nə yaxşı, səni təbrik edirəm. Zabit adın, zabit rütbən
mübarək!
– Çox sağ ol, Qərənfil!
Fikrət içəri girən kimi qardaşının iş yerinin nömrəsini yığdı.
Dəstəkdən İkramın səsi gələndə sevincək, üz-gözündə təbəssüm oynaya-oynaya şad xəbəri ona çatdırdı. İkram da eşitdiklərindən çox
sevindi. Sağollaşarkən: “Axşam bunu mütləq qeyd edərik. Qərənfilə
de, yaxşı yeməklər bişirsin”, – dedi.

9-cu fəsil

Qılınc kimi kəsərli
İkram evə gələndə qoltuğunda səliqə ilə bükülmüş kiçik bir bağlama var idi. Ayaqqabısını çıxaran kimi onu astaca açıb stolun üstünə
qoydu. Qılınc idi. Sonra Fikrətin əlini sıxıb boynunu qucaqlayaraq
dedi:
– Qardaş, çox sağ ol ki, bizi sevindirdin. Bu hədiyyəni sənə almışam. İti uclu, kəsərli bir qılıncdır. Sənin zabit rütbənə yaraşandır.
Arzu edirəm ki, döyüşlərdə sənin atdığın güllələr düşmənləri qılınc
kimi kəsib doğrasın. Bu qılıncla sən bütün bağlı qapıları vurub açasan, qarşılaşdığın çətinlikləri dəf edəsən. Biliyin, savadın da bu qılınc
kimi iti və kəsərli olsun. Həm həyatın, həm də döyüş yolların onun
kimi daim parlasın.
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– İkram, çox sağ ol. Gün o gün olsun ki, mən də belə bir qılıncı
oğlun Cahangirə bağışlayım.
– Amin! Təki o günlər olsun, onda mən də şad olaram.
Üç gündən sonra Fikrətə zabit rütbəsi verdilər. Təqdimat mərasimi səhər-səhər keçirildi. Rütbə alan bütün hərbçilərin üzü gülürdü. Fikrət həyatının bu dəqiqəsini, bu anını ömrü boyu həmişə xoş
təəssüratlarla xatırlayacaqdı. Polkovnik Şərifov ona zabit paqonlarını təqdim edəndə Fikrət zənn etdi ki, bütün dünyanı ona verdilər.
Lap hündürdən, səsi gəldikcə: “Azərbaycan Respublikasına xidmət
edirəm!” – deyib nizami addımlarla sıraya qayıdanda elə bilirdi ki,
yerimir, ayaqları yerə dəymir, uçur. Mərasim başa çatandan sonra
Fikrət sevinə-sevinə təlim mərkəzindən çıxdı. Səkkizguşəli ulduzları
çiyninə taxmışdı. Ona elə gəlirdi ki, şəhər sakinlərinin hamısı onun
leytenant paqonlarına baxır.
...Axşam qatarla bölgəyə yola düşəcəkdi. Sabah hərbi hissədə olmalıydı. Fikrət əvvəlcə dəmir yol vağzalına gedib bilet aldı. Oradan
Şəhidlər xiyabanına gəldi ki, Kamandarın, komandirinin və əsgər yoldaşlarının məzarlarını ziyarət etsin. Fikrət Xiyabanda addımladıqca
məzarların sayının artdığını görürdü. Düşünürdü ki, əgər müharibə
bir neçə il də uzansa, bura həlak olanların dəfni üçün darısqallıq
edəcək. Gərək yeni Xiyaban salınsın. Sonra öz-özünə danışırmış kimi
dedi:
– Yox, yox, bizə yeni Şəhidlər xiyabanı lazım deyil! Tez bir zamanda gücümüzü toplayıb erməni işğalçılarını torpaqlarımızdan çıxarıb
müharibəyə son qoymalıyıq ki, qəsbkarlar bir addım da olsun, irəli
gələ bilməsinlər. Düşmənin qarşısında möhkəm dayanmalıyıq. Biz
geri çəkildikcə yağıların ayaqları yer alır, azğınlaşıb özlərini məğlubedilməz sayırlar. Ermənilərin öz gücünə qalsa, beş-üç günə işğal
olunmuş rayonlarımızı qəsbkarlardan azad edərik. Gec-tez, onsuz
da, belə olacaq. İri dövlətlər, terrorçu təşkilatlar düşmənin arxasında
nə vaxtacan dayanacaq? Yəqin ki, onların erməni sevgilərinin tükəndiyi gün gələcək.
Fikrət bu düşüncələr içində Kamandarın məzarına yaxınlaşdı.
Qisas yanğısından əlində tutduğu qərənfillər də titrəyir, ürəyi həyəcanla döyünürdü. Budur, bu da əsgər dostunun məzarı. Qəbrin üstündə çoxlu qərənfillər var idi. Kimlərsə bu günlərdə Kamandarın
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məzarını ziyarət etmişdi. Fikrət də gətirdiyi gülləri əsgər dostunun
qəbri üstünə qoyub, ona hesabat verirmiş kimi dedi:
– Qardaş, mənim üçün ən sevincli bir gündə sənin məzarını ziyarətə gəldim. Çiyinlərimə zabit paqonlarını yenicə taxmışam. Məleykə deyirdi ki, sən də nə vaxtsa zabit olmaq istəmisən. Bu gün arzumuza qovuşmuşuq, qardaş! Məzarında rahat uyu, Kamandar! Mən
sənin döyüş yolunu davam etdirəcəm. Hazırlığımız, qüvvəmiz həmişə belə olmayacaq, ordumuz getdikcə güclənəcək. Bax onda hamımızın arzuları həyata keçəcək, ümidlərimiz çiçək açacaq, Qarabağı
ermənilərdən azad edəcəyik. Müharibəni gələcək nəsillərə saxlamaq
fikrimiz yoxdur.
Kapitan İsmayılovun, əsgər dostlarının məzarlarını da ziyarət
edəndən sonra Fikrət ehtiram ifadə edən sakit yerişlə Xiyabandan
çıxdı. Asta-asta gedirdi ki, onun addım səsləri şəhidlərin ruhunu narahat etməsin.
O, Xiyabandan çıxıb dairəvi yolu keçəndən sonra şüşələri sındırılıb pis günə salınmış dayanacağa gəldi. Bir neçə dəqiqədən sonra
İkramgil yaşayan tərəfə gedən avtobus onun iki addımlığında dayandı. Fikrət arxa qapıdan qalxıb salondakı boş yerlərdən birində
oturdu. Avtobus yerindən tərpənən kimi üzbəüz oturan oğlan ayağa
durub ona yaxınlaşdı, əl uzadıb salam verdi, həyəcanlı və bir az da
titrək səslə soruşdu:
– Fikrət, bu sənsən?
Fikrət cavan oğlanın salamını alıb diqqətlə üzünə baxan kimi tanıdı. Bu, keçmiş iş yoldaşı Ziya idi.
– Ziya! Aman Allah, gör kimi görürəm. Sonuncu dəfə səninlə nə
vaxt görüşdüyümüzü xatırlaya bilmirəm.
Ziya Fikrətdən avtobusdan düşüb bir az gəzib söhbət etməyi
məsləhət gördü. Aradan illər keçmişdi, ürəyi dolu idi. Fikrətin vaxtı çox olmasa da, Ziyanın sözünü yerə salmadı. Uzağa getmədən elə
növbəti dayanacaqda avtobusdan düşdülər. Küçə boyu gəzə-gəzə
mədəndə işlədikləri vaxtlardan, mitinqlərə getdikləri gərgin günlərdən danışdılar, bir-bir ötüb-keçənləri xatırladılar. Fikrət iştirak etdiyi döyüşlərdən söz açdı. Onu dinləyən Ziya dedi:
– Fikrət, sən orduya gedəndən sonra mən də mədəndən çıxıb
tikinti sahəsinə keçdim. Bilirsən ki, orada işlər həm ağır, həm də
təhlükəli idi. Bir tərəfdən də son vaxtlar maaşlar da azalmışdı. İki il
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tikintidə işlədikdən sonra təhsil almaq üçün ali məktəbə girdim. İnstitumuzda hərbi kafedra var. Təhsilimi başa vuranda mənə də zabit
rütbəsi verəcəklər. Onda mən də sənin kimi orduya yollanacağam.
Şaiyələr dolaşır ki, hərbi kafedraları ləğv eləmək istəyirlər. Kaş ki yalan ola. Çünki hər il yüzlərlə tələbəyə zabit rütbəsi verilir. Bunlar hamısı ordu üçün ehtiyat qüvvədir də. Bunu bağlamaq fikrinə düşənlər
səhv addım atırlar. Heç müharibə gedən ölkədə də hərbi kafedraları
ləğv edərlərmi?
Fikrət onun söylədiklərini alqışlayaraq: “Ziya, mütləq orduya
get, üstündə yaşadığımız torpağı qorumaq hamımızın borcudur”, –
dedi. “Baş üstə”, – deyə Ziya ona astaca cavab verdi.
Yollarının üstündəki kafenin yanından keçəndə Ziya çay içməyi təklif etdi. Bu, Fikrətin də ürəyincə olduğundan razılaşdı. Onlar
çöldə – ağacın kölgəsində qoyulmuş stolların birində oturdular. Ziya
uzaqdan əl edib işçini səsləyib çağırdı. Çayçı oğlan ayağını çəkə-çəkə
onlara yaxınlaşdı. Fikrət onun üzünə baxmadan xahiş etdi ki, bir çaynik çay versin. Oğlan sifarişi eşitsə də, dayanıb qaldı, ayağını tərpədib çay gətirməyə getmədi. Elə bil ayaqları donub yerə yapışmışdı.
Fikrət başını qaldırdı ki, yenə də ondan çay gətirməyi xahiş etsin.
Onun üzünə baxanda gözlərinə inanmadı. Başının üstündə dayanan
keçmiş iş yoldaşları, yanvar qırğınında Fikrətin həyatını xilas edən,
oxucuların da yaxından tanıdığı İnqilab idi. Ziya da, Fikrət də cəld
ayağa qalxıb onunla qucaqlaşıb görüşdülər. Fikrət həyəcanla, səsi
titrəyə-titrəyə dedi:
– Qardaş, heç bilmirəm ki, gün haradan doğub. Bir az əvvəl təsadüfən Ziya ilə qarşılaşdım, indi də səninlə. Bu gün çox qəribə hadisələr baş verir. Belə hadisələrə ya kinolarda, ya da romanlarda rast
gəlmək olar. Vallah, bunu kimə desən, inanmaz. İşə bir bax ee, illərdir
rastlaşmırdıq, amma bir saatın içində ikinizi də gördüm. İnqilab, bir
dəfə mədənə gələndə səni xəbər aldım. Dedilər döyüşə getmisən, nə
qədər ondan-bundan soruşsam da, hansı istiqamətdə vuruşduğunu
dəqiq bilən olmadı.
– Hə, qardaş, həyatda belə xoş təsadüflər az olur. Heç yatsaydım,
yuxuma da girməzdi ki, Ziya ilə sən günlərin birində mənim işlədiyim
çayxanaya gələcəksən. Bax belə işlərə görə deyiblər də: “Dağ dağa
rast gəlməsə də, insan insana rast gələr”. Görürsənmi, yaşadığımız
həyat təsadüf və qəribəliklərlə doludur. Doğrudan da, insan bir neçə
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dəqiqədən sonra başına nə gələcəyindən, nə ilə qarşılaşacağından
xəbərsiz olur. Yaşadığımız hər yeni gün ömür kitabımızın hələ yazılmamış səhifəsinə çevrilir. Günləri bir-bir arxada qoymayınca başına
nə işlər gələcəyini bilmirsən.
– İnqilab, danış görək, nə var, nə yox? Sən döyüşə getmişdin, bəs
şəhərin mərkəzindəki kafedə nə gəzirsən? Mən də deyirəm, kişi indi
döyüşür, ermənilərə qan uddurur. Sənsə şəhərdə çayçı işləyirsən,
xətrinə dəyməsin, deyəsən, başını buralarda birtəhər girləməklə
məşğulsan. Axı sən belə qorxaq oğlan deyildin, nə oldu, niyə sonradan dəyişildin?
– Demə, qardaş, demə! Heç mənim də ağlıma gəlməzdi ki, kafedə
çayçı işləyərəm. Amma görürsən ki, ağlıma gəlməyənlər başıma gəlib... Dayanın, təzəcə dəm almış çayniklərdən birini gətirim. Söhbətimizi çay içə-içə davam etdirək.
İnqilab ayağını çəkə-çəkə kafenin mətbəxinə tərəf getdi. Fikrətin
də, Ziyanın da bayaq başları qarışıq olduğundan onun axsamasına fikir verməmişdilər. Amma indi baxanda gördülər ki, İnqilab addımını
çətinliklə atır. Ziya çiyinlərini çəkib Fikrətdən soruşdu:
– Fikrət, görəsən, İnqilaba nə olub, niyə axsayır?
– Ziya, bəlkə, dostumuz döyüşlərdə yaralanıb. Bax, görərsən, elə
olacaq. Silah götürüb döyüşə yollananların çoxuna müharibə ağır
yara vurub yarımcan vəziyyətə salır, həyatlarına acılar qatır, arzu və
istəklərini alt-üst edir.
– Yaxşı, qoy gəlsin, bunu onun özündən soruşarıq.
Çox keçmədi ki, İnqilab əlində sini qayıtdı. Sinidə iki çaynik çay,
üç stəkan və nəlbəkidə səliqə ilə doğranmış bir neçə dilim limon var
idi. O, stəkanları tələsik mizin üstünə düzüb çay süzdü. Stulun birini
də altına çəkib oturdu. İnqilab yerini rahatlayan kimi Fikrət ondan
soruşdu:
– Qardaş, sənə nə olub, niyə ayağını çəkirsən? Bağışla ki, heç biz
bunu bayaq görməmişik.
– Döyüşdə yaralanmışam, Fikrət! Məni on-on beş əsgərlə komissarlıqdan birbaşa Füzuli istiqamətinə apardılar. Bir həftə təlim
keçər-keçməz döyüşə yollandıq. Pulemyotçu idim. Haramı düzü istiqamətində vuruşurduq. Vəziyyət çox gərgin idi. Ağır zərbələr alıb
burnu ovulmayan ermənilər Beyləqanın yaxınlığına qədər gəlib çıxmışdılar. Yavaş-yavaş düşməni geri sıxışdırırdıq. Bir aydan çox idi
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ki, səngərdəydim. Gecəmiz, gündüzümüz yox idi. Döyüşün gərgin
anlarında qəflətən yaxınlığımıza mərmi düşdü. Yerə uzansam da,
qəlpələr ayağımdan tutdu, qan məni apardı. Döyüşçülərdən ikisi elə
yerindəcə şəhid oldu. Qəlpələr onları şil-küt etmişdi. Məndən başqa
da iki əsgər ağır yaralandı. O gərgin anda, çətin məqamda döyüşçü
yoldaşlarımız bizi köməksiz qoymadılar. Ayağımı kəmərlə möhkəm
sıxıb bağladılar. Qanaxma dayansa da, ağrılara dözə bilmirdim. Bizi
yük maşınına qoyub hospitala çatdırdılar. Əməliyyat iki saatdan çox
çəkdi. Ağrılarım sakitləşmək bilmirdi, elə bil ətimi kəsmişdilər. İki
gündən sonra ağrılarım azaldı. Bir həftənin tamamında məlum oldu
ki, daha geri – döyüşlərə qayıda bilməyəcəm. Sağ ayağım lap çox
parçalanmışdı. Dabanım yerə çatmadığından ayağımı çəkirdim. Bax
belə... Müharibənin mənə verdiyi acı hədiyyə də bu oldu. Hərdən geriyə dönüb baxanda adam yaşadığı firəvan, qayğısız illərdən ötrü darıxır, o çağların xiffətini çəkir. Heyf o günlərdən, o illərdən. Sən demə,
biz o çağlarda xoşbəxt olmuşuq. Müharibəni başlayan ermənilərin
evi dağılsın, yurdu boş qalsın. Az vaxt ərzində xoşbəxt günlərimizi
müharibənin qanlı kölgəsinə bürüdülər, arzularımızı güllə yağışına
tutdular, istəklərimizi qana buladılar. Tale hərəmizi bir tərəfə atdı.
Gör neçə ildir bir-birimizdən xəbər tuta bilmirik.
– Hə, qardaş, doğrudan da, durduğumuz yerdə müharibə bizi
qan-qadaya, ölüm-itimə sürüklədi. Müharibənin qanlı kölgəsi xoşbəxt günlərimizin üstünə düşən kimi həyatımız məcrasından çıxdı.
– Hə, müharibə bir vulkan, bir zəlzələ kimi hər şeyi alt-üst elədi.
- Sən ordudan mədənə qayıtdın, eləmi?
– Yox, mədənə də qayıda bilmədim. Çünki ordudan əlil kimi
tərxis olundum. Xeyli müddət özümə iş axtarandan sonra yalnız burada yer tapa bildim. Kafenin müdiri Təvəkkül əmi də döyüşlərdə
olub, Qarabağda vuruşub. Yarası ağır olduğundan onu da ordu sıralarından tərxis ediblər. Olduqca cəsarətli adamdır. Müharibə başlayanda yaşının çox olmasına baxmayaraq, silahlanıb cavanlara qoşularaq qorxu bilmədən vuruşub. Heyf ki, indi burada yoxdur, yoxsa sizi
onunla tanış edərdim. Sağ olsun Təvəkkül əmini, müharibədə iştirak edib yaralandığımı eşidəndə məni yanına götürdü. İndi əmi-bala
baş-başa verib bir yerdə işləyirik. Min bərəkət, beş-üç manat çörəkpulu çıxır, birtəhər dolanırıq. Bir şey pisdir ki, son vaxtlar məmurlar
bizə işləməyə imkan vermirlər. Kafeni bağlamaqla hədələyib haqq
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istəyirlər, tas qoyurlar, aylıq tələb edirlər. Döyüşdə iştirak etməyimiz,
Qarabağın azadlığı uğrunda yaralanıb əlil olmağımız heç veclərinə
də deyil. Onlara torpaq uğrunda vuruşduğumuzu deyəndə, cavab verirlər ki, ağlınız var idi, gedib döyüşməyəydiniz, sizi biz göndərməmişdik ki? Yəqin, bir xeyriniz, maddi marağınız olub ki, müharibəyə
getmisiniz. Bu sözlər adamı düşmən gülləsindən də betər ağrıdır.
Qardaş, nə qədər vicdansız, nanəcib olasan ki, bu torpaq, bu Vətən
uğrunda can qoyan vətəndaşına qarşı bu qədər nankorluq edəsən.
Nə yaxşı ki, belə haqsızlıq görsək də ağlımızı itirmirik. O qədər bezdirdilər ki, axırda o günü yazıq Təvəkkül əmi məmurların əlindən
boğaza yığılıb dedi ki, əgər bizi belə çox sıxışdırsanız, üstümə benzin
töküb özümü kafenin qabağında yandıracağam. Bu sözlərdən sonra icra hakimiyyətinin qoçuları çıxıb getdilər. Hələlik iki-üç gündür
gözə dəymirlər. Allah bunların ürəyini insafla doldursun, imkan versinlər, beş-on manat qazanıb ailəmizi saxlayaq. Əgər kafe bağlansa,
heç bilmirəm ki, gedib özümə harada iş tapacağam. İndi iş yeri nə
gəzir? Düzdür, televizorda elan edirlər ki, yüzlərlə, minlərlə yeni iş
yerləri açılıb. Amma harada açıblarsa, mən oranı ha axtarıram, tapa
bilmirəm. Nə bilim vallah, bəlkə mən düzgün istiqamətdə axtarış
aparmamışam. Hər halda, yəqin ki, bu iş yerləri açılıb, yoxsa televizor yalan deməz ki?
– İnqilab, sənin Səiddən, Vüsaldan xəbərin yoxdur. Bilmirsən
indi onlar haradadır?
– Bir dəfə usta Yadulla da sizin kimi, təsadüfən çayxanamıza gəlib çıxmışdı. Onunla görüşüb xeyli söhbət etdik, ötənlərdən-keçənlərdən danışdıq. Mən ustadan bir çoxları ilə yanaşı Səidi, Vüsalı da
soruşdum. Yadulla kişi dedi ki, iki il olar ki, onlar mədəndən işdən
çıxıblar.
Üç dost ötüb-keçən günləri, arxada qalmış illəri xatırlaya-xatırlaya xeyli söhbət etdilər. Xatirələr çözələnib çiçək açdı, dönə-dönə keçmişdə yaşanmış xoş günlərin üzərinə qayıtdılar. Əgər Fikrət axşam
yola çıxmasaydı, ləngiyib dostlarıyla hələ çox söhbət edəcəkdi. Evdə
də bir az işləri var idi. Ona görə də İnqilabla, Ziya ilə sağollaşdı. İnqilaba dedi ki, şəhərə nə vaxt yolu düşsə, mütləq gəlib onunla görüşüb
pürrəngi çayından içəcək.
Dostlarından ayrılandan sonra Fikrət birbaşa evə gəldi. Hələ qatarın yola düşməsinə iki saat var idi. Qərənfil də bəzi işlərində ona
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kömək elədi. Axşam yeməyinə qədər hər şey səfərə hazır oldu, artıq
yola düşə bilərdi. İkram onu vağzala qədər ötürmək istəsə də, Fikrət razı olmayaraq: “Qardaş, yüküm azdır, sən narahat olma, özüm
arxayın gedəcəm. Tələsik deyil ha, hələ vaxta da var”, – dedi. İkram
onunla avtobus dayanacağında sağollaşıb ayrıldı. Burada iki qardaş
qucaqlaşıb öpüşdülər. İkram onun əlini buraxmayıb dedi:
– Fikrət, əvvəllər səni əsgər kimi yola salırdım. Bu gün isə sən
cəbhə bölgəsinə zabit kimi gedirsən. Komandanlıq sənə böyük etimad göstərib, gərək sən də hünərinlə, nümunəvi xidmətinlə onu
doğruldasan.
– Oldu, qardaş, çalışacam ki, dediklərinə əməl edim.
...Fikrət metronun “28 May” stansiyasından çıxanda qatarın yola
düşməsinə yarım saat qalırdı. Həmişəki kimi ətraf səs-küylüydü. Fikrətin yolu buradan günün hansı vaxtı düşürdüsə, metronun qarşında
eyni səhnə ilə qarşılaşırdı. Deyəsən, burada gecəylə gündüz bilinmirdi. Sıxlığın əlindən Fikrət güclə addımlayırdı. Başını aşağı dikib fikirli
gəzən adamlar hərdən bir-biri ilə üz-üzə gəlib toqquşurdular. Bu sıxlıqda xırda alverçilər də bir tərəfdən boğazlarına güc verib yorulmaq
bilmədən özlərinə müştəri soraqlayırdılar. Bütün bunları görən düşünməzdi ki, bu ölkədə müharibədi, döyüş bölgəsində insanlar gülləbaran içindən sağ çıxmaq üçün mübarizə aparır, çalışıb-çarpışırlar,
Qarabağın ermənilərin əlinə keçməməsi üçün vuruşurlar, burada isə
torpaq, Vətən haqqında fikirləşən yox idi. Hərə öz milçəyini qovur,
öz problemini həll etməyə çalışırdı.
Yaxınlıqdakı geniş küçədən ötüb keçən maşınların uğultusu,
aramsız siqnal səsləri kəsilmək bilmirdi. Axşamın qaranlığında hər
şey bir-birinə qarışmışdı. Bu qarışıq səslər bir neçə addımlıqda yeni
tikilmiş binalarda əks-səda verib səmanın ənginliyinə yayılır, sonra
da gecənin boşluğunda qar kimi əriyib itirdi. Gecənin bu vaxtında
özünə müştəri axtaran taksi sürücülərinin, ayaq üstə dayanıb alver
edən, siqaret, günəbaxan tumu satan yaşlı qadınların, telefonla danışan insanların səs-küyü, hay-harayı sanki axşamla qəribə bir qeyri-ahənglik yaradırdı. Bir-birinə qarışan, bir-birinə bənzəməyən,
bir-birini tamamlamayan bu qırıq-qırıq, sistemsiz, eyni xanaya vurmayan səslər elə bil gecənin nizamını bir az pozub qarışıqlıq salırdı.
Sanki həzin, kövrək, nizamlanmış, bəstələnmiş bir musiqiyə hərdən
yad ritmlər qatılırdı. Ahəngi pozulmuş bütün bu səs-küyləri sona-

c

521

C

dək dinləməyə adamın səbri də çatmırdı. Çünki bu səs-küyün içində
heç nə eşidilmirdi. Ona görə də buradakılar kar adamlar kimi qışqıra-qışqıra danışır, ətrafdakı səs-küyü bir az da artırırdılar.

“Vağzallarından tanınar şəhərlər”

Fikrət qulaq batıran bu səs-küylü yerdən tezliklə qaçıb uzaqlaşmaq istəyirdi. Nə qədər qaçsa da, elə bil bu səslər arxasınca sürünüb
qulaqlarını döyəcləyirdi. Fikrət burada çox ləngiməyib metronun
qarşısından sola burulub Nuh əyyamından qalmış darısqal beton
pilləkənlərlə yuxarı qalxdı.
Dəmiryol vağzalının geniş meydanına çıxanda onun yadına çox
sevdiyi bir şairin “Vağzallarından tanınır şəhərlər” misrası düşdü. Bu
anlarda o, doğrudan da, həmin misrada çox böyük həqiqət olduğunu
düşündü. İstər dəmiryolu, istər avtovağzallar, istər aeroport, istərsə
də dəniz limanları şəhərlərin sifətidir, giriş qapısıdır. Gələn qonaqlar
ölkəyə qədəm qoyanda ilk olaraq onların “üzü”nü görür. Gərək şəhərin “üzü” həmişə təmiz olsun ki, bura birinci ayaq basanlar elə ilk
baxışdan ona heyran olsun, onu sevsin.
Fikrət şairin bu misrasını dodaqaltı təkrar edə-edə pilləkənin
üstünə qalxdı. Sutkanın bütün vaxtı – istər gündüz, istərsə də gecə,
həmişə vağzalın üst tərəfindəki böyük dairənin yanına qədəm qoyanda o eyni mənzərəni görürdü. Bir yerdə dayanmayan, siqaret
çəkə-çəkə, tum çırtlaya-çırtlaya, ora-bura gəzişən taksi sürücüləri
gələnlərin qabağına yüyürüb özlərinə müştəri tapmaq istəyirdilər.
Yük daşımaqdan yorulmuş arabaçılar mühərriksiz “maşın”larına
söykənib mürgü döyürdülər. Onlar arada oyanıb saata baxır, qatarların gəlib-gəlmədiyini dəqiqləşdirirdilər. Yaxınlıqdan keçənlər hərdən çevrilib onların şirin-şirin yatmasına tamaşa edirdilər. Qatar
gələn kimi bir an içində arabaçıların yuxusu qaçır, od-alova dönürdülər. Gözlərini açıb arabalarını itələyə-itələyə perrona “hücum” çəkirdilər. Valyuta dəyişənlər isə vağzalın qabağında ora-bura var-gəl
edərək ara vermədən təkrar-təkrar: “Dollar, rus pulu dəyişirəm”, –
deyirdilər. Kimi özünə müştəri tapır, kimi hələ də axtarmaqdaydı.
İki binanın arasındakı tunelə bənzəyən yerdən keçəndən sonra
Fikrətin qarşısında geniş meydan açıldı. Əvvəlki vaxtlara baxanda
indi vağzal libasını bir az dəyişib gözəlləşmişdi. Meydan yaxşıca təmir olunmuş, diametri balaca olsa da, fəvvarə tikilmişdi. Gələn qa-
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tarları gözləmək üçün çox da iri olmayan səliqəli oturacaqlar quraşdırılmış, platforma və yolları göstərən elektron tablolar və müxtəlif
məlumatverici və xəbərdaredici nişanlar vurulmuşdu. Yerə səliqə ilə
daş düzülmüşdü. Yan-yana quraşdırılmış fərqli biçimdə olan rəngbərəng lampalar da ətrafa xüsusi yaraşıq verir, buradakı gözəlliyə
gözəllik qatırdı. Fikrət diqqətlə baxanda gördü ki, əvvəlki vaxtlara
baxanda vağzal indi vağzala oxşayır.
Ətrafı diqqətlə seyr edən Fikrət nədənsə bu axşam vağzalda adamın çox olduğunu hiss etdi. Bir müddət əvvəl Məleykəni yola salanda, deyəsən, burada belə sıxlıq yox idi. Hamı hərəkətdəydi, get-gəldəydi. Qatara tələsən kim, vaqonlardan düşüb evə can atan kim...
Bəziləri də gedəcəkləri qatarların dayandığı yolu səhv saldığından,
gecikməmək üçün əllərindəki ağır çamadanlarla ora-bura qaçırdılar.
Başqalarından fərqli olaraq qatarların yola düşməsini elan edən qadın heç yerə tələsmirdi. O, arxayıncasına həzin-həzin müxtəlif məlumatları sərnişinlərin diqqətinə çatdırırdı. Səsgücləndirici bir an içində onun səsini vağzalın hər tərəfinə yayırdı. Heç kəs bu səsdən bezib
əsəbiləşmirdi. Hələ əksinə, onu bir az gec eşidəndə camaat darıxırdı.
Elə bil nə isə çatışmırdı, sanki nə isə yoxa çıxmışdı.
Fikrət yuxarı qalxanda gördü ki, vağzala hansı istiqamətdənsə,
qatar daxil oldu. Bu anlarda ətrafdakı sıxlıq bir az da artdı. Qatar
gəlməzdən əvvəl bir-birinə söykənib mürgüləyən arabaçıların gözləri açılmışdı. Artıq iş başındaydılar. Onlar üst-üstə ağır yük yığdıqları
arabalarını qabağa itəliyə-itəliyə tez-tez təkrar edərək: “Yol verin,
yol verin”, – deyib qarşılarına çıxan adamlardan bir az kənara çəkilməyi xahiş edirdilər. Arabaçılar insan selinin içindən sürətlə keçib
getməyə tələsir, müştərisinin yükünü taksi dayanacağına tez çatdırıb, yenə də iş tapmaq ümidilə geri dönməyə can atırdılar.
Beləcə, Fikrət qarşılaşdığı bir-birinə bənzəməyən bu mənzərələri seyr edə-edə «Məlumat bürosu»ndan onu cəbhə bölgəsinə aparacaq qatarın hansı yolda dayandığını öyrəndi. İstiqaməti dəqiqləşdirən kimi asta-asta həmin səmtə addımladı.
Bələdçi əlindəki balaca fanarı yandıraraq sənədlərin üstünə tuşlayıb diqqətlə yoxladıqdan sonra Fikrəti içəri buraxdı. O, kupeyə girib yerində oturdu. Əl çantasını yatağının altına qoydu. Kupe yoldaşları da bir-bir gəlirdi. “Məlumat bürosu”nda iş başında olan qadın isə
yorulmadan incə səsi ilə yenə də qatarların vağzala daxil olmasını və
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yola düşməsini elan edirdi. Yenə də bir-birinə qarışmış səslər gecənin ahəngini, sakitliyini pozub Fikrətin qulaqlarını döyəcləyirdi. Elə
bil vağzalın bütün səs-küyü vaqonun pəncərəsindən içəri dolurdu.
Nəhayət, növbə onun mindiyi qatara gəlib çatdı. Vağzalı yenə də qadının məlahətli səsi bürüdü: «Bakıdan-Köçərliyə gedən qatara ikinci
yolda, ikinci platformada minik davam edir. Qatarın yola düşməsinə
on dəqiqə qalır. Sərnişinlərdən xahiş olunur ki, vaqonlarda öz yerlərini tutsunlar».
Bu məlumatı dinləyəndən sonra Fikrət sanki öz-özünə sual verirmiş kimi dedi: “Axı nə üçün, həmişə vağzalda məlumatları qadınlar səsləndirir?” Birdən Fikrətin ağlına gəldi ki, şəhər sakinlərinin
hər gün xidmətindən istifadə etdikləri metroda da belədir. Qatarların
növbəti stansiyalara daxil olmasını qadınlar elan edirlər. Görəsən, bu
nədən, nə vaxtdan belədir? Hardasa bir kağızın küncündə bu barədə
nə isə qeyd edilibmi? Yoxsa bu, yazılmamış bir qanundur? Fikrət düşünürdü ki, əgər metroda, vağzalda məlumatları qadınlar yox, kişilər
səsləndirsə, nə olar? Dünya alt-üst olub dağılmaz ki? Görəsən, sərnişinlər bunu necə qarşılayar? Bu qeyri-adi səslənər, yoxsa yox? Bəlkə
də, heç kim bunun fərqinə varmaz...
Fikrətin yola düşəcəyi qatara hələ də miniyin davam etməsi
barədə məlumat veriləndə bir anlıq xəyallar onu ötən çağlara, artıq
yaşanıb yaddaşlara hopmuş, bir ovuc xatirəyə çevrilmiş illərə apardı. İndi yarpaq kimi saralıb xəzana dönmüş həmin illərdə bir vaxtlar
qoynunda dünyaya göz açdığı yerlərə gedəndə də Fikrət bax beləcə, kupedə oturub qatarın yola düşəcəyi anı gözləyirdi. O əlçatmaz
günlərdə də ölkənin başqa bölgələrinə yola düşən qatarların vaxtını, hansı platformada dayandığını qadınlar elan edirdilər. O çağlarda
Fikrətin ürəyindən keçirdi ki, qatarla başqa rayonlara, başqa şəhərlərə də getsin, gəzib-görmədiyi o yerlərə ayağı dəysin, oradakı gözəllikləri seyr etməkdən zövq alsın.
Üstündən illər keçəndən sonra hər şey əksinə olmuşdu. İndi Fikrət onu başqa bölgələrə aparacaq qatarda oturub doğma ocaqlarına getməyin xiffətini çəkirdi. Xidmətdə olduğuna görə neçə vaxt idi
ki, kəndlərinə gedib yaxınlarına baş çəkə bilmirdi. Bir anlıq uşaqlıq,
yeniyetməlik çağlarını yaşadığı o illərə qayıtmaq arzusu keçdi ürəyindən. Onu xəyaldan qatarların yola düşmə xəbərini verən qadının
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həzin, ürəyəyatımlı səsi ayırdı. O, bir neçə dəqiqədən sonra Fikrətin
sərnişini olduğu qatarın yola düşəcəyini elan etdi.
Bələdçi qadın yaxınlarını yola salmağa gələnlərə üzünü tutaraq
vaqonlardan yerə düşməyi xahiş etdi. Qatarın yola çıxması elan olunandan az sonra bayaqdan yerində dayanan vaqonların “qırışığı”
açıldı, zəncirvarı taqqıltı səsləri eşidildi. Elə bil qəflətən sel basıb
bənd-bərəni aşdı. Xırda təkan Fikrəti də, şirin xəyallara dalmış başqa
sərnişinləri də yavaşca silkələdi. Az sonra qatar ağır-ağır yerindən
tərpəndi, səs-küylü vağzal da, məlumat bürosundakı həzin və məlahətli səsli qadın da arxada qaldı. Qarşıda isə Ağdama çatmaq üçün
bir gecəlik yol var idi. Sabah Fikrətin işləri çox olacaqdı. Lap ertədən
qərargaha gedəcək, komandanlığa kursu başa vurub geri döndüyü
barədə raport verəcəkdi. Onun hansı istiqamətdə döyüşməyini komandanlıq təyin edəcəkdi. Arada vaxt tapsaydı, hospitala baş çəkib
Məleykə ilə görüşəcək, neçə aydan bəri davam edən həsrətin üstünə
su çiləyəcəkdi.
Şəhərdən çıxandan sonra Fikrət hiss etdi ki, qatar yavaş-yavaş
sürətini artırır. Bir az açıq qalmış pəncərədən kupeyə soyuq hava
dolurdu. O, kupe yoldaşları ilə xeyli söhbət edəndən sonra yerini
rahatladı. Bir anlıq Sovet ordusunda xidmət etdiyi günləri xatırladı.
Bölükdə ən səliqəli yataq yeri onun olardı. Komandir həmişə Fikrətin çarpayısını başqa əsgərlərə nümunə göstərərək: “Vot eta, yaqşi,
yaqşi”, – deyirdi. Yatacağı yeri səliqəyə salandan sonra uzanıb adyalı üstünə çəkdi. Hamı yerinə girib işığı söndürdü, kupeyə sakitlik
çökdü. Qatar isə öz işindəydi, səs sala-sala geniş çöllərdən, kənd və
qəsəbələrdən keçib Ağdama tərəf şütüyürdü. Fikrət Məleykəni düşünə-düşünə yuxuya getdi. Təkərlərdən qopan ritmik səslər sanki
vaqondakılara yuxu gətirirdi. Daim irəli dartınan elektrovoz domino daşı kimi arxasınca düzülmüş vaqonları var gücü ilə çəkib sərnişinləri gedəcəkləri ünvanlara aparırdı. Belə tələsməkdə sanki qatar
Fikrəti cəbhə bölgəsinə vaxtından da bir az tez çatdırmaq istəyirdi.
Elektrovoz gecənin qaranlığını qılınc kimi yarıb hey irəli gedirdi. Yolboyu stansiyalarda yanan zəif işıqlar yorğun-yorğun kupenin çirkli
pəncərəsindən içəri süzülürdü.
...Düşəcəyi stansiyaya az qalmış bələdçi onu yuxudan oyatdı.
Fikrət qalxıb yerinin içində oturdu. Keyimiş barmaqları ilə mürgülü
gözlərini ovxaladı. Kupe yoldaşları əvvəlki stansiyalarda düşüb get-
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mişdilər. Pəncərədən çölə boylananda gördü ki, səhər gözlərini təzətəzə açmaq istəyir. Sanki səhər də tənbəl adamlar kimi şirin yuxudan qalxmağa ərinirdi. Bir-iki dəqiqə yerinin içində oturandan sonra
bədəninin keyi açıldı. Qalxıb geyindi, əl-üzünü yumaq üçün ayaqyoluna getdi. Fikrət yuyuna-yuyuna cızıq-cızıq edilmiş güzgüdə üzünə
baxdı. Mürgülü gözlərinə su dəyən kimi bir az ayıldı, yuxusu qaçdı.
Qatar stansiyada dayananda artıq Fikrət geyinmiş, əlində çamadan
düşməyə hazır idi. Ondan başqa üç-dörd nəfər də qapının ağzında
dayanmışdı. Qatar stansiyaya yaxınlaşdıqca sürətini yavaş-yavaş
azaltdı.
Vaqonlar bir anlıq dartınıb taqqa-tukla dayandı. Sanki bu səsə
alatoranlıqda ayağı ilişib qalan səhər də diksinib gözlərini açdı. Fikrət qatlanıb-açılan darısqal dəmir pilləkənlərdən perrona düşən
kimi ətrafına boylandı. Gördü ki, o biri vaqonun da qabağında iki
nəfər gənc zabit dayanıb. Salamlaşıb tanış oldu. Öyrəndi ki, onlar da
kursu bitirib yenicə rütbə alanlardandır. Hamısının gedəcəyi ünvan
eyni idi. Sərnişinlər düşəndən sonra qatar fit verib yoluna davam
etdi. Sanki bununla vaqonu tərk etmiş sərnişinlərlə sağollaşırdı. Qatar uzaqlaşandan sonra stansiyaya sakitlik çökdü. Gənc zabitlər taksi
sürücülərindən biri ilə danışıb qiymətdə razılaşdılar və ləngimədən
yola çıxdılar. Bayaqkına baxanda hava işıqlanmışdı. Geniş, ucsuz-bucaqsız üfüq yavaş-yavaş qırmızı rəngə boyanırdı.

10-cu fəsil
Zabit kimi yenidən ön xətdə

Yolları elə də uzaq deyildi. Sürücü müharibədən, qanlı döyüşlərdən həyəcanla danışırdı. Deyirdi ki, ermənilər tez-tez kəndləri atəşə
tutduğundan, hər gün yaralanan və ölənlər olur, qaçqın köçünün ardı-arası kəsilmək bilmir. Rahat ev-eşiyini qoyub qaçan camaat yollarda, çöllərdə it zülmü çəkir.
Taksi irəlilədikcə ön xətdən atəş səsləri eşidilirdi. Neçə vaxtdan
bəri sakit həyata öyrəşmiş Fikrətin qulağına güllə səsləri dəyən kimi
özünü bir anlıq döyüşdə hiss etdi. Yolboyu susmayıb danışan sürücü
haradasa onları qırx-qırx beş dəqiqəyə qərargahın yaxınlığına gətirib
çıxardı. Hiss olunurdu ki, yolları beş barmağı kimi tanıyır. Maşından
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düşəndən sonra zabitlər qərargahın qarşısına gəldilər. Fikrət qapıda
dayanmış növbətçi əsgərdən mayor Salmanovu, polkovnik Şabanovu
soruşdu. Əsgər bildirdi ki, qərargahda bu familyada hərbçi yoxdur.
Gənc zabitlər qərargahın qarşısında düzülüb komanda gözləməyə
başladılar. Fikrət bu binanı ilk dəfə görürdü. O düşündü ki, deməli,
qərargah təzə binaya köçürülüb. Həyətdəki yelləncək və oyuncaqlardan bilinirdi ki, əvvəllər bura uşaq bağçası olub. Bir vaxtlar körpələrin nəfəsi dəyən divarlarda indi barıt qoxusu dolaşırdı. Bir az keçmiş
istiqamət rəisi polkovnik İsrafilov onları qəbul etdi. Gənc zabitlər
təlim mərkəzindən verilən sənədləri ona təqdim etdilər. Polkovnik
ayağa qalxıb bir-bir onlarla görüşdü, cəbhədəki vəziyyətdən danışdı.
Fikrət deyilənlərə qulaq asandan sonra gördü ki, o, şəhərə gedəndən
bəri vəziyyət çox da dəyişməyib.
Onları bölüb müxtəlif istiqamətlərə göndərdilər. Fikrət də Şəfəq
kəndinə getməli oldu. Qərargaha hərbi hissələrdən həm silah-sursat,
həm də başqa zəruri avadanlıqlar aparmağa maşınlar tez-tez gəlirdi.
Fikrətin gedəcəyi istiqamətə maşın lap tez düşdü. Yük maşınının kuzovu dolu olduğundan o, sürücünün yanında oturdu. Ondan başqa
bir nəfər də silah almağa gələn zabit və bir əsgər də var idi. Onlar
kabinəyə çətinliklə yerləşdilər. Vaxtı olmadığından Fikrət Məleykəyə
baş çəkə bilmədi.
Hərbi hissəyə silah-sursat aparan kapitan İsgəndərov son vəziyyətdən danışdı:
– Neçə vaxtdan bəri mövqe döyüşləri gedir. Düşmən nə qədər
hücumu gücləndirsə də, qarşısını alırıq. Əvvəlki günlərə baxanda ermənilərin zəiflədiyi hiss olunur. Komandanlıq yaxın günlərdə işğalçılara qarşı əks-həmlə hazırlayır, silah-sursatı da ona görə almışıq.
Tək bircə dəfə qəsbkarlara sarsıdıcı zərbə vursaq, qorxub qaçacaqlar. Ondan sonra asanlıqla irəliləyib torpaqlarımızı azad edəcəyik.
Söhbət edə-edə Şəfəq kəndinə çatdılar. Bu yaşayış məntəqəsi Fikrətə tanış idi. Əvvəllər bu istiqamətdə bir neçə dəfə döyüşdə
olmuşdu. Fikrət hərbi hissənin qərargahının qarşısında maşından
düşdü. Onu hərbi hissə komandiri polkovnik-leytenant Əlövsət Əhmədova yol yoldaşı kapitan İsgəndərov təqdim etdi. Fikrət hərbi salam verəndən sonra ilk dəfə gördüyü komandirlə görüşdü. Kapitan
otaqdan çıxandan sonra komandir onunla beş-on dəqiqə söhbət etdi.
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Kursda öyrəndiyi biliklərlə bağlı bəzi suallar verdi. Ona ünvanlanan
suallara aydınlıq gətirmək Fikrət üçün çətin olmadı. Onun hazırlığından razı qalan komandir bir az fikirləşib dedi:
– Leytenant Fətullayev, kəndin yuxarısında bir neçə postumuz
var. Sözün açığı, ora bir az təhlükəlidir. Ermənilər həmin istiqamətdən tez-tez hücum edirlər. Baxıram ki, sənin hazırlığın yaxşıdır, döyüş təcrübən də kifayət qədərdir, erməni dilini də bilirsən. O postda
dayansan, mən oradan arxayın olaram. Daim rabitədə ol, ermənilərin danışığına qulaq as. Gör nə danışır, nə planlaşdırırlar? Bir yenilik, təzə xəbər öyrənən kimi təcili olaraq mənə məlumat ver. Hər an
döyüşə hazır olun.
– Baş üstə, komandir.
– İndi səni posta aparacaqlar. Özünü də, şəxsi heyətini də qoru,
mənzil başına çatan kimi mənə məruzə elə!
– Oldu, komandir.
Hissə komandiri telefonla kimisə otağa çağırdı. Bir-iki dəqiqə
keçmiş qapı döyüldü. Onun “gəl” kəlməsindən sonra hündürboy, enlikürək, bığlı bir mayor içəri girdi. Zabit otağa ayaq qoyan kimi komandirə hərbi salam verib: “Mayor İbrahimov əmrinizlə gəlmişdir”,
– dedi.
Komandirin zəhimli səsi eşidildi:
– İbrahimov, leytenant Fətullayevi üçüncü mövqeyə apar, şəxsi heyətlə tanış elə, qoy postu təhvil götürsün. Leytenant Cəniyevi
özünlə qərargaha gətirərsən. Qoy bir-iki gün istirahət etsin, sonra
yerini dəyişərik. O, neçə vaxtdır postdadır, yorulub, dincəlib özünə
gəlsə, yaxşı olar, yerdəyişmə əmrini də hazırlayarsan.
– Oldu, komandir!
Fikrət otaqdan mayor İbrahimovla birlikdə çıxdı. Qərargahda
çox qalmadılar. Silah alandan sonra Fikrət mayorla ön xəttə yollandı. Kənd ermənilərin əlində olmasa da, burada sakinlərdən heç kim
gözə dəymirdi. İlk mərmilər yaşayış məntəqəsinə düşəndən sonra
camaat doğma ocaqlarını tərk etmişdi. Kənddə yaşamaq təhlükəliydi. Sakinlərsiz qalmış bu yerlər çox darıxdırıcı görünürdü. Həyətlərdəki ağacların bar-bəhrəsi aşıb-daşsa da, onu yığıb aparan yox idi.
Yetişmiş meyvələr ağacların üstündə qalıb xarab olurdu.
Həm sağ, həm də sol tərəfdən atəş səsləri eşidilirdi. Fikrət bölük
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komandiri leytenant Səlimovdan söz salıb mayor İbrahimovdan onu
soruşdu. Zabit bir anlıq fikrə gedəndən sonra: “Bir müddət əvvəl leytenant Səlimova baş leytenant rütbəsi verdilər. On gün bundan qabaq isə xidmətini davam etdirmək üçün onu Füzuli istiqamətindəki
hərbi hissələrdən birinə göndərdilər”, – dedi. Fikrət komandirinin
sağ-salamat olduğundan arxayın düşdü.
Fikrət mayorla birlikdə təhlükəsiz hesab olunan yerlərlə posta
gəldi. Bura düzənlik bir yer idi. Qarşı tərəfdə ucsuz-bucaqsız çöllər
uzanıb gedirdi, Firkətsə dağlarda döyüşməyə öyrəşmişdi. Postda dayanan zabit və əsgərlər irəli gəlib onları qarşıladılar. Leytenant Cəniyev vəziyyət barədə məlumat verdi. Sonra mayor İbrahimov Fikrəti
əsgərlərə təqdim edib bildirdi ki, leytenant Fətullayev sizin təzə komandirinizdir.
Postları gəzib əsgərlərlə tanış olandan sonra Fikrət rabitə vasitəsilə komandirə postu qəbul etdiyi barədə raport verdi. Polkovnik-leytenantın ona yeni tapşırıqları var idi.
Fikrətin zabit kimi postda olduğu ilk gecə, demək olar ki, sakit
keçdi, atışma səsi yalnız bir-iki dəfə eşidildi. Səhər tezdən o əsgərləri bir yerə yığıb söhbət edərək bir az da yaxından tanış oldu. İsrafil,
Məhəmməd, İdris, Şəmi və başqaları cəsur əsgərlərə oxşayırdılar.
Söhbətləri başa çatandan sonra atəşin daha da dəqiq olması üçün
mövqelərdən üçünün yerini dəyişdi, təhlükəsiz olsun deyə səngərləri dərinləşdirdi. Özü də bel götürüb əsgərlərlə bərabər yer qazdı.
Mərmilərin qəlpələrindən qorunmaq üçün xüsusi yer qazdırandan
sonra yan tərəflərə lağım atdırdı. Bunu ona təlim mərkəzində öyrətmişdilər. Belə səngərlərdə əsgərlər qəlpələrdən arxayınca qoruna
bilərdilər. İki gündən sonra səhərə yaxın ermənilər qəflətən Fikrətgilin postlarına hücum çəkdilər. Düşmən əvvəlcə onları minaatanlardan atəşə tutdu. Əsgərlər gənc zabitin iki gün əvvəl qazdırıb hazırlatdığı lağıma girib düşmən atəşindən yaxşıca qorundular. İşğalçılar
Fikrətgili məhv etdiklərini düşünüb mina atəşini dayandırıb piyadalarını hücuma göndərdilər. Döyüşçülər yağıları dəqiq atəş zərbələri
ilə qarşıladılar. Bir anda avtomatlar, pulemyotlar şaqqıldadı, düşmən
ağır itki verib geri çəkildi. Fikrət vəziyyət barədə komandiri məlumatlandırdı, yağıların hücumlarının qarşısını aldıqlarını bildirdi.
Ertəsi gün polkovnik-leytenant Əhmədov özü onların postuna gəldi.
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Vəziyyətlə yerində tanış olan komandir Fikrətin postda etdiyi dəyişiklikləri bəyəndi və onun başqa mövqelərdə də tətbiq edilməsinə
göstəriş verdi.
Bir həftə sakit keçdi. Atəş səsləri əvvəlki günlərə nisbətən az eşidildi. Yalnız mövqe döyüşləri oldu. Komandirin posta növbəti gəlişlərinin birində Fikrət ondan hospitala getmək üçün bir neçə saatlığa
icazə aldı. Döyüş təcrübəsi ilə başqalarından fərqlənən əsgər Şəmi
Şirinovu müvəqqəti olaraq post rəhbəri təyin edib Məleykənin yanına yollandı. Bəxtindən maşın tez düşdü, yol kənarında çox qalıb
görüşə ləngimədi.
Onun gəlişindən Məleykənin ürəyi açıldı. Fikrətin kursu uğurla
başa vurub rütbə aldığını eşidəndə qız sevindi. Qazandığı uğura görə
onu təbrik edib xoş sözlər dedi. Fikrət tibb bacısı ilə xeyli söhbət
edib dərdləşdi. İmtahanı necə verdiyindən, bölgəyə necə qayıtdığından və nəhayət, zabit kimi ilk uğurlu döyüşündən həvəslə danışdı.
Məleykə ilə daha çox söhbət etmək ürəyindən keçsə də, postdan nigaran olduğundan saat yarımdan sonra hospitaldan çıxdı. Xoşbəxtlikdən onun dönüşünə qədər heç bir hadisə baş verməmişdi.
Uzun müddət mövqe döyüşləri getdi. Ara-sıra hücumlar olsa da,
nəticəsiz başa çatırdı. Erməniləri tutduğu mövqelərdən geri oturtmaq mümkün olmurdu.
...Payız da, qış da bu vəziyyətdə ötüb keçdi. Yazda bir neçə gün
ağır savaş getsə də, döyüş vəziyyətində heç bir dəyişiklik olmadı.
Yenə də araya sakitlik çökdü.
May ayının əvvələrində döyüşlər yenə də qızışdı. Vaxt keçdikcə
Fikrət hiss edirdi ki, əvvəlki günlərə baxanda ordu yavaş-yavaş güclənir. Yeni silahlar alınır, döyüş bölgəsinə müasir zirehli texnikalar
gətirilir. Bunları görəndə onun ürəyi açılırdı. Sevinirdi ki, belə bir qüvvə ilə tez bir zamanda Qarabağı ermənilərdən azad edəcəklər.
Elə həmin günlərdə tərəflər arasında atəşkəs elan olunacağı
barədə xəbərlər yayılmağa başladı. Fikrət əvvəlcə buna inanmadı.
Rayonlarımızın erməni işğalı altında olduğu bir vaxtda hansı atəşkəsdən söhbət gedə bilərdi?! Yəqin ki, rəhbərlik buna razı olmazdı.
Bir neçə gün sonra Fikrət atəşkəs rejiminin elan edildiyini eşidəndə
qanı qaraldı. Axı o zabit olmamışdı ki, cəbhə bölgəsində əllərini üstüstə qoyub günlərini saysın, vaxtını boş-boşuna ötürsün. Fikrət zabit
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formasını əyninə döyüşmək, vuruşmaq üçün geyinmişdi. O fikirləşirdi ki, yəqin, atəşkəs olsa, əllərindəki silahlar işləməyəcək, yavaş-yavaş pas atacaq...

Kəşfiyyatçının ölümündən bir il keçdi

Kamandarın ilində iştirak etmək üçün Fikrət hərbi hissə komandirindən üç günlük icazə aldı. Bakıya Məleykə ilə bir yerdə gəldilər.
Yolboyu söhbət edə-edə Kamandarlı günlərini xatırladılar. Göz yaşları içində yaddaşının qapılarını açan tibb bacısı qardaşının uşaqlığı
ilə bağlı xatirələrini vərəqlədi. Şəhərə doğru uzanan yollar da elə xatirələr kimi uzanıb gedir, bitib tükənmək bilmirdi.
Şəhərə axşama yaxın çatdılar. Kamandarın ili sabah idi. Onlar bir
gün tez gəlmişdilər ki, yollarda qaçhaqaça düşməsinlər. Fikrət tibb
bacısından evlərinə qədər ayrılmadı. Məleykə onun həyətdən geri
qayıtmağına razı olmayıb içəri dəvət etdi. Evlərində xeyli qonaq var
idi. Yaxınlar, qohumlar iş-gücə əl atmaq üçün bir gün əvvəldən Məleykəgilə toplaşmışdılar. Fikrət Sona xala ilə, həmçinin o biri qohumlarla mehribancasına görüşdü. Bir stəkan çay içəndən sonra tibb
bacısı ilə sağollaşıb qardaşıgilə getdi. İş gününün sonu olduğundan
metroda basabas idi. Buna görə də bir neçə qatarı buraxmalı oldu.
Fikrət metro stansiyasından çıxanda yavaş-yavaş şər qarışırdı.
O, addımlarını yeyinlədib dayanacaqdan tərpənəmək istəyən avtobusa mindi. Qardaşıgilin binasının qarşısı qaranlıq idi. Nədənsə, işığı yandırmamışdılar. Liftdən düşən kimi zəngi basdı. Qapını qardaşı
açdı. Qarşısında Fikrəti görəndə bir anlıq çaşıb qaldı. Sonra onu qucaqlayıb bağrına basdı.
– Tez paltarını soyun, otur, çörək üstünə çıxmısan, inşallah qayınanan səni çox istəyəcək, – deyə İkram onu süfrəyə dəvət etdi.
Fikrət Qərənfillə, uşaqlarla görüşəndən sonra uzunboğaz çəkməsini çıxardı, əl-üzünü yuyub süfrə arxasında oturdu. Yeməkdən sonra qardaşına Kamandarın ilinə gəldiyini dedi. İkram da ona tapşırdı
ki, qızla danış, il çıxandan sonra onlara elçi gedək. “Qardaş, məndən
olsa elçiliklə nişanı bir yerdə eliyərik. Valideynlərimiz bu qədər uzaq
yolu bir dəfə gəlsinlər. Qoca adamlardır, yollarda yorulub əldən düşməsinlər. Toyun da vaxtını inşallah, nişandan sonra özləri ilə oturub
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danışarıq. Razı olsalar, bir yerdə eləyərik”, – dedi. “İnşallah”, – deyən
Fikrət qardaşı ilə arasında gedən qısa söhbətə son qoydu. Yol gəlib
yorulduğuna görə yerinə tez girdi. Sabah lap ertədən işlərinə kömək
etmək üçün Məleykəgilə gedəcəkdi.
...Səhər tezdən Fikrət Məleykəgilin həyətinə ayaq basanda gördü
ki, çadır qururlar. O da boş dayanmayıb işləyənlərə əl atdı.
Kamandarın ilinə hospitaldan – Məleykənin iş yoldaşılarından
da gələnlər çox idi. Adamları çadır güclə tuturdu. Günorta ehsan veriləndən sonra yaxınlar, qohumlar Şəhidlər xiyabanına – Kamandarın məzarını ziyarət etməyə getdilər.
Xiyaban xeyli dəyişmişdi. Məzarların çoxunun üstü götürülmüşdü. İndi qəbirlərdən başdaşına vurulmuş şəkillər boylanırdı. Fikrətgil qərənfilləri Kamandarın məzarı üstünə qoyub ruhuna dua oxudular. Xiyabandan Məleykəgilə qayıdan Fikrət axşam qaranlıq düşənə
qədər onlarda oldu. Adamlar yavaş-yavaş seyrələndə o da Məleykə
ilə sağollaşıb qardaşıgilə qayıtmaq istədi. Tibb bacısı ona dedi ki, sabah da gəlsin, onu gözləyəcək...
Sabah saat on bir radələrində Fikrət Məleykəgilə gələndə gördü
ki, həyətdəki çadır yığışdırılsa da, evlərində qonaqları var. Tibb bacısı pəncərədən onu görən kimi çölə çıxdı. Bir neçə dəqiqə həyətdə
söhbət edəndən sonra Məleykə Fikrəti evə dəvət elədi.
Günortadan sonra Fikrət Məleykəyə getmək istədiyini dedi. Tibb
bacısı etiraz etməyib onu həyətdən yola salanda dedi: “Komandirdən
bir həftəlik icazə almışam. İstəyirəm bir az dincəlim. İki gündür ayaq
üstə qalmaqdan, ora-bura qaçmaqdan yorulmuşam”. Ayrılarkən: “İnşallah hospitala – sənin yanına gələn həftə gələcəm,” – deyə Fikrət
onunla görüşüb sağollaşdı.
Məleykəgildən birbaşa vağzala gələn Fikrətin bilet almağa vaxtı
çox getmədi. Kassaların qabağında seyrəklik idi. Bilet alandan sonra İnqilabdan bir xəbər tutmaq üçün onun işlədiyi kafeyə getdi. Bir
yerdə çay içib xeyli oradan-buradan danışdılar. Şirin söhbət əllərindən tutub onları yenə də əvvəlki illərə, ötən günlərə apardı. Fikrət
nəzər yetirəndə gördü ki, İnqilab indi bir az kökəlib, ətə-qana dolub. Düşündü ki, yəqin, dostu ağır işdən və gərgin döyüşlərdən sonra kafedə bir az rahatlıq tapıb. Söhbət etdikcə o, Fikrətə: “Hər gecə
yuxularımda müharibə səhnələri görürəm. Elə hey döyüşürəm, vu-
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ruşuram, erməniləri qırıram. Sanki müharibə həmişəlik olaraq qanıma, yaddaşıma hopub. Sən orada maraqlan, öyrən gör məni bu
vəziyyətdə ordu sıralarına qəbul edərlərmi? Vallah götürsələr, gəlib
səninlə çiyin-çiyinə döyüşərəm”, – dedi. Fikrət İnqilabın cavabını çox
yubatmayıb: “Sən narahat olma, onsuz da, indi atəşkəsdir. Heç biz də
döyüşmürük, neçə vaxtdan bəri silahlar susub. Çox sakitlik olanda
hərdən adam güllə səsləri üçün də darıxır”, – dedi.
Kafedə çox vaxt itirməyən Fikrət İnqilabla sağollaşıb qardaşıgilə
gəldi. Axşam yeməyindən sonra qatara vaxtında çatmaq üçün evdən
bir az tez çıxdı. Yollarda çox ləngimədiyindən vağzala vaxtında çatdı. Yenə də qatar onu qoynuna alıb cəbhə bölgəsinə apardı. Fikrət
yolboyu götür-qoy edib planlaşdırırdı ki, Kamandarın ili çıxandan
sonra toy edib Məleykəsinə qovuşsun. İndi ortalıqda onların xeyir
işini ləngidə biləcək bir maneyə yoxdur. Lap döyüşlər yenidən başlasa da, o, mütləq ailə qurmalı idi. Fikrət sevgisini müharibəyə qurban
vermək niyyətində deyildi. İnanırdı ki, sevgi onun qüvvəsini daha da
artıracaq, ömür yollarına işıq salacaq. Bu fikirlər içində şirin yuxu
qanadlarını onun üstünə sərdi.
...Səhər tezdən artıq Fikrət postda – xidmət yerində idi. O, burada olmadığı müddətdə ciddi dəyişiklik baş verməmişdi. Ara-sıra
ermənilər atəşkəs rejimini pozmağa cəhd göstərmiş və layiqli cavablarını da almışdılar.
Növbəti həftə Fikrət hospitala baş çəkdi. Məleykə iki gün əvvəl
gəlmişdi. Kədər onun təbəssümlü çöhrəsindən yavaş-yavaş geri çəkilirdi. O, sevgilisinin üzündəki bu cizgiləri görüb bir az ürəklənərək
toylarından söz saldı. Məleykəyə dedi ki, bir müddətdən sonra icazə
alıb şəhərə getsin. Anası ilə elçilik məsələsini danışsın. Sona xala nə
vaxt məsləhət bilsə, onda da qapınızı döyərik. Tibb bacısı bir anlıq
susdu. Onun belə gec cavab verməyindən həyəcanlanan Fikrətin
ağlından min fikir keçdi. Qorxdu ki, birdən Məleykə qardaşının ölümündən təsirlənərək fikrini dəyişib onunla ailə qurmağa razı olmaz.
Tibb bacısı ağzını açıb ürəyindən keçənləri deyəndən sonra Fikrətin
bayaqkı şübhələri qar kimi əridi, həyəcanı ildırım sürətiylə qəlbindən silinib getdi.
– Bilirsən, Fikrət, sənə şad xəbər vermək istəyirəm. Artıq bu
məsələ həll olunub, – deyə Məleykə sözünə davam etdi. – Bizə belə
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tez-tez gəlib-getdiyini görən anam bir gün təklikdə məndən səni
soruşdu. Əvvəl nəm-nüm eləsəm də, sonra hər şeyi açıb danışdım.
Daha olanı gizlətməyin nə mənası var ki? Onsuz da, gec-tez hamı
bunu biləcək. Bir də axı anamdan əziz bu dünyada mənim daha
kimim var ki? Sənin necə bir insan olduğunla, tanışlığımızla maraqlandı. Hər şeyi açıb danışdım, fikirləşdim ki, anam bunları bilsə
yaxşıdır. Hələ Kamandarla da yaxın dost olduğunu, rəhmətliyin də
səndən xoşu gəldiyini dedim. Mənə qulaq asandan sonra xeyli susub dayandı, bir söz demədi, hər şeyi öz ixtiyarıma buraxdı. Mən də
səni istədiyimi bildirdim. Bu sözləri eşidəndən sonra anam bir az
fikrə gedib: “Qızım, əgər gözün oğlanı tutubsa, xasiyyətindən xoşun
gəlirsə, inanırsan ki, onunla həyatın xoş keçəcək, mən sənə yalnız
xoşbəxtlik arzulaya bilərəm. Ana balasına bundan artıq nə istəyər
ki? Mən səni də bacıların kimi xoşbəxt görmək arzusu ilə yaşayıram.
Qoy Kamandarın ilindən bir-iki ay keçsin, sonra elçi gələrlər. Xeyir işi
yubatmazlar, bunun düşəri-düşməzi olar”, – dedi.
Eşitdiklərindən sevinən Fikrət elə bildi ki, həyatının xoşbəxt
günlərinin açarını yenicə tapıb. İndi onu əlində möhkəm saxlayıb
heç kimə vermək istəmirdi. Sevgisinə belə hörmətlə yanaşdığına
görə Məleykəyə minnətdarlıq edib dedi:
– Bilirsən, Məleykə, istəyirəm ki, toyumuz olmamışdan əvvəl
hospitalın yerləşdiyi bu kənddə – sənin iş yerinə yaxın bir yerdə ürəyincə olan ev kirayələyək. İnşallah, toydan sonra orada yaşayarıq. Bir
müddətdən sonra ailə vəziyyəti ilə əlaqədar komandanlığın qəbuluna gedib xidmət yerimi yaxınlıqdakı postlardan birinə dəyişməyi xahiş edərəm.
– Sözün düzü, Fikrət, mən də elə belə fikirləşirdim. Amma sənin
üçün uzaq olacaq, yollarda qalıb, əziyyət çəkəcəksən.
– Mənə görə narahatlıq keçirmə, Məleykə. Təki sən rahat ol.
Hospitaldan sevinc içində çıxan Fikrət yolboyu düşünürdü ki,
deyəsən, arzularına qovuşmağına çox qalmayıb. Gərək poçtdan İkrama zəng vurub xəbər verim, elçi getmək üçün gün təyin etsinlər. O
vaxta qədər də gedib valideynlərimizi şəhərə gətirsin.
Fikrət hospitaldan birbaşa posta qayıtdı. Mövqelərində sərvaxt
dayanan əsgərlər daim düşmən tərəfi nəzarətdə saxlayırdılar. Atəşkəsə məhəl qoymayan ermənilər tez-tez həm mövqeləri, həm də

c

534

C

yaşayış məntəqələrini atəşə tuturdular. Belə hadisələr zamanı dinc
əhali arasında yaralanan və ölənlər də olurdu. Fikrətgil də işğalçıları
cavabsız qoymurdular.
Növbəti həftə Fikrət hospitala getməzdən əvvəl yolunu poçtdan
saldı. Əvvəlcə İkramla, sonra da Qərənfillə danışıb Məleykə ilə aralarında olan söhbəti onlara çatdırdı. Sözünün sonunda bir az utana-utana, bir az sevinə-sevinə: “Yavaş-yavaş toya hazırlaşın”, – dedi. Poçtdan sevincək çıxıb hospitala yollandı. İşləri qaydasına düşdüyünə
görə üzü gülürdü. Axır ki yaxın vaxtlarda Məleykəsinə qovuşacaqdı.
Sevincini sevgilisi ilə də bölüşməyə tələsirdi. Hospitalın həyətinə də
elə bu ovqatla ayaq basdı.
Ətrafda sakitlik idi. Əvvəlki səs-küylu, narahatlıq dolu qaçhaqaçlı günlər ötüb arxada qalmışdı. Fikrət pilləkənləri bir göz qırpımında
yuxarı qalxdı. Dəhliz boyu addımlayıb tibb bacısının iş otağına tələsdi. Qapını astaca döyüb içəri keçdi. Salam verəndən sonra Məleykəni
iş yoldaşlarının arasında görməyib qızlardan onu soruşdu. Bir anlıq
heç kim dillənmədi. Bu bir an Fikrətə bir il kimi gəldi. Ürəyinə şübhələr doldu.
Çoxdan bəri tanıdığı tibb bacısı Təranəyə üz tutub soruşdu:
– Təranə bacı, niyə cavab verməyə çətinlik çəkirsiniz? Məleykə
haradadır ki?
– Fikrət, qardaş, narahat olma, heç bir hadisə baş verməyib. Qız
dünən özünü bir az narahat hiss etdi. İndi həkimlərin nəzarəti altında reanimasiyada yatır. Yəqin, sabaha qədər özünə gələr.
– Nə? Məleykə reanimasiyadadır? Durduğu yerdə ona nə oldu
ki?
– Vallah, nə olduğunu heç biz də bimədik. Hospitala ermənilərin top atəşinə tutduqları kənddən yeddi-səkkiz ağır yaralı gətirmişdilər. Hamısı da qadın və uşaqlar idi. Vaxt itirmədən əməliyyata
başladıq. Bir uşaqla bir qadın gözlərimiz qarşısında keçindi. Sonra
ağır yaralılara vurmaq üçün qan lazım oldu. Tərslikdən ehtiyatımız
da azalmışdı. Hamımız kimi Məleykə də sağ qalıb yaşamaları üçün
onlara qan verdi. Sonra ayağa qalxa bilməyib özünü pis hiss etdiyini
dedi. Sözünü bitirər-bitirməz huşunu itirdi. Onu reanimasiya otağına yerləşdirdik. Sonra Məleykənin özünə də qan vurduq. İndi sistem
altındadır. Pənah Allaha, görək nə olacaq.
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Eşitdiyi xəbər Fikrətin narahat qəlbində dəhşətli bir tufan qopardı. Hospitala hansı həvəslə gəlmişdi, indi nə eşidirdi. Özündən
asılı olmadan gözləri yaşardı. Sonra yenə tibb bacısından soruşdu:
– Təranə bacı, indi onun yanına getmək olarmı?
– Gəl birlikdə aşağı düşək, görək Eldar həkim nə deyir?
Fikrət tibb bacısı ilə bərabər otaqdan çıxdı. Eldar həkimi yerində
tapmadılar. Soruşanda həyətə düşdüyünü dedilər. Həkim ağacın kölgəsində oturub siqaret çəkirdi. Fikrət iti addımlarla yaxınlaşıb ona
salam verib görüşdü, sonra Məleykənin vəziyyətini xəbər aldı. Həkim əlindəki siqaretə dərin bir qüllab vurub dedi:
– Məleykənin vəziyyəti ümidvericidir. Ya sabaha, ya da birisigünə özünə gəlməlidir. Biz onun yaşaması üçün əlimizdən gələni edirik. O həm həyəcanlanıb, həm də qan itirib, bədəni zəifləyib, sanki
gücü-qüvvəsi, enerjisi tükənib. Gərək biz onun qan verməsinə razı
olmayaydıq. Nə biləydik ki, bu vəziyyətə düşəcək?! Həm də bu birinci
dəfə deyildi ki, biz qan verirdik? İndiyəcən belə işlərimiz çox olmuşdu. İnsanlar bəzən bu cür hallarla rastlaşırlar. Enerjiləri tükənənə
qədər qaçırlar, işləyirlər. Sonra da dibindən kəsilmiş ağac kimi birdən düşüb qalırlar. Gözləməkdən başqa çarə yoxdur. Məleykə həm
iradəli, həm də sağlam qızdır. İnanıram ki, tezliklə ayağa qalxacaq.
Gəlin ümidimizi itirməyək, yalnız yaxşı şeylər barədə fikirləşək.
– Həkim, Məleykəni Bakıya – Mərkəzi hospitala aparsaq, necə
olar? Bəlkə, orada onu daha yaxşı müalicə edərlər? Bəlkə...
– Yox, buna ehtiyac yoxdur. Dediyim kimi, biz onun ayağa qalxması üçün hər şeyi etmişik, edəcəyik də. Nə qədər sakitlikdə qalsa,
bir o qədər yaxşıdır. Bu xəstəlikdə dərmandan daha çox xəstənin iradəsi və sağlamlığı rol oynayır.
– Həkim, Allah eləməmiş ola bilərmi ki, o ayılmasın?
– Həyatda hər şey gözləniləndir. İstər yaxşı, istərsə də pis hadisələr hər vaxt başımıza gələ bilər. Hər şey Allahın əlindədir.
– Həkim, onun yanına getməyə icazə verərsinizmi?
– Olar, amma qız gəlişinizi hiss etməyəcək.
Fikrət Təranə ilə asta-asta reanimasiya otağına girdi. Məleykə
arxası üstə çarpayıda döşəli qalmışdı, sanki nəfəs almır, yaşamırdı.
Elə sakit uzanmışdı ki, heç elə bil həmişə deyib-gülən qız deyildi.
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Sevgilisini bu vəziyyətdə görəndə Fikrətin yanaqlarında göz yaşları
gilələndi.
Hospitaldan məyus halda çıxıb geri qayıdan da yolboyu ilk
məhəbbəti olmuş və ölümü ilə hələ də onu yandırıb-yaxan Leylanı
xatırladı. Uzaq keçmişdə başına gələnləri bir anlıq xəyalından keçirdi. Leylanı sevdiyi və məktublaşdığı günləri yadına saldı. Onun
gözəl çöhrəsini gözləri önündə canlandırdı. Məleykəni sevəndən
sonra qəlbindəki dərin məhəbbət yarası yavaş-yavaş qaysaqlamağa
başlamışdı. Yeni-yeni üzü gülür, ürəyi açılırdı. Bu gün isə sevgilisinin
belə vəziyyətə düşməsi onun köhnə yarasının qabığını qoparmışdı.
Fikrət üçün ağır olan belə gərgin dəqiqələrdə fikirləşdi ki, əgər Allah eləməmiş, Məleykə də Leylanın taleyini yaşasa, bundan sonra o
nə edəcək? Həyatını, dayanmadan su kimi axıb gedən ömür yolunu
davam etdirməyə daxilində güc tapa biləcəkmi? Xoşbəxtliyinə bircə
addım qalmış bu gözlənilməz hadisə başına niyə gəldi axı? Bu qədər
əzab-əziyyətdən sonra gözəl günlərinə qovuşmağına cığır açıldığı bir
vaxtda nədən belə acılar yaşamalı oldu? Görəsən, onu kim qarğıyıb?
Fikrət bu suallarla beynini çox yorsa da, ümidverici bir cavab
tapa bilmədi. Gücü yalnız sevgilisinin həyatda sağ qalması üçün Tanrıya dualar etməyə çatırdı.
Fikrət iki gün dalbadal hospitala ayaq döydü. Heç bir dəyişiklik
yox idi. Məleykə huşsuz vəziyyətdə uzanıb qalmışdı, nə çörək yeyir,
nə də su içirdi. Həkimlər ona sistem köçürüb iynə vururdular. Fikrət
yenə də Eldar həkimlə görüşüb söhbət etdi. O bu dəfə əvvəlki günlərdəki kimi ürəkli danışmadı. Elə: “Hər şey Allahın əlindədir”, – deyib
durdu. Yavaş-yavaş Fikrətin də sevgilisindən ümidi üzülürdü. Başına
gələnləri düşündükcə ürəyindəki sevinc hislərini qəm küləyi qovub
uzaqlara aparır, gözəl sabahlara olan inamının işıqları getdikcə öləziyib sönürdü. Qəlbinə, ürəyinə qaranlıq çökürdü, getdikcə dərd onu
üstələyirdi. Fikrət düşünürdü ki, əgər Məleykənin başına bir iş gəlsə,
həyatı cəhənnəmə dönər.
Həkimin yanından çıxandan sonra Məleykəyə baş çəkdi. Tibb
bacısı əvvəlki günlərdə olduğu kimi lal-dinməz çarpayıda uzanıb
qalmışdı. Onu belə görən Fikrətin gözlərindən axan yaş yanaqlarını islatdı. İndi ona təskinlik verən yalnız göz yaşları idi. Sonra məyus-məyus geriyə – səngərə qayıtdı. O, heç buradan uzaqlaşmaq istə-
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mirdi. Çünki indi Fikrət üçün döyüş meydanı hospitalda idi. Orada
sevgilisi ölümlə çarpışır, yaşamaq uğrunda mübarizə aparırdı. Ölüm
ayağında olan neçə-neçə yaralıya həyat vermiş Məleykənin özünün
vəziyyəti ağırlaşmışdı. Neçə gündən bəri ölümlə-həyat arasında çırpına-çırpına qalmışdı. Fikrət bir istədi ki, poçta gedib İkrama zəng
vurub vəziyyəti danışsın, rayona getməyi təxirə salsın. Sonra bu addımı atmaqdan çəkinib onların da qanını qaraltmaq istəmədi. Yalnız
gözləmək lazım idi, hökmü hər şeydən güclü olan zaman verəcəkdi.
Üçüncü gün Fikrət hospitalın həyətinə ayaqlarını sürüyə-sürüyə
girdi. Bəd xəbər eşidəcəyindən ehtiyat edir, qorxa-qorxa gedirdi. Bu
vaxt həyətdəki hündür, irigövdəli ağacın kölgəsində oturan Təranə
onu görən kimi tələsik qabağına qaçaraq:
– Fikrət, gözün aydın, Məleykə özünə gəlib.
Bu sözləri eşidəndə Fikrətin heysiz ayaqlarına güc gəldi, ritmi
zəifləyən ürəyi həyəcanla döyündü, kədərə bürünmüş qəlbinə sevinc
yağışı yağdı. Tibb bacısına tərəf iti addımlarla gedə-gedə dilləndi:
– Ay səni həmişə xeyirxəbər olasan, Təranə bacı. Bəd xəbər eşidəcəyimdən qorxduğum bir vaxtda məni sevindirdin. Bəs indi haradadır Məleykə?
– Özünə gəlsə də, hələ reanimasiyadadır. Narahat olma, indi yeyib-içir, deyib-gülür. Sanki neçə gündən bəri xəstə yatan o deyilmiş.
Gözlərini açan kimi səni soruşdu. Biz də sənin hər gün gəlib ona baş
çəkdiyini dedik.
Fikrət tibb bacısı ilə birlikdə reanimasiya otağına tələsdi. Məleykəni çarpayısında oturan görəndə sevinci birə min artdı. Həyəcandan gözləri yaşardı, bir anlıq qəhər boğazını tutdu. Cəld irəli gəlib
sevgilisinin zərif əllərindən tutdu. Xəstəliyin soluxdurduğu üzünə
baxıb sevinə-sevinə ondan soruşdu:
– Məleykə, özünə gəlmisən? Gözlərimə inana bilmirəm.
Xəstələnən gündən gecə-gündüz Tanrıya dua edib yalvarırdım ki,
səni qorusun, nəzərini üstündən çəkməsin. Şükür, deyəsən, dualarım qəbul olundu, sən ayağa qalxdın, sanki həyata yenidən gəldim.
Dünən sənə baş çəkəndən sonra hospitalı çox ümidsiz tərk etmişdim. Eldar həkim əvvəlki kimi inamlı danışmadığına görə ürəyim
ayaqlarımın altına düşmüşdü. Bütün gecəni səni düşünmüşəm, narahatçılıqdan yata bilməmişəm. Neçə gün idi həyat gözümdə heçə
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dönmüşdü. Axı mən sənsiz necə yaşayardım, Məleykə? Elə bilirəm
ki, bu gün səni təzədən tapmışam.
– Narahat olma, Fikrət. Verən də Allahdır, alan da. Deməli, ömrümün sonu çatmayıbmış. Mənim heç nədən xəbərim olmayıb. Yalnız yaralılara qan verdiyim yadıma gəlir, ondan sonra baş verənləri
xatırlamıram. Axşam gözümü açanda reanimasiyada olduğumu gördüm. Çaşıb qaldım, tibb bacıları dedilər ki, neçə gün huşsuz vəziyyətdə yatmışam. İndi yaxşıyam, özümü əvvəlki kimi gümrah hiss
edirəm. Sənin xidmətin necə gedir, Fikrət?
– Mənim işlərim qaydasındadır, nigarançılığım yalnız səndən idi.
İndi səni sağ-salamat gördüm, daha nə dərdim ola bilər?!
Fikrət Məleykəsinin yanında xeyli oturdu. Bir yerdə çay içdilər.
Sevgilisindən arxayın olandan sonra hissəyə qayıtdı.
...Üç gün atəşkəs pozuldu, silahlar “danışdı”, güllə səsləri kəsilmədi. Ermənilər qəflətən hücuma keçdilər. Neçə vaxtdan bəri aralığa çökən sakitliyin buzu tez bir zamanda əridi. İşğalçılar Fikrətgilin
mövqelərinə müxtəlif silahlardan atəş açırdılar. İstehkam işləri yaxşı
aparıldığına görə itki olmadı. Təkcə mövqeləri deyil, ermənilər kəndi də top atəşinə tutmuşdular. Üstünə mərmi düşən kimi evlər alışıb
yanır, qara tüstü burumları buludsuz səmaya qalxır, sonra da seyrəlib göy üzünə yayılırdı.
Düşmən hücumunun qarşısı alınandan sonra yenə də səngərlərə sakitlik çökdü. Odlu mərmilər püskürən silahlar susdu, gərginlik azaldı. Yalnız bundan sonra Fikrət komandirdən icazə alıb
Məleykəyə baş çəkə bildi. Artıq sevgilisi reanimasiyadan çıxıb işinə
başlamışdı. Həyatı, sağlamlığı üçün elə bir təhlükə yox idi, hər şey
ötüb arxada qalmışdı. Məleykə ilə söhbət edə-edə elçiliyin gününü
də dəqiqləşdirdilər. Fikrətin valideynləri, doğmaları təxminən on-on
beş gündən sonra Sona xalagilin qapısını döyməli idilər. Fikrət hospitaldan qayıdanda poçta döndü, İkrama zəng vurub vəziyyəti danışdı, elçi gedəcəkləri günü ona dedi. Qardaşı bildirdi ki, heç narahat olmasın, hər şeyi özü yoluna qoyacaq. Fikrət minnətdarlıq edib onunla
sevincək sağollaşdı. Elə bil çiyinlərindən ağır bir yük götürüldü, xeyli
arxayınlaşdı.
Şəhərə getməzdən iki gün əvvəl icazə almaq üçün komandirin yanına getdi. Polkovnik-leytenant Əhmədov Fikrətin raportuna
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dərkənar qoyub bir həftəlik icazə verdi, sonra da: “Mübarək olsun”–
deyib onu təbrik etdi. O, qərargahdan birbaşa hospitala yollandı. Məleykə ilə görüşüb komandirdən icazə aldığını ona çatdırdı. Danışdılar ki, şəhərə tez çatmaq üçün sabah lap ertədən yola çıxsınlar.
...Günəş üfüqdən boylanar-boylanmaz yol maşını ilə avtovağzala
getdilər. Orada da çox vaxt itirib qalmadılar. Yarım saat sonra mindikləri avtobus şose yolla Bakıya tərəf şütüyürdü. İki sevənin sevinci
bir-birinə qarışdığından, ürəklərindəki arzuları çiçək açmışdı. Sanki ayrı-ayrı istiqamətlərdən süzülüb gələn sızqa bulaqlar daha gur
axmaq üçün bir-birinə qovuşmuşdu. Xoşbəxtlik güclü bir dalğa kimi
onları qabağına qatıb şəhərə doğru aparırdı...
Onlar Bakı avtovağzalına saat dörddə çatdılar. Rayonla müqayisədə şəhər çox isti idi. Avtobusdan düşən kimi Fikrət taksi saxlatdırdı, oturub Məleykəgilə yollandılar. O sevgilisini həyətdən ötürüb
geri qayıtmaq istəyəndə tibb bacısı razılaşmadı, qolundan tutub, onu
evə dəvət edərək: “Fikrət, yol gəlib yorulmusan, gedək bir stəkan çay
iç, bir az ayağının dincini al, sonra gedərsən”, – dedi. Sona xaladan
utandığını desə də Məleykə onun qolunu buraxmadı. Fikrətin sevgilisi ilə razılaşmaqdan başqa yolu qalmadığını görüb ona tabe oldu.
İçəri girən kimi Sona xala onun üzündən öpüb: “Xoş gəlmisən, ay
oğul”, – dedi. Fikrət utana-utana keçib divanda oturdu. Münəvvər də
gəlib onunla görüşdü. Məleykə tələsik ona çay süzdü, yemək çəkdi.
Yolda yedikləri xörək ürəklərincə olmadığından ikisi də ac idi. Sona
xalanın, Münəvvərin bişirdiyi dadlı yeməkdən doyunca yedilər. Kamandarın oğlu Yaqub da yavaş-yavaş böyüyür, getdikcə atasına oxşayırdı. Fikrətgilin söz-söhbətləri xeyli çəkdi. Danışdılar ki, elçilər
sabah yox, birisigün günorta gəlsin. Fikrət onlarla sağollaşıb küçəyə
çıxanda artıq qaranlıq yavaş-yavaş şəhərin üstünə çökürdü.
Bir saatdan sonra qardaşıgılin qapısının zəngini basdı. Dəhlizdən İkramın səsini eşidəndə elə bil qollarına güc gəldi. Qapı açılan
kimi qardaşlar üzbəüz dayandılar. Qərənfil də, uşaqlar da onunla
mehribancasına görüşdülər. Fikrət öyrəndi ki, elçilər hələ gəlib çıxmayıb. İkram: “Onlar qatarla gəlirlər, inşallah, tezdən şəhərdə olacaqlar”, – dedi.
...Səhər ertədən qapı döyüləndə səsə Fikrət hamıdan qabaq
oyandı. Valideynləri, bacısı Qızbəs, qardaşı Xürrəm, əmisi Nüsrət,
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dayısı Şirindil, yeznələri Zülfüqar gəlmişdilər. Fikrət onlarla görüşüb hal-əhval tutdu. Doğmaları onu öpüb təbrik etdilər. Səhər çörəyi
yeyəndən sonra Fikrət Qərənfili və Qızbəsi götürüb nişan üzüyü və
müxtəlif hədiyyələr almağa getdi. Mağazaları gəzməkdən yorulsalar da, qıza layiq olan üzük və hədiyyə aldıqlarına görə evə sevincək
dönmüşdülər.
Elçilər deyilən gün, deyilən vaxt Məleykəgilə üz tutdular. Lap
qabaqda İkram gedirdi. Nədənsə, o, bir az həyəcanlı idi. Yaxınlaşıb
asta-asta qapını döydü. Onları qarşılayan Sona xala ilə salamlaşıb
mehribancasına görüşdü. Hamı yerbəyer olub rahatlanandan sonra
elçiliyin “giriş” sözünü Səməd kişi açaraq gəlişlərinin məqsədini dilə
gətirdi...
Qız evindən “hə” cavabını alandan sonra İkram gedib qardaşını
çağırdı. Fikrət sevgilisigilə utana-utana gəldi. Elə bil bu qapıya ayaq
basdığı birinci dəfə idi. Bir azdan süfrəyə şirin çay verildi. Hər iki
tərəfin qohumları Fikrətlə Məleykənin üzündən öpüb təbrik edir,
xoşbəxtlik arzulayırdılar. Qadınların söhbəti xeyli çəkdi, xeyir işin
vaxtını da dəqiqləşdirdilər. Toy bir ay sonraya təyin olundu. Məsləhət oldu ki, qızla oğlanın toyunu bir yerdə etsinlər.
Evə qayıtdıqdan sonra axşam İkramgildə elçiliyin qızğın müzakirəsi getdi. Əsas o idi ki, hamının Məleykədən xoşu gəlmişdi. Fikrət
həm restoran tapmaq, həm də qonaqları toya dəvət etmək işlərini
İkramdan xahiş etdi. O: “Fikrət, narahat olma, bu iş çətin deyil. Yaxşı dost-tanışlarım var, soraqlayıb sənin toyunu ən yaxşı restoranda
edəcəm”, – dedi.
Məleykənin də Fikrətin həm valideynlərindən, həm də qohum-əqrabalarından xoşu gəlmişdi. Söhbətləri zamanı: ”Zəhmətkeş,
əzab-əziyyət çəkmiş adamlara oxşayırlar. Belə insanlar çox müdrik
və saf olurlar”, – dedi.
Bir neçə gündən sonra Fikrət Məleykə ilə cəbhə bölgəsinə yola
düşdü. İlk dəfə idi ki, qatarla bir yerdə yol gedirdilər. Kupe yoldaşları
da elə yenicə ailə qurmuş xoşbəxt bir cütlük idi. Sevgililər yolboyu
söhbətlərinə elçilikdən, alınan hədiyyələrdən ilmə saldılar.
Günlər dəyirman kimi fırlanıb vaxtı gərdişində aram-aram üyütdükcə toya qalan zaman məsafəsinin boyu qısalırdı. Hərdən narahatlıq keçirən Fikrət düşünürdü ki, görəsən, necə olacaq, İkram yaxşı
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restoran tuta biləcəkmi? Toy qonaqların ürəyincə olacaqmı? Cəbhə
bölgəsinə gələndən bəri üç dəfə zəng vurub qardaşı ilə bu barədə
danışmışdı. Hər dəfə də İkram: “Fikrət, sən narahat olma, hər şey
yüksək səviyyədə olacaq”, – deyərək onu arxayın salmışdı. O inanırdı
ki, qardaşı ən yaxşı restoranı seçəcək.
Durna qatarı kimi ötən günlər yavaş-yavaş toyun vaxtını yaxınlaşırırdı. Şəhərə yola düşməzdən əvvəl Fikrətlə Məleykə kəndi gəzib
baxdılar, hospitala yaxın yerdən yaxşı şəraiti olan ev kirayələdilər.
Bir neçə gündən sonra arzularına qovuşmaq üçün Bakıya yola düşdülər.
Toylarından bir gün əvvəl Fikrət Məleykə ilə birlikdə Şəhidlər
xiyabanına gedib Kamandarın məzarını ziyarət etdi. Qəbrinin üstünə
qərənfillər düzdülər. Tibb bacısı qardaşının məzarı yanında dayanıb
onun başdaşından boylanan şəklinə baxa-baxa titrək səslə pıçıldadı:
– Qardaş, bu gün məni çox xoşbəxtəm. Təəssüf ki, həyatımın belə
gözəl anlarını görmək nə sənə, nə də o biri qardaşlarıma qismət olmadı. Bu əziz günümdə gəlmişəm səndən xeyir-dua almağa! Sabah
sənin də yaxından tanıdığın əsgər dostun Fikrətlə ailə həyatı quracağam. Məzarında rahat uyu qardaşım, biz düşmənlərdən sənin də, o
biri şəhidlərimizin də intiqamını alacağıq...
Məleykəni qəhər boğduğundan, sözünü axırını gətirə bilmədi.
Özündən asılı olmadan başını Fikrətin çiyninə qoyub hönkür-hönkür ağladı.
– Özünü ələ al, Məleykə! İnşallah, hər şey yaxşılığa doğru gedir.
Biz xoşbəxt olanda Kamandarın da ruhu şad olacaq, – deyə Fikrət
tibb bacısının əlindən tutub onu yavaş-yavaş qardaşının qəbrindən
uzaqlaşdırdı...
İkram qardaşının ürəyincə olan restoran tutmuşdu. Toyları gözlənildiyindən də yüksək səviyyədə keçdi. Fikrət həm hərbçi dostlarını, həm də neftçi yoldaşlarını toya çağırmışdı. İş yoldaşlarından ustaları Hüseynəli kişi, Salam kişi, Kamil kişi, İnqilab və Ziya, qohumu
Qüdrət də gəlmişdi. Onlar bəy stoluna yaxınlaşıb gəncləri təbrik edib
xoşbəxt həyat arzuladılar. Fikrət qonaqlarla oynamağından da qalmadı. Hospitalın həkimləri, tibb bacıları məclisdə daha fəal iştirak
edirdilər.
Fikrətgil toydan sonra bir neçə gün qardaşıgildə qaldılar. Əvvəlki
günlər o, Məleykəyə söz vermişdi ki, onu kəndlərinə aparacaq, uşaq-
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lığı, yeniyetməliyi keçən yerləri göstərəcək. İndi vədə əməl etməyin
zamanı çatmışdı. İcazə aldıqları günlərini şəhərdə boşa verməmək
üçün axşam yola çıxdılar...
Səhər tezdən qatardan düşən kimi taksiyə oturub kəndə getdilər. Fikrət yolboyu Məleykəni doğma ocaqları ilə tanış edir, dağlar,
dərələr, çaylar haqqında qısa da olsa ona məlumat verirdi. Tibb bacısı bu tərəflərdə ilk dəfə olduğundan ətrafda gördüyü hər şey ona maraqlı gəlirdi. Ona görə də hər yana diqqətlə göz qoyur, Fikrətin söylədiklərini dərin maraqla dinləyirdi. Qarşısında açılan mənzərələrdən
bir an olsun belə gözünü çəkmirdi, bu gözəllikdən zövq alırdı.
Onların gəlişi evdə toy-bayrama çevrildi. Pəri arvadın sevinci
yerə-göyə sığmırdı. Balasını xoşbəxt gördükcə Səməd kişinin də ürəyi atlanır, qəlbinə sevinc dolurdu. Səhər çörəyini yeyəndən sonra Məleykə qollarını çirmələyib ev işlərində qayınanasına kömək eləməyə
başladı. Kənddə qaldıqları müddətdə Fikrət məktəblərindən tutmuş
oynadıqları məhəllələrə, quzu otardığı dağ-dərələrə qədər hər yeri
həyat yoldaşına göstərdi. Məleykə buraların gözəlliyinə heyranlığını gizləməyərək: “Fikrət, kəndiniz, dağlarınız, çölləriniz mənə çox
doğma gəldi. Elə bil bu yerlər, bu mənzərələr bizim tərəflərlə ekizdir.
Hər yan mənə öz kəndimizi, dağlarımızı xatırlatdı. Bir anlıq mənə
elə gəldi ki, öz evimizdəyəm. İnşallah, vaxtımız olanda kəndə tez-tez
gələrik”, – dedi.
Fikrət Məleykəni ilk məhəbbəti olmuş Leylanın da məzarı üstünə apardı. Göz yaşları içində onun qəbrinin üstünə gül-çiçək düzdülər. Fikrətin gözləri yenə də onun başdaşındakı şəklindən boylanan soyuq baxışlarında ilişib qaldı. Məleykə qızın şəklinə baxanda
gözlərinin bir-birinə çox oxşadığını gördü. Tibb bacısı astadan: “Fikrət, Allah rəhmət eləsin, doğrudan da, Leyla gözəl qız imiş”, – dedi.
Qəbirstanlıqda çox ləngiməyib evə qayıtdılar.
Beş gündən sonra Fikrətgil kənddəki doğmaları ilə sağollaşıb
şəhərə qayıtdılar. Hələ qarşıda bir həftə də vaxtları var idi. Ertəsi gün
Sona xala qızını qonaq çağırıb ayaqaçdı elədi. Övladlarının üzündə
təbəssüm və sevinc görən ananın da gözləri gülürdü. Hiss edirdi ki,
balası Fikrətlə xoşbəxt olacaq. Oğulları sarıdan qəlbi yaralı olsa da,
qızlarından arxayın idi. Həm Məleykəni, həm o biri qızlarının xoş
günlərini gördükcə Sona xalanın köhnə yaraları qaysaq bağlayırdı.
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Müharibə başlanmışdı
Məzuniyyətlərinin başa çatmasına iki gün qalmış Fikrət qatara
bilet alaraq: “Məleykə, gedək iki gün də kirayə tutduğumuz evdə qalaq, qoy üz-gözümüz oralara da öyrəşsin”, – dedi. “Sən necə istəyirsən, elə də olsun”, – deyə tibb bacısı onunla razılaşdı. Onları cəbhə
bölgəsinə İkram yola saldı. Həmişəki gedişlərindən fərqli olaraq o
gün yükləri çox idi. Qazandan tutmuş qaşığa, yataq dəstinə, döşəkağına qədər götürmüşdülər. Yüklərini kupedə yerbəyer edəndən sonra üz-üzə oturub şirin-şirin söhbət etdilər, ilk addımlarını atdıqları
həyat yollarını, keçəcəkləri cığırları xəyalən qarış-qarış “gəzdilər”.
Uzun və xoşbəxt bir yolun başlanğıcında olduqlarından danışıqları
bitib-tükənmir, söz-sözü çəkdikcə söhbət cilovsuz at kimi baş alıb
uzaqlara gedirdi.
O gün qatar stansiyaya həmişəkindən gec çatdı. Onlar vaqondan
düşəndə artıq günəş şəfəqlərini yer üzünün hər tərəfinə sərmişdi.
Məleykənin də, Fikrətin də üzünə göydən yerə boylanan ilıq şəfəqlər
sığal çəkdi. Sanki günəş də onları salamlayıb yeni həyata qədəm qoymaları münasibətilə alqışlayırdı. Kirayələdikləri evə taksi ilə gəldilər.
Fikrət tələm-tələsik yükləri maşından yerə boşaltdı. Tələsmədən əşyaları otaqlarda yerbəyer etdilər. Onlar evdə elə səliqə ilə yerləşdilər
ki, sanki uzun müddət burada yaşayırmışlar.
İki gündən sonra hər ikisi xidmət yerlərinə getdi. Fikrət hərbi
hissənin qərargahında komandirlə görüşüb məzuniyyətdən qayıtdığı barədə məruzə etdi. Polkovnik-leytenant Əlövsət Əhmədov gənc
zabitin əlini sıxıb onu təbrik etdi, xoş sözlər söylədi.
Qərargahda çox ləngimədən bölüyə yollanan Fikrət posta çatan
kimi əsgərlərlə görüşüb hal-əhval tutdu. Öyrəndi ki, ötən müddət ərzində atəşkəs bir neçə dəfə pozulsa da, ciddi bir hadisə baş verməyib.
***
...Atəşkəs acı bağırsaq kimi hey uzanır, işğal olunmuş torpaqların dinc yolla azad edilməsi məqsədi ilə aparılan danışıqlar hələlik
heç bir səmərə vermirdi. Gah o ölkədə, gah da bu ölkədə keçirilən
görüşlər baş ağrısından və zaman itkisindən başqa bir şey deyildi.
Vaxt keçdikcə ermənilər yavaş-yavaş işğal etdikləri ərazilərdə məskunlaşıb kök salırdılar. Buna heç cürə yol vermək olmazdı. Əsəblər
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tarıma çəkilmişdi, əllər silahın tətiyinə uzanılı qalmışdı. Zabit də, əsgər də bir yerdə dayanmaqdan təngə gəlmişdi. Fikrət hər addımda
hiss edirdi ki, ordu getdikcə güclənir, döyüş texnikaları yenilənir, sılahlar müasirləşir, zabitlərin, əsgərlərin bilikləri, döyüş təcrübələri
artır. Artıq ayrı-ayrı dəstələr çoxdan vahid komandanlıq altında birləşmişdi. Səmərəli islahatlar aparılırdı. Demək olar ki, ordu yenidən
qurulurdu. Fikrət düşünürdü ki, bu cür inkişafla, dəyişikliklə torpaqları erməni işğalından azad etmək çox vaxt aparmayacaq. Çoxları
kimi o da tez bir zamanda döyüşlərin başlanmasını istəyirdi. Ürəklər
intiqam hissi ilə çırpınır, dillər “qisas” – deyirdi. Günlər eyni minvalla
bir-birini əvəz edib zamanı ardınca çəkib aparırdı. Hələlik atəşkəs
döyüşlərin başlamasının qarşısına keçilməz sədd çəkmişdi. Silahlar
susmuş, əllər tətikdə donub qalmışdı. Günlər, həftələr öz axarı ilə gedir, atəşkəs davam edirdi...
Bir gün Məleykə ona şad xəbər verdi – hamilə idi. Fikrət bu xəbərdən çox sevindi. Deməli, ata olacaqdı. Evlərindən uşaq səsi, körpə
qığıltısı eşidiləcəkdi. Fikrət həmişə bu günün həsrətlə yaşamışdı.
Ürəyindən keçirdi ki, çoxlu uşaqları olsun. O, sevincindən həyat yoldaşını qucaqlayıb bağrına basdı. Məleykə Fikrəti mehriban baxışlarla süzüb dedi:
– Fikrət, səndən bir istəyim var.
– Eşidirəm, Məleykə.
– Fikrət, heç bilmirəm, bunu sənə necə deyim?! Əgər, inşallah,
oğlumuz olsa, adını Kamandar qoymağa etiraz etməzsən ki?
– Sən nə danışırsan, Məleykə? Mən buna necə “yox” deyə bilə
rəm? Bu, mənim də ürəyimcədir. Biz mütləq Kamandarın adını yaşadacaq və inşallah oğlumuzu da onun kimi cəsur böyüdəcəyik.
Oturub çay içib çörək yeyəndən sonra Məleykə söhbətinə davam
elədi:
– Deyirəm, həyat çox qəribədir. Sən Allah, qismətə bir bax. O
günü oturub fikirləşmişəm ki, əgər Qarabağ müharibəsi başlamasaydı, biz də bir-birimizlə rastlaşıb ailə qurmayacaydıq.
– Doğrudan da, bizi müharibə qovuşdurub. Hər şey qismətdir,
Məleykə. Dünyanın işlərini bilmək olmur. Görünür, bizim də alın yazımız bu cür yazılıbmış. Bundan qaçmaq mümkün deyil.
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– Fikrət, kaş bizi qovuşduran müharibə heç vaxt bir-birimizdən ayırmasın.
– Amin! Məleykə, atəşkəs illərlə davam edə bilməz. Danışıqlar
baş tutmasa, yəqin ki, müharibə qaçılmazdır. Bəlkə də, dediklərim
sənə qəribə gələcək. Sözün açığı, mən döyüşlərin tez bir zamanda
başlamasının tərəfdarıyam. İstəyirəm ki, lap günü sabah müharibə
başlansın, döyüşlərə yollanım. Qəsbkarları geri sıxışdırıb neçə vaxtdan bəri işğal altında qalan Qarabağımızı azad edək, müharibəni
gələcək nəsillərə saxlamayaq. Övladlarımıza müharibəsiz dinc, bir
dünya, əmin-amanlıq hökm sürən bir ölkə bəxş edək. Qoy o gözəl
dünyanın səmasında güllələr, mərmilər yox, sülh rəmzi olan göyərçinlər qanad çalsın...
Bir gün Məleykə işdən qayıdanda əlində iki-üç kitab var idi. Onları Fikrətə verərək: “Bunları hospitala gətirmişdilər. Götürüb həvəslə vərəqləyib baxdım. Gördüm ki, Qarabağ müharibəsindən yazıblar.
Fikirləşdim ki, yəqin sənin üçün də maraqlı olar, axı sən kitablarla
dostsan, mütaliəni sevirsən. Ona görə gətirdim ki, onları oxuyasan.
Səni həvəsdən salmaq istəmirəm, amma deyim ki, yaxşı kitablara oxşamır. Belə, bir az boğazdan yuxarı yazılıb. Deyəsən, bunların müəlliflərinin heç biri müharibədə iştirak etməyib. Elə ondan-bundan
eşitdiklərini qələmə alıb, nə isə bir şey düzüb-qoşublar. Yəqin ona
görə də mənə xoş gəlmədi. Fikrət, düşünürəm ki, sən bunları oxusan
yaxşısını-pisini ayırd edə bilərsən. Oxu bax gör, dəyərli kitablardır,
yoxsa yox?” – dedi.
Fikrət ondan kitabları alaraq: “Çox sağ ol, Məleykə. Yaxşı eləmisən ki, bu kitabları gətirmisən. Həm özüm oxuyaram, həm də
postdakı əsgərlərə verərəm ki, asudə və istirahət saatlarında bekar
qalmasınlar. Onlar müharibə görməyiblər. Bu kitabların olması çox
yerinə düşər. Əsgərlər oxuyar, müharibə haqqında müəyyən təsəvvürləri yaranar”, – dedi.
Sonra kitabları bir-bir vərəqləyib oxumağa başladı. Əvvəlcə, bir
az qalın olanını qarşısına çəkdi.
Səngərdə dayanan Fikrət durbinlə Ağdam tərəfə – ermənilərin
vəhşicəsinə uçurub-dağıtdıqları evlərə baxırdı. Gördüklərindən ürəyi odlanır, qəlbi göynəyirdi. İşğalçılar şəhərdə bir şəhərlik qoymamışdılar. Neçə il əvvəl gördüyü gözəl yerlərdən heç bir əsər-əlamət
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qalmamışdı. Bir vaxtlar nağıllar şəhəri kimi təsəvvür etdiyi Ağdam
min illərin xarabalığına bənzəyirdi. Düşmən bu gözəl şəhəri dağıtmış, daşını daş üstə qoymamış, hər yeri yerlə-yeksan etmişdi. Hər
addımda erməni vəhşiliyinin, erməni qəddarlığının izləri qalmışdı.
Fikrət diqqətlə baxanda uzaqdan da olsa, Fərrux dağını görə bildi.
Onun qarlı zirvəsi yenə də dumana, çənə bürünmüşdü…
Bir axşam Məleykə evə həmişəkindən gec gəldi. Fikrət bundan
narahat olub hospitala getmək istəyəndə çöldən ayaq səsləri eşitdi.
Tələsik qapını açdı. Məleykə idi. Bir az yorğun görünürdü. Paltarını
soyunandan sonra dedi:
– Fikrət, axşamın xeyir! Əməliyyatımız gec qurtardı. Ermənilər
atəşkəsi pozaraq bir neçə əsgərimizi yaralamışdı. Şükür, hər şey yaxşı qurtardı. Hərbçilərimiz sağ-salamatdır.
– Axşamın xeyir, Məleykə! Hə, ermənilər son vaxtlar yaman qudurublar, atəşkəs rejimini tez-tez pozurlar. Bunların dərslərini verib
torpaqlarımızdan geri qovmasaq, hələ çox qan tökəcək, çox hoqqalardan çıxacaqlar.
Məleykə stolun üstündəki kitabları görüb Fikrətdən soruşdu:
– Fikrət, oxudunmu bu kitabları?
– Hə, Məleykə oxudum. Sən düz deyirmişsən, kitablar elə maraqlı deyilmiş. Düzdür, Qarabağ müharibəsindən bəhs edir. Amma
çox bəsit yazılıb. Bu kitablarda biz gördüyümüz, iştirak etdiyimiz
müharibədən əsər-əlamət yoxdur. Döyüş səhnələri çox süni yazılıb,
yalandan-palandan özləri üçün uydurublar. Bəzi səhnələri oxuyanda
adam gülməkdən özünü güclə saxlayır. Hekayələrin birində yazıblar
ki, erməni bizim əsgəri qumbaraatanla vurur. Döyüşçülərimiz də dabanından yüngülvari yaralanır. Halbuki qumbaraatanla tankı vuranda, o boyda zirehli texnika hissələrə parçalanır. Yüz faiz bu kitabların
müəllifləri döyüşdə olmayıblar, müharibə görməyiblər, bəlkə də heç
güllə səsi də eşitməyiblər. Görsəydilər bu cür yazmazdılar. Döyüşlərdə iştirak etmədən yazanda kitab belə maraqsız olacaq də. Müharibə
haqqında xarici ölkə yazıçılarının maraqlı romanlarını çox oxumuşam. O romanlarda heç bir sünilik, heç bir yalan-palan hiss olunmurdu. Görünür ki, onu peşəkarlar yazıb. Qarabağ müharibəsindən
maraqlı kitablar yazılsa yaxşı olar. Gələcək nəsillər oxuyub görərlər
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ki, biz yurdumuzu necə müdafiə etmişik, bu yolda hansı çətinliklər
çəkmişik, necə döyüşmüşük.
– Hə Fikrət, düz deyirsən. Qarabağ müharibəsindən yaxşı kitablar yazılmalıdır. Çünki bu, bizim tariximizdir. Tariximizə qarşı biganə
olmamalıyıq. Onu dərindən öyrənməliyik. Fikrət, bilirsən indi ağlıma nə gəlir? Deyirəm, bəlkə elə sən özün Qarabağ müharibəsindən
bir kitab yazasan. Şahidi olduğun, iştirak etdiyin döyüşləri ardıcıllıqla qələmə alasan. Bu, oxucular üçün maraqlı olar. Bəlkə, bu barədə
bir şey fikirləşəsən. Məncə, sən bunu bacararsan. Nə olub, maşallah,
savadlı, bilikli oğlansan də.
– Mənim üçün bu təklif çox maraqlıdır. Bəlkə də, sən deyən kimi
mən bunu bacararam. Amma görürsən ki, yazı-pozu işinə vaxt yoxdur. Qoy bu işi yazıçılar, jurnalistlər görsünlər. Çünki bu onların işidir.
Bizim işimiz döyüşmək, vuruşmaq, torpaqlarımızı qorumaqdır. Hərə
öz işini görsə daha yaxşı olar. Əgər biz döyüşçülər kitab yazsaq, bəs
onda silahdan kim yapışacaq? İnşallah, Allah ömür versə, ona qədər
sağ qalıb ölməsək təqaüdə çıxanda müharibə haqqında xatirələrimi
yazaram. Mənim gücüm yalnız buna çatar. Buna isə hələ çox var. Bu
gün torpağımızı qoruyuruq...
İki gündən sonra evə gələn Fikrət çox yorğun görünürdü. Məleykə bunun səbəbini soruşanda dedi:
– Vallah, bu atəşkəsdən bezmişik. Axı nə qədər gözləmə mövqeyində dayanacağıq? Axı səbrin də, dözümün də bir həddi, bir səddi
olmalıdır. Ermənilər getdikcə azğınlaşır, işğal etdikləri ərazilərimizdə məskunlaşır, çöllərdə yanğınlar törədirlər. Tez-tez təlim keçirlər,
istədikləri vaxt atəşkəsi pozurlar. Keçmiş illərdən dişlərində şirə
qalıb, ağılları əvvəlki günlərə gedib, yeni ərazilərimizi ələ keçirmək
istəyirlər. Qoy bilsinlər ki, bizim nə geri çəkilmək fikrimiz, nə də yerimiz var. İşğala bu qədər dözdüyümüz yetər. Qəsbkarlığın da bir sonu
olacaq, yoxsa, yox? Bəs haqq-ədalət nə vaxt qalib gələcək? Artıq torpaqlarımızı düşməndən azad etməyin zamanı çatıb. Bəlkə də, hələ
çox gecikmişik. Daha gözlədiyimiz yetər. Ermənilərin torpaqlarımızda at oynatmağına, bizə acıq verməyinə bundan artıq dözə bilmərik.
Əks-hücum üçün ciddi hazırlıq işləri gedir. Ön xəttə yeni zirehli texnikalar yerləşdirilir, Ağdamın azad olunması üçün əməliyyat planı
hazırlanır. İlk zərbələr çox sarsıdıcı olacaq. Gücümüz yetərincədir,
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inanıram ki, düşmən qarşımızda dayana bilməyəcək. Biz tez bir zamanda qəsbkarları əzib keçəcəyik.
– Ordumuza uğurlar olsun, Fikrət! Qollarınıza qüvvət! Tez bir
zamanda torpaqlarımızı işğaldan azad edin. Düşməndən şəhidlərin
intiqamını alın, döyüşlərdən qələbə ilə dönün!
Səhər tezdən Fikrət evdən həmişəkindən də tez çıxdı. Alatoranlıq idi, hava yavaş-yavaş işıqlanırdı. Günortadan sonra ön xətdən
güclü atəş səsləri eşidildi. Topların gurultusundan, atəşin gücündən
yer-göy lərzəyə gəlmişdi. Odlu mərmilər göydə ildırım kimi çaxırdı.
Səma qalın tüstü dumanına bürünmüşdü. Qarabağın azad olunması üçün müharibə başlanmışdı. Fikrətgil vuruşa-vuruşa Ağdam istiqamətində xeyli irəliləmişdilər. Ön xəttə gedən döyüş texnikasının,
canlı qüvvənin ardı-arası kəsilmirdi. Kömək ardınca kömək gəlirdi.
Tank ardınca tank gəlirdi. Döyüşçü ardınca döyüşçü gəlirdi. Əli silah
tutanların hamısı savaşa yollanırdı. Düşmən əks-hücumların qarşısında dayana bilməyib geri qaçırdı. Yəqin ki, bir-iki günə şəhər işğalçılardan azad ediləcəkdi.
Ağdərə istiqamətində də ağır döyüşlər gedirdi. Ağdam işğaldan
azad olunan kimi Fikrətgili Ağdərəyə göndərəcəkdilər. Həm Sərsəng
gölü, həm Xocalı, həm də o gözəl dağlar, meşələr, bir sözlə, külli Qarabağ uğrunda vuruşmaq, o gözəl diyarı ermənilərdən azad etmək
yenə də Fikrətə və əsgərlərinə qismət olacaqdı. Yaxın vaxtlarda gənc
zabit yenə də Sərsəng gölünün sərin suyunda üzünü yuyacaqdı. Bir
neçə gündən sonra isə Fikrət üçrəngli qələbə bayrağını Şuşanın,
Xankəndinin ən uca nöqtələrinə sancacaqdı. Onları qarşıda gərgin
döyüşlər və neçə illərdən bəri həsrətində olduqları qələbə günü gözləyirdi. Qələbə sevinci onların bütün ağrı-acılarına ən yaxşı məlhəm
olacaqdı.
Uzaqdan atəş səsləri eşidilirdi. Hiss olunurdu ki, qanlı döyüşlər
başı qarlı dağların o üzündə gedir. Artıq Fikrət döyüşçüləri ilə Fərrux
dağını çoxdan aşıb üzü Xocalıya tərəf irəliləyirdilər...
Son
2015 may-2018 dekabr.
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Romana sözardı
Söz adamları zaman-zaman yaradıcılıqdan mənəvi zövq ala-ala
könül rahatlığı tapırlar. Onlar sakitliyin qoynuna çəkilib xəyalların
qapısını döydükcə, qələm-kağızla, ilıq düşüncələriylə baş-başa qaldıqca ömür verdikləri müxtəlif xarakterli obrazlarla üz-üzə olduqca xoş hislər keçirir, gözəl anlar yaşayırlar. Yaradıcılıq işi mənalarla dolu əsrarəngiz bir aləmdir, xəyallardan həyata açılan sirli-sehrli
pəncərədir. Bu yolun yolçusu olmayanlar, belə xoş hislərdən xəbərsizdir, düşünürəm.
Əldə qələm, dildə söz düşüncələr aləminə səyahət edəndə yaradıcılığı rəngbərəng çiçəklər açmış bir çəmənliyə, barlı-bərəkətli
bağ-bağçaya bənzətmək olar. Yazıçı və şairlər əzəyyətlərə qatlaşıb
bu bağın, bu çəmənliyin hər nazını çəksələr də, sonda səmərəsini də
görürlər.
Yaradıcılıq yolu bəzilərinin düşündüyü kimi elə də rəvan deyil.
Tozlu-torpaqlı, enişli-yoxuşludur. Xoş olduğu qədər də, əzablıdır.
Əzablı olduğu qədər də xoşdur. Yazar əsərini başa çatdırana kimi
zəhmət tarlasından tər tökə-tökə keçir. Bəzən günlərlə yazı masasından başını qaldırmır. Kökləndiyi əsərini tamamlamaq üçün neçə
gecələr kirpik-kirpik üstə gəlmir. Bu zaman kəsiyində narahat anlar
yaşayır. Sonda istedadın, ilhamın və zəhmətkeşliyin birliyindən yeni
bir əsərlər boylanıb pərvazlanır.
Sözlə nəfəs almayanlara yaradıcılıq əzablarının şirinliyini dadmaq heç vaxt qismət olmur. Hekayə yazmayana qədər mən də bu
işin xırdalıqlarından xəbərdar deyildim. İlk hekayələrimin süjetini əvvəldən cızıb stukturunu qursam da, bəzən ya başlanğıcına, ya
da sonluğuna təzədən qayıtmalı olurdum. Dilimdəki sözlər, fikirlər
qəlbimin sığalına boyun əyməyincə, ürəyimə yatmayınca hekayənin
“yaxasını” buraxmırdım. Sonda sevinirdim, çünki cəhdlərim gec də
olsa “bar” verirdi. Yazı prosesində yeni fikirlər əlimdən tutub daim
yaradıcılıq yoluma işıq salır, məni irəli çəkib aparırdı. Düşüncələrimin işığında məzmuna uyğun yeni formalar tapdıqca uzaq üfüqlər
mənə əl çatan görünürdü...
Sözlərə bürünmüş fikirlər asta-asta vərəqlər üzərində sıralandıqca, bimirəm nə qədər oxşar olsa da, olmasa da, hekayə yazmağı
ev tikməyə bənzədirdim. Ev tikilərkən əvvəlcə bünövrəsi töküldüyü kimi, hekayənin də hər şeydən əvvəl beyində mövzusu yaranır.
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Sonra yavaş-yavaş düşüncələrini uc-uca düyüb hekayəni yazmağa
üz qoyursan. Sanki getdikcə daşlar üst-üstə düzülür, asta-asta evin
divarları hündürə qalxır. Nəhayət, hekayəni yazıb son nöqtəni qoyursan, evin hörgüsü başa çatır. Sonra yoluna davam edərək növbəti
hekayələrə, povestlərə tərəf yönəlirsən. Oradan da roman yazmağa doğru addımlayırsan. Artıq bu addımlar ilk hekayələrdəki kimi
kövrək olmur, qazanılan təcrübə onu möhkəmlədir. Buna görə də
məqsədə doğru inamla gedirsən. Bulaqlar çaylara, çaylar da axıb
dənizlərə, okeanlara töküldüyü kimi, hekayədən başlayıb povestdən
keçən yaradıcılıq dalğası təbiidir ki, məni romanın sahilinə gətirib
çıxarmalıydı.
Çoxdan idi ürəyimdə Qarabağ müharibəsi mövzusunda roman
yazmaq fikri cücərmişdi. Bəzən də, tərəddüt edir, düşünürdüm ki,
bu mövzuda romanı məşhur yazıçılarımız yazsa, daha yaxşı olar.
Düzdür, bu illər ərzində müharibə mövzusunda romanlar nəşr esdilirdi. Amma o əsərləri oxuyanda görürdüm ki, onların səhifələrində
şahidi və iştirakçısı olduğum ağrı-acılarla dolu müharibə səhnələri
yoxdur. Həmin romanlardan barıt qoxusu gəlmirdi, sanki o əsərlər
müharibədən bəhs etmirdi. O romanlarda nələrsə çatışmırdı, güllə
səsləri ya eşidilmirdi, ya da səsi lazım olmayan yerlərdən gəlirdi.
Döyüş səhnələrinin, əsgərlərin vuruşmasının təsvirləri reallıqla üstüstə düşmürdü. Üst-üstə düşməyən təsvirlər isə süni və darıxdırıcı
görünürdü. Bu romanlarda çatmayan təbiilik idi. Elə ilk cümlələrdən
hiss olunurdu ki, bu əsərlərin müəllifləri müharibə görməyib, nə özü
bir güllə atıb, nə də atılanda onun səsini eşidib. Belə romanlar isə
oxuculara dəyərli heç nə vermir, əksinə, onların indiyə qədər müharibə haqqında olan təsəvvürlərimi alt-üst edir.
Roman yazmağın asan iş olmadığını dilimə gətirsəm, yəqin ki,
Amerika kəşf etmiş olmaram. İllərin təcrübəsindən bilirdim ki, ortalığa dəyərli əsər qoymaq üçün ömrünün bir parçasını bu yolda qurban verməlisən, gözünün işığını, nurunu xəsislik etmədən geninə,
boluna xərcləməlisən. Təkcə müharibə mövzusunda deyil, başqa
mövzularda da roman yazmaq müəllifdən böyük məsuliyyət tələb
edir. Belə ağır işə çiyin verməzdən əvvəl hərtərəfli götür-qoy etməli,
əlində olan faktları, əsaslanacağın müşahidə və istinad nöqtələrini
yüz ölçüb bir biçməlisən.
Qarabağ müharibəsindən roman yazmaq üçün kifayət qədər
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qeydlərim, müşahidələrim və nəzəri əsaslarım var idi. Vaxtı boşuna
keçirmədən işə başlamaq olardı. Çünki zaman ötüb keçdikcə, üstüstə gələn illər bizi müharibənin baş verdiyi günlərdən uzaqlaşdırırdı. Bilmirəm, qəribə səslənəcək yoxsa yox, mən roman yazmağa
müharibə mövzusunda bədii əsərləri mütaliə etməklə başladım.
Ara-sıra roman nəzəriyyəsinə aid olan elmi məqalələrə də göz yetirirdim. Bu səpkili əsərlərlə tanış olmaqda məqsədim həm təcrübəmi
artırmaq, həm də yazacağım romanın oxuduqlarıma bənzəməməsinə nail olmaq idi.
Kitabları oxumaq əlimdən xeyli vaxtımı alsa da, buna acımadım.
Mütaliə insana xoş hisslər aşıladıqca, sanki dünya gözündə böyüyüb
gözəlləşir, həyat daha işıqlı görsənir. Qarşında yeni üfüqlər açılır,
sanki torpaqlarda yeni toxumlar əkirsən.
Roman yazmağa köklənəndən sonra 2015-ci ilin mayında əsərimin ilk səhifələrinə qələmin izi düşdü. Əsərin mövzusunu, süjet xəttini əvvəlcədən beynimdə cızmış, keçəcəyim yaradıcılıq yollarının
səmtini müəyyən etmişdim. Yazdıqca ötən illərin ilməsi açılır, yaddaşımın dərinliyindəki xatirələr çözələnib qəlbimdəki bəzi hadisələrin
gözlərini açırdi. Yadıma gəlir ki, kənddə xalça toxumaq üçün hananı
payızdan quraşdırar, yaza qədər onu toxuyub qurtarardılar. Qış boyu
qızlar, gəlinlər gecələr bir yerə yığışıb şirin-şirin söhbət edə-edə xalça toxuyurdular. Xalçaya yeni ilmələr atır, yeni rəng çalarları vururdular. Xalça hər gün bir buğda boyu uzanırdı. Mən də hər gün romanın yeni səhifələrini yazır, hadisələrə yeni ilmələr vurur, yeni rənglər
qatırdım. Həmin anlarda sanki mən də sözdən xalça toxuyurdum.
Sözlər cümlələrə çevrildikcə vərəqlər üst-üstə yığıldıqca əsər yazılıb
irəli gedirdi.
İlk hissəni 2016-cı ilin fevralında bitirdim. Rəqəmlərə baxanda
bu işə doqquz ay vaxtımın getdiyini gördüm. Nə az, nə çox, düz bir
körpənin dünyaya gəldiyi qədər vaxt. Ötən zaman səmərəli keçmişdi.
Bu müddət ərzində fikirlərimdən əsərimin birinci hissəsi doğulmuşdu. Bundan bir az arxayınlaşdım, çünki işin birinci yarısı görülmüşdü. İndi qalırdı ikinci yarısı. Deməli, hələ qarşıda fəth olunası yeni
zirvələr var idi. Buna görə də, ancaq irəli baxmağı düşünürdüm.
Çünki işin yarısı qabaqda idi, arxada yalnız yaşanmış ömür qalmışdı.
Orada isə hansısa xırda bir düzəliş, redaktə etmək mümkün deyildi...
Atalar gözəl deyib ki, dəmiri isti-isti döyərlər. Nə qədər ki, bu
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mövzu məni tutmuşdu, işi ləngitmək olmazdı. Qalan işə qar yağmağın
da nə demək olduğunu yaxşı bildiyimdən, vaxt aranı çox soyutmamış
2016-cı ilin martında romanın ikinci hissəsini yazmağa başladım. Bu
hissə əvvəlkindən fərqlənməliydi, hər söz, hər cümlə Qarabağ müharəbəsinə güzgü tutmalıydı. Yazı boyu yaddaşımın köməkliyi ilə
illəri geri vərəqləyib şahidi və iştirakçısı olduğum döyüşləri, döyüşçüləri, tükürpədən dəhşətli mənzərələri gözlərim önündə canlandırırdım. Xəyalən o günlərə, o illərə qayıdır, sanki qanlı hadisələri
təkrarən yaşayırdım. Daim əsər üzərində fikirləşir, hadisələri hansı
ardıcıllıqla çözüb yazacağımı düşünürdüm. Hadisələr o qədər çox idi
ki, bəzən birini yazanda, o birisi yaddan çıxırdı. Nə qədər çətin və
gərgin olsa da, əsəri 2016-cı ilin sentyabrında tamamladım. Tamamladım deməkdə bəlkə də bir az tələsdim. Çünki hələ roman üzərində
xeyli işləmək, bəzi zəruri düzəlişlər etmək lazım idi. Bu da xeyli vaxt
aparacaqdı. Daha islanmışın yağışdan nə qorxusu ola bilərdi ki! Vaxt
itirmədən redaktə işlərinə başladım. Yazdıqlarımı oxudqca unutduğum hadisə və faktları da əsərə əlavə edirdim. Bir sözlə, yavaş-yavaş
əsərin əyər-əksiyini düzəldir, hadisələrə, mənzərələrə yeni rənglər
qatırdım. Çalışırdım ki, yazacağım roman real səhnələri əks etdirsin.
Sözlər pafoslu səslənməsin, təsvirlər bayağı alınmasın. Çünki roman
hər gün yazılan bir şey deyil. Belə gözəl yaradıcı iş insanın başına
ömür yollarında az-az gəlir. Ona görə də yazıma həm çox yaradıcı, həm də məsuliyyətlə yanaşırdım. Məqsədim o idi ki, əsərim bu
günə qədər müharibə mövzusunda yazılmışlara bənzəməsin, bir az
fərqlənsin. Şahidi olduğum hadisələrə bədii donu elə rahat geyindirməyə çalışırdım ki, paltar obrazların əyninə görə olsun, onlara yaraşıq versin.
İnsan yaradıcılıq anlarında olduqca xoş hislər keçirir. Təbiidir ki,
bütün bunlar yazıçı və şairlər üçün olduqca doğmadır. Ona görə doğmadır ki, onlar əsərlərini bu duyğuların təsiri altında yazırlar. Yaradıcılıq anında bu hislər coşub kükrəməsə, əsər zəif alınar, oxucunun
zövqünü oxşamaz. Bu hislər yaradıcı insanları bir an içində göylərə
qaldırır. İnsan yaradıcılıq anlarında adi vaxtlardakından çox həssas
və hissiyatlı olur. Yəqin ki, hislər belə yüksəlməsə, gözəl romanlar,
povestlər, hekayələr də yaranmaz, əlçatmaz zirvələr fəth olunmaz.
Romanı yazdıqca bu hislər məni özünə əsir edirdi. Əsərimi bu duyğuların işığında vərəqlərə səpələdikcə ürəyim rahatlanırdı.
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Hərdən də yorulur, bezib əl saxlayır, işi yarımçıq tərgitmək istəyirdim. Belə anlarda sanki qeybdən gələn bir səs məni işimin üstünə
çağırırdı. Yəqin ki, bu vicdanımın səsi idi. Çox fikirləşmədən ona
qulaq asa-asa yenidən əsərə köklənirdim. Fikirləşdim ki, Qarabağ
müharibəsinə həsr olunmuş romanı yarımçıq qoymaq bir zabit, bir
jurnalist, bir vətəndaş kimi mənə başucalığı gətirməz. Başladığım işi
mütləq sona çatdırmalıydım. Çünki onun ardını məndən başqa kimsə o axarla yazıb tamamlaya bilməyəcəkdi. Nə bilim bəlkə də həmin
günlərdə şeytan yaxınlığımda fırlanırdı. Axır ki günlərin birində redaktə işlərini də başa çatdırdım. İstənilən işi bir başlamaq, bir də
bitirmək çətindir. Romanın sonluğunu da üç-dörd variantda yazdım.
Amma heç biri könlümü oxşayıb içimi tərpətmədiyindən üstündən
xətt çəkdim. İstəyirdim sonluq elə alınsın ki, oxucu romanın bitdiyini hiss etməsin, hadisələrin davamlı olacağı duyulsun. Günlərin
birində yenə də ağlımdan iki-üç variant keçdi. Seçdiklərimin birinin
üstündə dayandım. Bilmirəm nə dərəcədə uğurludur, amma bu sonluq ürəyimə yatdı, mənə çox doğma gəldi. Təbiidir ki, əsərin necə
olmasını müəllifdən çox oxucular daha yaxşı bilərlər.
Oxuculardan söz düşmüşkən, yadıma gəlir, hələ orta məktəb
illərində kitab oxuyanda onun sonuncu səhifələrində görürdüm ki,
müəllif oxucularına üz tutaraq əsər barədə rəy və fikirlərini yazmalarını xahiş edir. Bunun üçün kitabın sonunda ağ bir vərəqdə yer də
ayırırdı. O vaxtkı ağlımla fikirləşirdim ki, axı oxucu rəyi yazıçının nəyinə lazımdır. Hadisələrin ardıcıllığı onu hara çəkib aparırsa, əsərini
o cür də yazıb bitirsin də. Amma özüm bədii yaradıcıqda ilk addımlarımı atanda gördüm ki, doğrudan da, oxucu rəyi vacib imiş. Romanı bitirdikdən sonra oxumaq üçün onu istedadına hörmət etdiyim
dostlarıma verdim. Sağ olsunlar, əsərə yaradıcı yanaşdılar. Onların
dediklərinin bəzilərini nəzərə almalı oldum. Onda bir daha gördüm
ki, oxucu fikri yazıçıya düzgün yol göstərən mayakdır.
Zaman-zaman müharibə mövzusunda yazılmış əsərlər rejissorların da diqqətini cəlb edir. Onlar maraqlı filmlər çəkərək tarix
yaradırlar. Əsərlərdəki obrazlara ikinci həyat verirlər. Bir sözlə, müharibə mövzusu həmişə ədəbiyyatın gündəmindədir, onun baş hərfi
olmaqda qalır. Amma mən romanımı gündəmdə olmaq xatirinə yazmadım. Bu əsər zərurətdən yarandı desəm, yanılmaram. Neçə illər
hərbi müxbir kimi cəbhələri, səngərləri addım-addım gəzib dolaş-
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mışam. Bir çox döyüşlərin iştirakçısı olmuşam, bir çoxlarına isə şahidlik etmişəm. Yaxud erməni əsirliyindən dönmüş hərbçi və mülki
adamlarla həmsöhbət olaraq onların əzab və işgəncə qoxulu nəfəslərini duymuşam. Bir sözlə, bu illər ərzində insanlara ölüm və göz
yaşları gətirmiş müharibənin qan-qadalı üzünü çox görmüşəm. Yeri
gəlmişkən deyim ki, romanın sujeti əsasında film də çəkmək olar.
İnanıram ki, taşamaşaçılar bu filmi rəğbətlə qarşılayarlar.
Bilmirəm döyüş səhnələrinin və müharibə ağrı-acılarının əks
olunduğu roman oxucuların zövqünü oxşayacaq, yoxsa yox? Amma
deyim ki, onun necə alınmasından asılı olmayaraq, bu romanı yazmağı özümə mənəvi borc bildim. Düşündüm ki, heç olmamaqdansa, ortada belə bir əsərin varlığı daha yaxşıdır. “Müharibənin qanlı
kölgəsi” romanı xidmət illərimin, müharibə dəhşətlərinin, ermənilərin xalqımızın övladlarına yaşatdıqları ağrı-acıların, qan-qadanın,
cəsur oğulların, qəhrəmanların döyüş yollarının toplusudur. Bu, acı
da olsa, şirin də olsa, qüsurlu da olsa bizim müharibəmizdir, bizim
tarizimizdir. Biz müharibəmizi tarixləşdirməliyik, döyüşlər zamanı buraxılmış səhvləri, bizə məğlubiyyət acısını dadızdıran amilləri
mütləq ortalığa çıxarıb ondan ibrət dərsi götürməli və aradan qaldırmalıyıq. Aradan qaldırmalıyıq ki, növbəti döyüşlərdə bir də onlar təkrar olunmasın. Hərbi jurnalist kimi bu romanı yazmaqla az da
olsa, Qarabağ maharibəsində böyük hünər göstərərək qəhrəmancasına şəhid olan oğul və qızlarımızın ruhu qarşısındakı mənəvi borcumdan çıxmaq istəmişəm.
Qarabağ müharibəsi başlananda yurd təəssübü çəkən oğullar
silaha sarılıb torpaq uğrunda vuruşdular. Biz yazı adamlarının da
silahı qələmdir. Yeri, məqamı gələndə qələm silahdan da kəsərlidir.
Romanı yurdumuzu qoruyanların, bu amal uğrunda canından keçənlərin xatirəsinə yazdım. Yazdım ki, gələcək nəsillər müharibə mövzusunda olan bu əsəri oxuduqca torpaq uğrunda vuruşub bu yolda
canlarından keçənləri hörmətlə xatırlayıb ehtiramla yad etsinlər.
Nə qədər ki, Qarabağ müharibəsi bitməyib, torpaqlarımız, qəddar
düşmənlərimiz olan ermənilərin işğalındadır, təkcə hərbçilər deyil,
qələm adamları da döyüşə hazır olmalıdır. Bunu bizdən damarlarımızdan axan qan, dədə-babalarımızın narahat ruhu tələb edir! Bunu
bizdən işğal olunmuş torpaqlarımız tələb edir! Bunu bizdən yaşadığımız zaman, düşdüyümüz tarixi şərait tələb edir!
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