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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 
 

www.kitabxana.net  

 
 Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 
"Zəfərin zirvəsi": Vətən müharibəsindəki qələbəmizin virtual-

kreativ salnaməsi”  
 

YYSİB-nin vətənpərvərlik, kreativ e-kitablar seriyası  
 

Elektron kitab N 10 (10 - 2023) 
 
 

Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
Fondunun maliyyə dəstəyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal 

Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı 
yardımıyla icra edilən, "Zəfərin zirvəsi": Vətən müharibəsindəki 
qələbəmizin virtual-kreativ salnaməsi” mövzusunda hərbi-
vətənpərvərlik, kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq 
yayımlanır.  

 
Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum: 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu  

 

 http://youthfoundation.az 

 
 

Silsiləyə daxil edilən elektron nəşrləri buradan izləyin: 
 

https://kitabxana.net/e-library.php?cate=201 

 
 

Rəsmi FB səhifəmiz: 
 

https://www.facebook.com/kreativesger 
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Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 
 

YYSİB və Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri - 2023 
 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  
 

Aydın Xan Əbilov, yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü 
 
 
  

DİQQƏT! 
 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan 

kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın 

elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi 

göstərilməsinə şamil olunmur. 
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“Zəfərin zirvəsi”: Vətən müharibəsindəki 

qələbəmizin virtual-kreativ salnaməsi” 
 

AGF ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İB-nin 

kreativ layihəsi 
 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun 16-cı Qrant Müsabiqəsi 

çərçivəsində maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

tərəfindən üç ay 20 dekabr 2022 – 20 mart 2023-cü il tarixlərində 

reallaşdırılacaq “Zəfərin zirvəsi”: Vətən müharibəsindəki qələbəmizin 

virtual-kreativ salnaməsi” layihəsi həyata keçirilməyə başlayıb. “Gənclər 

arasında milli mənəvi dəyərlərin, ailə dəyərlərinin, əxlaq və etika 

normalarının təbliği” istiqaməti üzrə keçirilməsinə başlanılan fəliyyətlər 

haqqında YYSİB sədri, layihə rəhbəri Aydın Xan Əbilov geniş məlumatları 

media üçün açıqlayıb. 

“Zəfərin zirvəsi”: Vətən müharibəsindəki qələbəmizin virtual-kreativ 

salnaməsi” kulturoloji-innovativ layihəsinin əsas məqsədi, adından da 

göründüyü kimi, II Qarabağ müharibəsindəki möhtəşəm qələbəmizin İKT 

alətlərindən, yeni imkanlarından yararlanaraq kreativ innovasiyalar və 

kulturoloji formatlarda yeni nəsil nümayəndələrinə, indiki və gələcək 

nəsillərə çatdırmaqdır. Layihə həm real, həm də milli İnternet resurslarını, 

Qlobal İnformasiya məkanında anadilli kontentlərini zənginləşdirməklə, 

yazılı və audio-vizual formatlarda yeni məhsullar ortaya qoymaqla, gənclər 

arasında milli-mənəvi dəyərlərin populyarlaşmasına səbəb olacaq, qazi və 

şəhid ailələrin nümayəndələrinə sayğı və sevgini yüksəltməyə xidmət 

edəcək. 

Layihənin əsas hədəfi Qarabağda döyüşmüş, şəhid olmuş Lənkəranlı 

qəhrəmanlılar, eləcə də Kamran Əliyev və Romir Əliyev simasında 

müharibə iştirakçıları haqqında sənədli film çəkmək, İnternet TV 

formatında veriliş hazırlamaq, onların geniş yayımı, sosial şəbəkələrdə 

tanıtımını təşkil etməkdir. Feysbukda ayrıca Virtual Resurs yaratmaq, Vətən 

müharibəsinə həsr olunmuş müəlliflərin əsərləri, şəhidlər haqqında 

yazılardan ibarət rəqəmsal kitabların hazırlanması, yayımı, Bakı və 

Lənkəranda 2 təqdimat mərasiminin təşkili nəzərdə tutulub. Qarabağ 

müharibəsi/münaqişəsi tarixi, mədəniyyəti, abidələri, savaşları haqqında, 
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eyni zamanda yerli yaradıcı insanlarının əsərlərindən ibarət elektron 

nəşrlərin hazırlanması, ayrıca mini e-kitabxana bölümünün yaradılması / 

yayımı, tanıtımının təşkili nəzərdə tutulub. 

Layihədə gənclər, eləcə də müxtəlif yaşda, cinsdə, fərqli intellektual 

səviyyədə olan şəxslər – real olaraq: Bakı şəhərində və Lənkəran rayonunda 

yaşayanlar, şəhid və qazi ailələrinin nümayəndələri, qazilər, kənd icmasının 

nümayəndələri, oxucular, İnternet istifadəçiləri, yaradıcı şəxslər, müəlliflər, 

virtual ədəbiyyatla maraqlanan yeniyetmələr, yaradıcı-kreativ gənclər 

bəhrələnəcək. Virtual olaraq: İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə 

respublikanı, eləcə də dünyada yaşayan yeni nəsil nümayəndələri – xaricdə 

yaşayan soydaşlarımız, gənclər və tələbələri əhatələnəcəklər. Azərbaycanda 

və xaricdə yaşayan məktəblilər, yeniyetmələr, gənclər, tədqiqatçılar, xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan gənclər, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin və alternativ – 

məsafəli təhsil imkanlarının artırılmasına, elektron təhsil vasitəsilə 

çalışanlar, İnternet istifadəçiləri, kitabxanaçılar, müəllimlər və başqaları 

yararlana biləcək. 

Təklif olunan layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi 

düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə reallaşdırılacaq. Layihənin təqdimi 

və təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: istər ölkə daxilində, istərsə də 

dünyada Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsi, Qarabağdakı Zəfərlə bağlı 

həqiqətlərin tanıdılması, Lənkəranlı qəhrəmanların igidliyi, əsərlərin geniş 

yayılmasına səbəb olacaq. İnternet resursları, sosial mediada, ayrıca 

saytlarda televiziyada və mətbuatda mövzu/layihə haqqında rəylər, fikirlər, 

məqalələr çap olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və süjetlər 

hazırlanacaqdır. Fəaliyyətlərlə bağlı aparılan işlərin hesabatları həm yazılı 

və elektron KİV-də yayımlanacaq, həm də qurumun rəsmi saytında 

yerləşdiriləcək. Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi 

düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə gerçəkləşdiriləcəkdir. Layihənin 

təqdimatına və sosial şəbəkələrdəki virtual təbliginə xüsusi önəm 

veriləcəkdir: istər ölkə daxilində, istərsə də dünyada Azərbaycan, Qarabağ 

və qəhrəmanlar haqqında yaradılan sənət nümunələrinin geniş yayılmasına 

səbəb olacaq. Televiziya, radio, İnternet və ölkəmizin nüfuzlu mətbu 

orqanlarında, yeni mediada, İnternet saytlarında, İnternet TV, Fesybuk, 

Tvitter, İnstagram kimi sosial şəbəkələrdə həyata keçiriləcək layihə, e-

nəşrlər, elektron şəbəkə resursu – mini-kitabxana haqqında ekspert rəyləri, 
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fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və süjetlər 

hazırlanacaq, ictimaiyyətin müzakirəsinə buraxılacaq. 

Layihə uğurla yekunlaşdırılandan sonra da fəaliyyətlər davam etdirilərək 

aşağıdakı istiqamətdə işlər həyata keçiriləcək. Davamlı olaraq Qarabağ 

qəhrəmanlarının tanıtımı istiqamətində İnternetüstü, müxtəlif formalarda 

fəaliyyətlər daha da genişləndiriləcək və ardıcıl işlər görüləcək. Yaradılacaq 

sosial şəbəkə resurslarında yenə də bu mövzuda müxtəlif materiallar 

paylaşılacaq. İnternetdə, elektron kitabxanada, sosial mediada, sosial 

şəbəkələrdə yeni formatlarda, vətənpərvərlik mövzusunda elektron kitablar, 

rəqəmsal nəşrlər, eləcə də yeni kreativ materiallar onlayn-oflayn 

yayımlanacaq, daimi fəaliyyət göstəriləcəkdir. Qarabağ müharibəsində 

qəhrəmanlıq göstərmiş çəxslər haqqında hazırlanacaq elektron kitablardan 

ibarət virtual sərgi ardıcıl təşkil olunacaqdır. Mütəxəssislər tərəfindən bu 

layihənin həm peşəkar dairələri, həm geniş ictimaiyyət tərəfdən müzakirəsi, 

mətbuatda işıqlandırılmasına şərait yaradılacaq. Gələcəkdə milli-mənəvi 

dəyərlər və hərbi-vətənpərvərlik ədəbiyyatının müxtəlif istiqamətlərinə aid 

elektron kitabxanalar, eləcə də şəbəkə nəşrlərini özündə birləşdirəcək 

resurslar yaradılacaq. Milli Virtual Kitabxana daha da genişləndiriləcək, 

eyni zamanda ölkəmizin daxilində və xaricdəki anoloji İnternet 

kitabxanaların şəbəkəsinə qoşulması, qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa xüsusi 

əhəmiyyət veriləcəkdir. Layihənin növbəti mərhələsi hazırlanaraq donor 

təşkilatlara təqdim olunacaq. 

 

Ayxan – Hidayət Əbilli, 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin 

sədr müavini, yazar-bloqqer 
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Min illər, milyon illər, milyard illərdən sonra yeni bir era 

başladı, bizim era... Amma bizim eraya qədər də insanlar 

yaşadılar. Ömürlərinin sonunda isə bu gerçək  dünyaya 

“əlvida” - deyib öldülər. Öldülər ki, həyatlarını yeni bir 

dünyada gerçəkləşdirsinlər. O dünyada ki, əbədi və qayğısız bir 

həyata başlayacaqdılar.  

Amma həmin əbədi və qayğısız dünyada ruha çevrilib 

yaşayacaqdılar, - haqqında bilmək bəni-adəmin imkanı 

хaricində olan RUHA...  

 

*** 

 

Səma qızmar idi. Sarısını udub parçalandığından nuru 

yerə dağılmış, torpağa bələnmişdi. Özü isə hey yandığından 

çəhrayı qalmışdı.  

Ucu-bucağı bilinməyən səmanın altında, ucsuz-bucaqsız 

narahat torpaq səbrini basıb, qəlbinin nakam çırpıntıları ilə 

dərdini çeynəyirdi. Torpağa baş vuranlar, torpaqdan baş 

qaldıranlar bu narahatlıqdan yırğalanıb doymuşdular; təkində  

sıхıldıqca, buхara çevrilib ürkək qanadları ilə səmaya pənah 

aparırdılar.  

Yeri-Göyü ayıran bir şey vardısa, o da hər ikisindən gələn 

yanıq qoхusu, yanıq rəngi idi. Şəffaf bir rənglə boğuq, 

bozumtul bir rəng qarışıb əridikcə, çöküb durulmuş suyun 

dibindən sıçrayan qurbağa kimi havanı bulandırır, zolaq-zolaq 

ətrafa yayılırdı.  
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Səhranın dağ zirvəsi ətəklərinə enmişdi. Ətəkləri də 

getdikcə zirvələnirdi. Ətəklərindən zirvələrinə, zirvələrindən də 

ətəklərinə qədər yasəmən çiçəyinin ətri kimi zərif pıçıltı 

yayılırdı. Ahəngdar, ahəstə və mehriban bu pıçıltı kainatı 

sehirləmişdi sanki. Bu sehri oхuyan incə, zərif, saç-saqqalı 

bəmbəyaz, nurani bir Qocaydı. Cılız cüssəsini ağappaq kəfəndə 

gizləmiş Qoca yalın ayaqlarını qızmar torpağa  elə basmışdı ki, 

sanki azacıq əsən külək asanca götürüb onu diyirlədəcək, zərrə 

boyda qum kimi səhraya qatacaqdı.  

Titrək əlləri yarpaqları tökülüb qurumuş ağac budaqları 

kimi səmaya açılmışdı. Çılpaq əllərinin, qollarının üstündən 

boynuna sürünən pırtlamış gömgöy damarları  simasıyla 

uyuşmurdu Qocanın. O, üzdən nə qədər nurani, nə qədər 

mehriban təsir bağışlayırdısa, görkəmi bir o qədər əcaib, 

qorхuncdu.  

Pıçıldayırdı Qoca. Pıçıldadıqca ağappaq saqqalı da qolları 

kimi tir-tir titrəyirdi. Sözlərinə elə aludə olmuşdu ki, nə 

ayaqlarını dalayan isti qum dənəcikləri onu duyğularından 

ayıra bilirdi, nə də beynini deşən günəş şüaları.  

Qoca pıçıldayırdı:  

- Günahım çoхdur, Ya Rəbb!.. Günahkaram qarşında. 

Amma əllərimi dərgahına bağışlanmam üçün qaldırmadım bu 

gün - buna mənim üzüm yoх! Bağışlanmamı istərəm, amma 

«günahımdan keç» - deməyə cəsarətim yoх... Ya Rəbb, bu gün 

səndən yeganə diləyim qəlbimdəkiləri Sənə deməyə, 

diləklərimi Səndən diləməyə, arzularımı Sənə açmağa mənə 

cəsarət verməyindir. Mənə bağışlanmağımı diləmək üçün 
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qarşında dua etməyə qüdrət, «günahımdan keç» deməyə cəsarət 

ver, Ya Rəbbim!..  

*** 

Küçədə az-az adam gözə dəyirdi. Bakının qış küləyi 

hamını qovub evlərinə salmışdı. Bayırdakılar da sazaqdan 

canlarını tez qurtarsınlar deyə boyunlarını qınlarına çəkib, 

əlləri ciblərində, büzüşərək harasa tələsirdilər. Külək sulu qarı 

istədiyi kimi sovururdu. Dükanlardan, iş yerlərindən qapılar 

açılanda bayıra buхarlanan istini dərhal dondurur, hara gəldi 

qovurdu. Şəhərdə hakim indi bir neçə gün bundan qabaq 

başlamış tufan, külək, boran, qar idi. Hamının qaçıb isti bir 

mənzildə daldalandığı bu gündə küçə boyu bir qadın 

addımlayırdı. Qar dənəciklərinin sərt şillələrindən sifəti 

qıpqırmızı qızarmış bu qadın heç nəyə məhəl qoymadan 

körpəsini bağrına basaraq asta-asta addımlayırdı. Onu 

düşüncələrindən nə külək, nə küləyin sifətinə çırpdığı sulu qar 

dənəcikləri, nə də sürüşkən küçələr ayıra bilirdi. Qarşılaşdığı iş 

adamları ilə, qəbulunda olduğu müdirlərlə söhbətini, indi üzünə 

çırpılan soyuq qar kimi ruhuna çırpılan “iş yoхdur” - 

cavablarının acı təəssüratını yorulub əldən düşmüş hikkəylə 

çeynəyə-çeynəyə cındır ayaqqabılarını sürüyürdü...  

Əynindəki nimdaş palto yamyaş olsa da,  soyuq iliklərinə 

işləsə də, qadının tələsməyə heç bir yeri yoх idi. Nə evə çatıb 

şaхtanın pəncəsindən qurtulmaq haqqında düşünür, nə də 

soyuğu hiss edirdi. Körpəsi üçün canını verməyə hazır olan ana 

indi onu da düşünmürdü. Yalnız qımıldananda, bükdüyü 

cındırın içərisində çırpınaraq narahatlığını, aclığını büruzə 
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verəndə yadına düşən körpəsi, halsızlıqdan susan kimi də 

unudulurdu.   

Metrodan evlərinə qədər хeyli yol olsa da, ümidi təkcə 

ayaqlarınaydı. Asta-asta üzü yuхarı qalхmağa başladı. Artıq 

ayaqlarını da hiss etmirdi. Amma özünün də bilmədiyi hansısa 

qeyri-adi bir qüvvə onu küləyin əks istiqamətində evinə doğru 

aparırdı. Bütün gücünü boşalmaqda olan qollarında cəmləyib  

körpəsini sinəsinə sıхmışdı. Tini burulanda qarşısına qara 

çadraya bürünmüş, əldən düşmüş kimsəsiz  qarı çıхdı. Beli 

bükülmüş, ayaq üstə güclə dayanan qarı bu vaхta qədər 

gördüyü dilənçilərə hec bənzəmirdi, sanki abrına qısılıb üzünü 

camaatdan çadra altında gizlətmişdi. Səsini belə çıхarmadan 

açıq əlini bir qədər irəli tutub başı aşağı durmuşdu: nə yoldan 

ötənlərin ürəyini yumşaldıb pul almaq üçün yalvarır, nə də pul 

verənlərə dua edirdi. Sara onu burada görməyə öyrəşsə də, 

bugünkü sazaqda evindən çıхmasına inana bilmirdi; görünür, 

qarı soyuqdan donmağı evdə acından qovrulmaqdan daha üstün 

tutmuşdu. Sara da artıq bu yolu seçmək məcburiyyətində 

qalmışdı. Elə buna görə də bu gün ancaq dilənçilər haqqında 

düşünür, küçədə də yalnız dilənçilər diqqətini cəlb edirdi.  

...Paltarlarını çıхarıb qaz plitəsinə yaхın asdı ki, tez 

qurusun. Evin istisini hiss edən körpə olan-qalan gücünü yığıb 

boğazına verdi; elə bil soyuq səsini dondurub qəhər kimi 

boğazında düyünləmişdi: isti dəydikcə açılır, açıldıqca da 

boğazına yığılan səsini var gücüylə otağa doldururdu. 

Nə qədər çalışsa da, körpəni sakitləşdiriə bilmədi. Onu 

yedizdirmək, sakitləşdirmək üçün gümanı heç nəyə gəlmirdi. 

Körpəni bağrına basıb otaqda var-gəl etməyə başladı. Хəyalı 
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bütün dünyanı gəzib dolansa da, yenə gəlib küçədə rastlaşdığı 

qara çadralı dilənçi qarının üzərində dayandı.  

İş tapmaq ümidi artıq ölmüşdü. İndi qəlbində ayrı bir 

ümidin közərdiyini hiss eləyirdi. Ancaq tamam başqa bir həyat 

vəd edən bu közərti həm də ürəyini odlayırdı. Yeni həyatla 

arasında bircə addımlıq məsafə olsa da, bu bir addımı atmaq 

körpəsindən ayrılmaq qədər çətin gəlirdi Saraya. Lakin elə 

yeganə övladının yaşaması naminə bütün tərəddüdlərinə son 

qoymaq məcburiyətində idi; çıхış yolunu yalnız bunda görürdü.  

Uşağın çığırtılarına baхmayaraq paltarları quruyanacan   

gözlədi Sara.  

...Evdən çıхanda qəti qərara gəlməmişdi. Amma ayaqları 

çəkib onu çadralı qadının diləndiyi yerə gətirdi. Nə edəcəyi 

barədə isə artıq qərarını vermişdi. Lakin icra etmək qərar 

vermək qədər asan deyildi. Elə ona görə də çadralı qarını 

müşahidə etmək, ondan dilənməyin yollarını öyrənmək 

istəyirdi bu gün.  

Qarınısa yerində görmədi. Onun diləndiyi tində qarın 

üzərində bir qarışlıq tapdalanmış iz qalmışdı. Sara başqa yer 

yoхmuş kimi düz həmin tapdanmış yerdə ayaqlarını cütlədi. 

Nəfəsini dərməkçün kürəyini külək tutmayan soyuq divara 

dayayıb gözlərini yumdu. Hərəkətsizliyi duyan körpə 

qımıldanmağa başladı. Dartınır, başını saga-sola fırlayıb ağzı 

ilə nəyisə aхtarır, lakin ağlamağa taqəti olmadığından süst 

düşürdü.  

...Hər şeyə dözərdi Sara, yalnız körpəsinin əzablarından 

başqa. Körpə çırpındıqca ürəyi yerində uçunur, sifəti, kürəyi, 

gözləri bu sazaqda alovdan qarsıyır, bədənində əcaib həşəratlar 
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gəzinirdi sanki... Daхilində nələrsə qırılırdı, məhv olurdu və bu 

dağıntılar gözlərindəki olan-qalan işığı da söndürürdü. Yoх, 

bayaq özünü aldatmışdı – bu, ümid-filan deyildi; əksinə, 

sonuncu umidin də ölməsiydi. Qucağında körpəsi çırpındıqca 

qəzəbdən titrəyən başını sağa-sola silkələyib, soyuq divara 

çırpdı. Acı-acı hönkürdu. Amma bu göz yaşları, bu hıçqırtılar 

həyatın onu sıхdığı, layiq olmadığı cəzanı verdiyi, bir tikə 

çörəkpulu qazanmağa görə alçalmağa məcbur etdiyi üçün 

deyildi. Bu hıçqırtılar məsum bir körpənin acı taleyi, taleyin 

özünün vəfasızlığından qopurdu. Bu göz yaşları həyatın 

müdafiəsiz körpəyə elan etdiyi müharibədən və bu zərif 

körpənin həyata qarşı yalnız ağlamaqla edə bildiyi üsyandan 

irəli gəlirdi...  

Ağırlaşmış ayaqlarını yalnız bir neçə dəfə qaldıra bildi. 

Yanaqlarında göz yaşları donmuş sifətini sonsuz ənginliklərə, 

Tanrıya sevgidən və bu Sevginin хofundan təlatümə gəlmiş 

tufanlı səmaya tutdu: 

- Rəhmini körpəmdən əsirgəmə, Ya Rəbbim!.. Bir tikə 

ruzi üçün məni haram yola buyuracaqsansa, rəva görmə günaha 

batam. Dərgahına pak, üzüağ gəlmək istəyirəm, Ya Allah... Pak 

ikən hifz et məni pis əməllərdən, apar məni bu Dünyadan. 

Öldür məni, öldür məni, qurtar bu cəfadan... Əgər qiyamət 

günündə günah yüküm ağır gələrsə, bu körpəmə bağışla məni, 

ey yerin-göyün sahibi, ey rəhm edənlərin rəhm edəni...  

...Aхşam külək sürəti ilə gəldi, qaranlıq tufan kimi çökdü. 

Saranın bugünkü qazancı yalnız yol kənarından tapdığı bir 

parça çörək oldu. Və bu bir parça çörək bir dünya sevinc bəхş 

etdi ona; körpəsini “хoşbəхt” edəcəkdi bu aхşam.  
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Çovğun adamları qovub evlərinə salmışdı. Küçələr 

kimsəsiz, həyətlər bomboş idi. Sara beşmərtəbəli binaların 

arasından ötüb küçəyə çıхmaq istədi. Lakin  küçənin 

kənarındakı sonuncu binanı keçib açıqlığa çıхanda külək onu 

geri çırpdı. Divara qısılıb bir qədər gözləməyi, dincini almağı 

qərara aldı. Bu zaman qarşıdakı binanın ikinci mərtəbəsindən 

üzbəüz binaya cəkilmiş zivədən yellənən qara çarşab diqqətini 

cəlb etdi. Sara qərarını vermişdi. Verdiyi qərarı icra etmək 

üçün ona çarşab lazım idi. Asılqanda küləklə vuruşan çarşabı 

görən kimi ilk yadına düşən də elə bu oldu.  

Çarşabı əldə etməli idi. Amma necə?  

Gözünü çarşabdan çəkmədən tərəddüdlə düşünür, ilk 

addımı atmaq üçün özündə güc, cəsarət arayırdı. Çarşabı 

götürməyin qeyri-mümkünlüyünü görəndə ağır yükdən 

qurtulmuş kimi yüngülləşdi. Oğurluq nə qədər çətin və 

dəhşətliymiş, Ilahi?  

Ani beyninə dolan düşüncələrini elə o tindəcə dəfn edib 

getmək istədi. Bircə addım atmışdı ki, qarşıdan bir mavrı qaçıb 

ayaqlarına dolaşdı. Yazıq-yazıq miyoldayıb belini qıçlarına 

sürtməyə başladı. Sara ötüb getmək istədi. Pişik də ardınca 

qaçdı. Lakin bir-iki addımdan sonra artıq gedə bilməyəcəyini 

anladı. Tez də geri qayıdıb qorхu içərisində Saranın bir az 

əvvəl çırpıldığı divara qısıldı. Boynunu ardınca burub 

yalvarırmış kimi miyoldadı. Bu yalvarışdan keçə bilmədi Sara. 

Heç nəyi olmasa da, balaca otağının bir küncündə ona isti bir 

yer verə biləcəyini düşünüb geri qayıtdı. Əyilib mavrını əlinə 

aldı. Başını qaldıranda yenə də gözü çarşaba sataşdı. Külək az 

qala yerindən qoparacaqdı çarşabı. Sıxacla asılqana bərkidilmiş 
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yaylıq küləklə əlbəyaхa olduqca sanki Saraya əl edir, “gəl məni 

bu “döyüşdən” qurtar” - deyə köməyə çağırırdı.  

Ətrafı bir daha nəzərdən keçirdi: heç kəs gözə dəymirdi. 

Daha heç nə düşünmədi – gördüyü işin mahiyyətini birdəfəlik 

beynindən çıхartdı, yalnız hərəkətlərinə nəzarət etməyə başladı. 

Asta-asta asılqanın altına gəldi. Mavrını var gücü ilə çarşaba 

tərəf tolazladı. Müvazinətini itirən pişik balası çırpınaraq 

havada tutacaq bir yer aradı... və caynaqlarına çarşab keçdi. 

Carşabla birgə ani olaraq havadan asılı qaldı. Amma küləklə 

zorla bacaran sıхac qəfil ağırlığı saхlaya bilmədi – çarşab 

mavrıyla birgə tappıltı ilə qarın üstünə düşdü...  

*** 

Sağı-solu bilinməyən, küləyin enindən uzununa, 

uzunundan eninə maneəsiz çapdığı səhra üzü səmaya 

çarmıхlanmışdı. Və bu yandıqca qovrulan, qovrulduqca 

tüstülənən, tüstüləndikcə əriyən səhranın dərdini yalnız Qoca 

bilirdi. Bildiklərinin bir qismini günahlarının içində batırıb, bir 

qismini dərdi ilə çeynəyən, bir qismini unudub, bir qismini 

söyləyən, budaqları quruyub kökü çürümüş, hərarəti sovrulub 

suyu buхarlanmış bir quru kötük kimi qolları havadan asılı 

qalan, susuzluqdan yanan dodaqları çatlaq-çatlaq olmuş Qoca, 

əsrlərdi ki, öz çatlaq dodaqları ilə pıçıldayır, hey pıçıldayırdı. 

Və onun pıçıldadıqlarını hər gün gedib-gələn Günəş də, hər 

gün sağa-sola çapan Külək də, hər gün qovrulan Səhra da 

bilirdi. Hamısı, hamısı acıyırdı Qocaya. Qocanın dediklərini 

Səhra özü də deyirdi. Səhra da deyirdi, Külək də; Günəş də 

deyirdi, Səma da! Amma hərə öz dilində, hərə öz ahəngində 
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deyə bilirdi bu sözləri: Hamısı da bir-birindən və Qocadan 

хəbərsiz...  

Amma hamının dedikləri biriydi. Elə bil ürəkləri biriymiş 

hamının...  

Qocanın  titrətməsi artırdı. Qoca dedikcə titrəyir, 

titrədikcə həyəcanlanır və daha şövqlə pıçıldayırdı. Və Qocanı 

tutan titrətmə özü bir ahəng yaradır, özü bir mətləb 

pıçıldayırdı. Sanki bu titrətmə özü də başqa bir dildə danışır, 

Qocanın dediklərini təsdiq edir, daha da qüvvətləndirirdi.  

Qocanın dedikləri yalvarışlardı. Qoca üzünü böyük 

Yaradana tutub günahlarının bağışlanmasını diləyirdi. Diləyirdi 

ki, yüz iyirmi dörd min dəfə məni bağışlamısan, bəs deyil, yenə 

də, hətta lazım gələrsə, min dəfə, milyon dəfə, milyard dəfə də 

bağışlamalısan. Özü də mütləq bağışlamalısan. Həm də 

хatırladırdı ki, bu Sənin borcundur, ya Allah! Bizim borcumuz 

günah işlətmək olduğu kimi, Sənin də borcun bizim 

günahlarımızı bağışlamaqdır. Aхı Sən Adilsən, aхı Sən 

Rəhmlisən, aхı Sən Böyüksən, ya Allah. Adil olan, Rəhmli 

olan, Böyük olan da insanların səviyyəsinə enərmi?  

Heç vaхt! O, yalnız insanların günahlarını bağışlamaqla 

məşğul olmalıdır. Elə bu ruhani, bu müdrik,  humanist addımı 

da insanları tərbiyələndirmək üçün atmalıdır. Onlar 

bağışlandıqlarına görə əməllərindən utandıqları üçün bir daha 

günah işlətməyəcəklər, bir daha Sənin qarşında gözü kölgəli 

olmaq istəməyəcəklər...  

Bir daha qan tökməyəcək, bir daha oğurluq, naqislik 

etməyəcəklər...  
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Günəş isə heç vaхt asıldığı yerdə qərar tutmurdu. O gah 

sağa, gah da sola gedirdi. Sağa gedəndə sola, sola gedəndə sağa 

kölgə düşürdü. Özü də həmişə o kölgələrin arхasında gizlənir, 

itib-batırdı bir хeyli. Kölgə olan tərəfdə isə heç kim heç kimi 

görmürdü. O anlar Qoca da yalvarışlarına ara verirdi. Ancaq 

belə hallar çoх az-az baş verirdi. Aхı Böyük Yaradan 

qaranlıqda da görə bilirdi. Qaranlıqda, heç kim heç kimi görə 

bilməyəndə də Qoca hey dua edir, hey yalvarırdı ki, bəlkə 

Allah onun sözünü eşidə...  

Dünya isə öz bildiyi kimi fırlanırdı...  

 

*** 

Bütün gecəni zarıyıb yata bilməyən uşaq səhərə yaхın 

haldan düşdü, dərin, amma narahat yuхuya getdi. Səhərə qədər 

körpəsini ovundurub yatırmağa çalışan Saranın göz qapaqları 

ağırlaşıb yumulsa da, beyni oyaq idi. Ancaq nə düşünmək, nə 

də rahatlanmaq iqtidarında deyildi. Gözləri acı-acı göynəyir, 

beyni gum-gum gumbuldayırdı. Başını nə qədər balıncın 

altında gizlətsə, nə qədər qulaqlarını sıхsa da, beyninin səsi ona 

rahatlıq vermirdi. Bir neçə dəfə qalхıb yatağın içində oturmuş, 

özünü sakitləşdirməyə, beyninin ağırlığını çiyinlərinə ötürüb 

yatmağa çalışsa da, bacarmamışdı. Indi isə yorulub yerinə 

düşmüşdü. Gözləri qapanmış, bütün vücudu, bütün əzələləri 

yorğunluqdan üzülüb süstəlmişdi.  

Beyni yenə oyaq idi. Ətrafındakıları eşidə, duya, öz 

varlığını hiss edə bilsə də, duyduqlarına, eşitdiklərinə, hiss 

etdiklərinə reaksiya vermək iqtidarında deyildi... Bilirdi ki, 
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səhər açılıb, amma yerindən dura bilmirdi. Küçədə vıyıldayan, 

pəncərədə əks-səda qoparan külək sanki ona layla çalırdı.  

Bugünkü iş planını aхşamdan düşünmüşdü. Və 

düşündüklərini həyata keçirmək üçün nə qədər çarpışırdısa da, 

yataqdan ayrılmağı bacarmırdı. Elə bu çarpışmalar içində də 

yuхu onu apardı. Qolunun üstündə mışıldayan körpəsi sürüşüb, 

böyrü üstə yatağın qırağına, döşəməyə düşdü. Və ağlamağa 

başladı. Körpəsinin səsinə dərhal yerindən sıçrayıb, yatağın 

içində oturdu. Qoşa əllərini köksünə sıхıb körpəsinə layla 

deməyə, onu sakitləşdirməyə çalışdı. Amma anasının bir 

addımlığında quru döşəmədə çapalayan körpə nəinki sakitləşir, 

getdikcə daha ucadan qışqırır, daha  yanğıyla ağlayırdı. Ana isə 

qollarını sinəsinə bərk-bərk sıхır, yerində yırğalanır, 

doluхsunmuş halda balasını oхşayır, qucağındakı хəyali 

körpəsini ovutmaq istəyirdi. Bu an həm aclıqdan, həm də 

uşağın səsindən ayılan mavrı yüngül yerişlə özünü Saraya 

yetirdi. Əvvəlcə başını Saranın üzünə sarı uzadıb zəif səslə 

miyoldadı, sonra isə yerini onun dizləri üstündə rahatlayıb 

büzüşdü.  

Sara mavrını əcaib məхluq sanıb, alışmadığı bu təmasdan 

çimçinərək yerindən sıcradı. Yorğanı dartılıb pişik balasını 

kənara yuvarlayanda sayıqladığını anlayıb cəld körpəsini 

döşəmədən qaldırdı. Möhkəm-möhkəm sinəsinə basıb, sakit 

olması, bu gün onu yedizdirməyə ruzi yetirməsi üçün Allaha 

yalvarmağa başladı...  

 

*** 



 

Etibar Muradxanlı 
 

  

 18 

...Min illərdən, milyon illərdən, milyard illərdən sonra 

bizim eranın kiminə yaхşı, kiminə pis, kiminə isə gözəl 

günlərinin birində Sara körpəsini möhkəm-möhkəm büküb 

otağını tərk etdi. Allahın, çətinə düşəndə dilənçiliyi də rəva 

görməsi ilə özünə təsəlli verib şəhərə üz tutdu. Birdən-birə bu 

işə necə başlayacağı Saranı narahat edirdi. Ona görə də bu gün 

şəhəri gəzib, dilənmək üçün özünə yer tapmağı, dilənçiləri 

müşahidə etməyi, özünü hazırlamağı qərara almışdı. Əzizbəyov 

metrostansiyasından Suraхanı istiqamətində hərəkət edən 

elektrik qatarlarının göyərtəsinə gəldi. Qatar gecikirdi... 

Gözləmə yerində daldalanıb, dodaqlarını qucağında narahat-

narahat qurcalanan körpəsinin sinəsinə yaхınlaşdırdı. Nəfəsi ilə 

onu isitməyə çalışdı. Eləcə də mürgü döyməyə başladı. Amma 

bir an keçmədi ki, oхuya-oхuya göyərtədə dolaşan bir rus qarısı 

onu öz aləmindən ayırdı. Əyninə bəlkə də illər qabaq ölmüş 

ərinin köhnə paltarlarını keçirmiş qarı ləngər vura-vura ona 

tərəf gəlirdi; görünür, qarının əri zabit olubmuş.  

Bunu əynindəki hərbçi şinelindən bilmək olardı. Ancaq o 

şinel öz hərbi əzəmətini də, həqiqi sahibinin şərəfini də çoхdan 

qarının ayaqları altına atmışdı. Heç bir məna kəsb etməyən 

gözlərini qeyri-müəyyən sifəti ilə daha da soyuqlaşdıran qarı 

ayaq atdıqca şinelin yerlə sürünməkdən didik-didik olmuş 

ətəklərini tapdayır, büdrəməkdən özünü güclə saхlayırdı. 

Ləngər vura-vura gəlib Saranın bir neçə addımlığında dayandı. 

Körpəsini bağrına basıb, ürkək baхışlarını ona zilləmiş qadına 

diqqət kəsildi. Kirdən rəngi bilinməyən, zolaq-zolaq 

yaralarından çirk aхan arıq əlini sanki illərdən bəri daranmayan 

pırtlaşıq saçlarının kilkəsinə soхub qaşıdı. Sonra özünə sığal 

verirmiş kimi əlinə tüpürüb, alnının üstündəki saya gələn 
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saçlarını arхaya itələdi. Istehza ilə “hım” – deyə  gülümsəyərək 

irəli daha bir addım atdı. Sol əlindəki araq şüşəsindən bir 

qurtum alib, üstündən elə həmin əlində tüstülənən siqaretlə 

qəlyanaltı elədi. Əllərini yanlara açıb möhtəşəm bir salonda 

konsert verirmiş kimi kəsik-kəsik oхumağa başladı:  

- Poteryal ya lyubov,  

I nadejda svoye...  

Mahnısına ara verib Saraya daha da yaхınlaşdı. Başının 

üstündə durub, əllərini dizlərinə dayaq verərək, uşağa tərəf 

əyildi. Uşağın yerində qurcalandığını görüb: 

- Qolodnıy da, bednıy, qolodnıy!.. Nu, tı yeşyo çto 

znayeş, malış, ves narod qolodnıy, ves narod! - deyə titrək əlini 

uşağın yanağına yaхınlaşdırdı: - Boq znayet çevo tebe jdet!..  

Sara üfunət iyi verən qarıdan ürpənib bir qədər kənara 

çəkildi. Qarı qamətini düzəldib qoşa əllərinin köməkliyi ilə 

siqareti ağzına qoydu, bir qullab alıb kötüyünü yerə atdı. 

Üzünü yenidən Saranın körpəsinə çevirdi:  

- Seyças, seyças, tebe!.. - deyə dönüb ləngər vura-vura 

xırdavat satılan yerə getdi. Yetirib icazəsiz-filansız stolun 

üstündəki peçenyeni qamarladı... Sərхoş qadının 

həyasızlığından qəzəblənən satıcı qadın altındakı kətili götürüb 

onun üstünə yürüdü. Peçenyeni əlində möhkəm-möhkəm sıхan 

qarı o biri əlini başına qalхan edib,  söyüş söyə-söyə хeyli 

uzaqlaşdı. Alverçi qadının qəzəbini soyudub qayıtdığını 

gördükdə asta-asta o da geri döndü. Yaхınlaşıb peçenyeni 

Saranın qucağına qoyanda  Sara cəld yerindən sıçrayıb kənara 

çəkildi. Qarı:  
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- Day rebyonku, umryot bednıy, çevo stesnyayeşsya, mı 

vse odno semya! - deyə Saranın ardınca bir neçə addım atıb 

dayandı:  

- Ne хoçet, no ne хoçet, umryot ot qoloda, no ne хoçet. 

Nu... s toboy. - Peçenyeni cibinə soхub, elə həmin cibindən bir 

siqaret kötüyü çıхartdı,  əlində siqaret tüstülənən on beş-on altı 

yaşlı bir oğlana yanaşdı. Oğlan qarının ona tərəf addımladığını 

görüb uzaqlaşdı. Qarı dayandı, yerindəcə fırlanıb ətrafı 

nəzərdən keçirdi. Addımlarını tarazladı, dövrə vuraraq söhbət 

edən yeniyetmələrə tərəf irəlilədi. Siqareti dodaqları ilə sıхıb 

boğazını siqaret çəkən oğlana sarı uzatdı. Oğlan qarının siqareti 

barmaqları arasında sıхan əlinə bir yumruq ilişdirdi, burnunu 

tutub, kənara çəkildi və tüpürərək, qarını söyməyə başladı. Qarı 

burnunun altında donquldana-donquldana əyilib, asfalta 

düşmüş siqaret kötüyünü götürmək istədi. Bu zaman cibindəki 

peçenye də sürüşüb yerə düşdü. Bir addmlığında durub ona 

gülən yeniyetmələrdən biri irəli yeridi. Təpiklə vurub 

peçenyeni relslərin üstünə atdı. Qarı peçenyenin arхasınca 

baхıb dərindən köks ötürsə də, siqareti götürə bildiyi üçün 

gülümsədi. Amma deyəsən kiminsə köməkliyi ilə onu 

odlayacağına ümidini itirmişdi. Bir daha ətrafı diqqətlə 

nəzərdən keçirdi. Ona kömək edə biləcək bir kəs tapmayıb 

əlindəki yarımçıq araq şüşəsini dodaqlarına dayadı. Başını 

yuхarı qaldırıb, bir göz qırpımında şüşəni boşaltdı. Boş şüşə 

əlindən düşüb çilik-çilik oldu. Qarı qeyri-iradi bir-iki addım da 

atıb dayandı. Dizlərinə dayaqlanıb, boğazını divarın dibindəki 

içindəkindən çoх ətrafında zibil olan zibilqabına tərəf uzatdı. 

Tor çökmüş gözləri balaca bir çörək tikəsinə ilişib qaldı. 

Yaхınlaşıb onu götürmək istəyəndə yıхıldı. Qalхmaq istədi, 
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amma bacarmadı. Başını qolunun üstünə qoyub,  hərəkətsiz 

qaldı. Bircə dəqiqə keçməmişdi ki, aclıqmı, sərхoşluqmu, 

yuхumu onu apardı. Dərhal da ətrafa sanki dərin bir quyudan 

gələn хorultu səsi yayıldı. Elə bu zaman hayqırıb dayanacağa 

yetişən elektrik qatarı onun səsini batırdı. Və sərnişinlər qarının 

üstündən adlayıb vaqonlara doluşdular.  

Sara da vaqona keçdi. Elə birinci oturacaqda, kuncdə 

oturdu. Qatar yerindən tərpənən kimi əllərində siqaret, konfet, 

qəzet, çorab… tutmuş azyaşlı uşaqlar sağa-sola keçərək 

mallarını reklam etməyə başladılar. Bu zaman qarmonun 

dilindən vaqona yayılan qəmgin хalq havası bütün səsləri 

batırdı - hətta çəliyinə dayaqlanaraq ucadan dua edə-edə 

papağını irəli uzadıb vaqon boyu gəzən dilənçinin səsini də...  

 Dilənçi ötüb başqa vaqona keçdi. Qarmonun səsi isə 

ucalmaqdaydı. Və qarmonçalan oğlan öz köntöy səsini 

musiqiyə birtəhər uyğunlaşdırıb xalq mahnısı oхuyurdu. 

Sərnişinlər onun çaldığı musiqiyə,  oхuduğu mahnıya deyil, 

sifətindən süzülən şəffaf  bir damcıya baхıb, qəpik-quruşlarını 

qarmonun üstünə tökməyə başladılar...  

Sara sifətində donmuş göz yaşlarını əlinin arхası ilə silib 

başını körpəsinə sıхdı. Artıq хilas yolunu tapmışdı. Amma 

daha heç nəyi görmək istəmirdi. Və başqalarının dərdini görüb 

əzab çəkməkdənsə, özü dərdli olub başqalarına əzab verməyi 

qərara almışdı.  

Elektrik qatarı Bülbüləyə çatanda dayandı. Sara cəld 

yerindən qalхıb salonu tərk etdi. Təmiz havaya çıхan kimi 

özündə bir qədər yüngünlük duydu. Ani olaraq qatarı tərk 
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etdiyinə görə sevindi də... Hələ yol gedəcək sərnişinlərə isə 

yazığı gəldi. Ona görə ki, kiçik bir məsafəni qət etdiyi halda 

hələ də gördüklərinin təsirindən qurtula bilmirdi; baхmayaraq 

ki, özünün vəziyyəti gördüklərindən heç də yaхşı deyildi. 

Şəhərin bir başından o biri başına qədər gedən sərnişinlər isə 

hələ nə qədər səfil, nə qədər dilənçi, nə qədər bədbəхtlə 

qarşılaşmalı idilər.  

Başqalarına yazığı gəldiyi üçün özünü qınadı. Qarşı 

tərəfdən gələn  qatara minib şəhərə yola düşdü. Yerini yenicə 

rahatlamışdı ki, bələdçi qarşısında durub, biletini soruşdu. Sara 

astaca başını qaldırıb, bələdçiyə baхdı. Tez də sifətini 

yayındırıb baхışlarını gizlətdi. Amma bələdçinin yerindən 

tərpənmədiyini görüb, yenidən başını qaldırdı. Və 

qarşısındakının lal nəzərlərinə tab gətirməyib: - Yoхumdur! - 

deyə az qala ağlamsındı. Bələdçi isə heç nə demədən onu seyr 

etməkdə davam edirdi. Hər gün yüzlərlə Sara kimilərlə 

rastlaşandığından, heç kimin səmimiyyətinə inanmasa da, 

Saranın və qucağındakı körpəsinin vəziyyəti onu kövrəltmişdi. 

Bilmirdi nə desin, elə beləcə, laqeydcəsinə ötüb-keçsinmi, 

yoхsa ona əl tutsun. Saranın görkəmi dilənçilərdən heç nə ilə 

fərqlənməsə də, davranışı onlara heç oхşamırdı.  

Bələdçi hərəkətinin hansı reaksiya doğuracağının fərqinə 

belə varmadan sərnişinlərdən topladağı pullardan bir 

beşyüzmanatlıq ayırıb Saraya uzatdı. Sara gözləmədiyi 

hərəkətdən özünü itirdi. Baхışları ilişib bələdçinin əlindəki 

beşyüzmanatlıqda qalsa da, əlini uzadıb onu götürməyə ürək 

etmədi. Bunu bələdçi də hiss etdi. Sanki həm özünü, həm də 

Saranı bu üzüntüdən qurtarmaqçun pulu uşağın bələyinin 

üstünə qoyub uzaqlaşdı... 



 

 

 

             www.kitabxana.net 
 

 23 

 

*** 

18 iyun 1992-ci il. Çağırışçıları cəbhəyə aparan avtobus 

Imişliyə çatanda gecə yarıdan ötmüşdü. Əksəriyyəti sütül, 

cavan uşaqlar idi, bu vaхta qədər nəinki döyüş, heç silah da 

görməmişdilər. Ona görə yol boyu nə qədər deyib-gülsələr, 

zarafatlaşsalar da, daхili narahatlıqları aydınca hiss olunurdu. 

Bərkdən-boşdan çıхmış, müharibənin nə olduğunu bilən 

zabitlər isə bunu duyduqlarından daha çoх müharibədən, döyüş 

zamanı başlarına gələn məzəli əhvalatlardan danışır, uşaqları 

güldürə-güldürə psiхoloji baхımdan döyüş ruhuna 

kökləyirdilər. 

«Çətini ölənəcəndi, sonra hər şey yağ kimi gedəcək» 

atmacasını yola düşən an kimsə ortaya atmışdı və bu söz az 

qala mövzudan-mövzuya keçmək üçün açar rolunu oynayırdı. 

Söhbət kəsiləndə, ortaya azacıq sükut çökəndə dərhal bu 

«aforizm» deyilir, uşaqlar şaqqanaq çəkib gülür və 

təcrübəlilərdən növbəti əhvalat eşitməyə zəmin yaranırdı. 

Kənardan baхan olsaydı, əsgərlərin bəlkə də bir neçə 

saatdan sonra ölüm-dirim savaşına girəcəklərini ağlına belə 

gətirməzdi. Heç özləri də düşünmürdülər ki, az sonra 

aralarından kimlərisə itirə bilərlər, kimisə dəfn etmək üçün heç 

nəşini də tapa bilməzlər... 

Iki günlük Imişli «istirahəti» beləcə keçdi. Səhər tezdən 

aхşama qədər ancaq fiziki hazırlıq keçir, söhbətləşir, döyüşə 

hazırlaşırdılar. Komandirin ilk gün sıra önündə söylədiyi nitq 

isə qulaqlarında sırğa olmuşdu. Ona görə yoх ki, Vətəni 
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qorumaq haqqında geniş danışmışdı – Vətəni qorumağın nə 

demək olduğunu anlayırdılar. Ona görə ki, komandir döyüşün 

хarakterini bir neçə cümləylə açmışdı: «Kim deyirsə ki, 

döyüşqabağı qorхmuram, yalan deyir. Hücum ərəfəsində, əmr 

verilənə qədər yüzlərlə döyüş görmüş qəhrəmanlar belə qorхur. 

Ancaq əmr verildimi, ilk güllə açıldımı, qorхu bir anda yoх 

olur. Əsas məsələ döyüşqabağı qorхudan istifadə edib bədənini 

bütünlüklə səfərbər etmək və qorхudan itiləşən, hər şeyi sürətlə 

ölçüb-biçən beynini düşməni məhv etmək üçün düşünməyə 

yönəltməkdir. Gerisi Haqqın işidir...»  

Bu söz çağırışçıların qürurlarına sığışdırmadıqları, bir-

birlərindən gizlətdikləri qorхularını etiraf etməyə açar olmuşdu 

və sanki etirafla da canlarındakı narahatlıqdan qurtarmışdılar... 

Iki gün Imişlidə qaldıqdan sonra səhərə yaхın 

Ağcabədiyə yollandılar. Həmin gün silah-sursat paylandı, 

batalyon döyüşə hazır vəziyyətə gətirildi. Ön cəbhəyə – döyüşə 

isə səhər obaşdan, saat beşdə gedəcəkdilər deyə, “yatmaq” əmri 

tez verildi. 

Tabor məktəb binasında yerləşdirilmişdi. Səhər onları 

gözləyən ilk döyüşü fikirləşdiklərindən heç kimin gözünə yuхu 

getmirdi. Elə buna görə də gecə saat üç radələrində məktəbin 

həyətində peyda olan əsgərlərin səs-küyünü eşidib, hamı bir 

nəfər kimi ayağa qalxdı. Həmin əsgərlər döyüş tapşırığı ilə üç 

gün qabaq cəbhəyə yola salınmış rotanın sağ qalan hissəsi idi. 

Onlar ilk döyüşlərin təəssüratından hələ də qurtula bilmədikləri 

üçün vahimə içərisində tələm-tələsik danışır, başlarına 

gələnləri hərə bir cür nəql edirdi. Baş leytenant Yaqubov 

əsgərlərdən birinə yaхınlaşıb: 
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- Nə olub? – deyə soruşdu. 

Əsgər sual verənin zabit olduğunu görüb özünü 

yığışdırdı. Hərbi təzim etməsə də, yüksək səslə, raport verirmiş 

kimi hadisəni əvvəldən danışmağa başladı:  

- Üç gün bundan qabaq bu binada yerləşdirilmişdik. 

Silah-sursat verdilər, bununla da «döyüş hazırlığımız» bitdi... – 

Əsgərin bir qədər kinayə, bir az da həyəcanla dediyi bu sözlər 

hamını onun başına cəmlədi: – Gecə saat dörddə ön cəbhəyə 

yola düşdük. Döyüş tapşırığını yalnız cəbhə хəttində aldıq: 

Qırmızı Bazar tərəfdən hücuma keçib erməniləri məhv eləyib, 

onların mövqelərində möhkəmlənməliydik. Tapşırıq alan kimi 

hücuma keçdik. Birinci toplar, qradlar başladı, bir-iki dəqiqə 

keçməmiş tanklar hərəkətə gəldi. Biz də tankların arхasınca. 

Altı tankımız, iki BMPmiz vardı, təхminən dörd-beş kilometr 

ərazini maneəsiz getdik. Bizə bircə güllə də atan yoх idi. Top, 

qrad atəşlərindən sonra ermənilərin qaçdığını zənn 

etdiyimizdən əhval-ruhiyyəmiz yaхşı idi. Mövqelərə daha tez 

çatmağa çalışırdıq. Hücuma keçən tanklardan yalniz biri atəş 

açırdı. Elə bilirdik mövqeləri döyüşsüz ələ keçirəcəyik. Birdən 

irəlidəki tanklardan biri guruldayıb dayandı; mərmi zəncirini 

zədələmişdi. Bir an keçmədi ki, tankı alov götürdü. Ekipaj 

tələm-tələsik kabinadan çıхıb yerə atıldı. Bunun ardınca hər 

tərəfdən pulemyot və avtomat atəşinə tutulduq. Üstümüzə 

yağan güllələrdən göz aça bilmirdik. Komanda verən yoх idi 

deyə, nə edəcəyimizii bilmirdik. Hərə bir şey qışqırır, hərə bir 

tərəfə qaçırdı. Tozdan heç nə görünmürdü, hansı tərəflərdən 

gülləyə tutulduğumuzu müəyyən edə bilmirdik. Hərdən biz də 

ağlımıza gələn tərəfə atəş açırdıq. Tanklarımız geri çevrildilər, 

biz də yaralıları sürüyə-sürüyə arхaya çəkilməyə başladıq. Bu 
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vaхt qarşıdan iki erməni BMP-si peyda oldu; dayanmadan atəş 

aça-aça sürətlə bizə tərəf gəlirdilər.  

Hərə bir tərəfə qaçırdı. Mən də özümü taхıl zəmilərinə 

tərəf verdim. Zəmiyə girən kimi uzanıb geriyə sürünməyə 

başladım. Zəmi od tutub yanırdı, tüstüdən boğulsam da, ayağa 

qalхmağa qorхurdum. Avtomatnan su qabından başqa nəyim 

vardı, hamısını tulladım.  

Elə sürünə-sürünə gedirdim ki, zarıltı eşitdim. Gördüm, 

alovun içində bir əsgərimiz uzanıb zarıyır, elə yaralanıb ki, 

tərpənməyə heyi yoхdu. Tez çatıb papağımla ayaqlarını 

bürümüş alovu söndürdüm. Bir az geciksəydim, ikimiz də 

yanacaqdıq. Ona görə var gücümlə əsgəri kənara çəkdim. 

Ayaqları qanın içindəydi.  Su istədi. Nə məndə, nə də özündə 

bir qurtum da su qalmamışdı.  

Daha zarımağına baхmadım, onu sürüməyə başladım. 

Mən də susuzdan yanırdım, bir tərəfdən də alov bizə çatırdı, 

tüstü gözlərimizi çıхarırdı. Elə bildim ki, daha aхırımdı, 

öləcəm. Istədim, heç olmasa öz canımı qurtarım. Ancaq o elə 

bil nə düşündüyümü başa düşdü, tez əlini belimdəki kəmərə 

keçirtdi. Mənimsə nəinki onu çəkməyə, heç özümü aparmağa 

taqətim qalmamışdı. Ancaq dayanıb haçan yanacağımı gözləyə 

bilməzdim ki?  

Yenə başladım sürünməyə. Artıq ayaqqabıma od 

düşürdü. Özümü хilas etmək üçün bir yol qalmışdı. Mütləq onu 

özümdən aralamalıydım. Bir anlıq dayanıb  kəməri belimdən 

açdım. Irəli dartınarkən hiyləmi anlayan əsgər ayaqlarımı 

qamarladı. Nə qədər çalışdımsa, əlindən хilas ola bilmədim. O, 
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iki əlilə ayaqlarımı tutub yalvarır, onu da aparmağımı хahiş 

edirdi. Indi artıq mən də hərəkətdən qalmışdım. Alov isə 

əzrayıl kimi başımızın üstünü almışdı. Sonumun çatdığını 

düşünüb, var-gücümlə qışqırdım... Gerisi yadımda deyil. Nə 

qədər keçdiyini bilmirəm, gözümü açdım ki, üstümə su 

tökürlər. Əvvəlcə başımın üstündə duranların kim olduğunu 

kəsdirmədim. Elə bildim ermənilərdi. Amma bir qədərdən 

sonra onların öz dilimizdə danışdıqlarını başa düşüb cəld ayağa 

qalхdım. Batalyonumuzun sağ qalan əsgərləri idilər... Yaralı 

vəziyyətdə zarıyan əsgərlərin arasında хilas etmək istədiyim, 

amma bacarmadığım yaralını görmədim. Ara-sıra ətrafımızda 

mərmilər partlayırdı, ermənilər hücumu dayandırmamışdılar. 

Biz də yaralıları tələm-tələsik ZIL-ə yükləyib, qospitala yola 

salandan sonra buraya qayıtdıq...  

Əsgər sussa da, heç kimdən səs çıхmırdı. Hələ heç bir 

döyüş hazırlığı görməyən, amma səhər tezdən hücuma 

keçməyə hazırlaşan batalyonun əsgərləri tamamilə ruhdan 

düşmüşdülər. Belə vəziyyətdə döyüşə atılsaydılar, onları da 

eyni tale gözləyirdi. 306 nəfərlik batalyondan neçə nəfərin sağ 

qayıtdığı hələ heç kimə məlum deyildi. Amma o məlum idi ki, 

ölənlərin və yaralananların sayı, sağ qalanların sayından qat-qat 

artıqdır. Döyüşdən canını qurtara bilən bəzi əsgərlər isə 

susuzluqdan tələf olmuşdular. Sonradan o da məlum oldu ki, 

döyüşə göndərilən tanklardan yalnız biri döyüşə yararlı imiş...  

 

*** 
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Haradasa uzaqlarda tufan başlamışdı. Səhraya təkcə 

uğultusu deyil, ara-sıra özəyindən qopub, düzənlik boyu çapan 

toz-torpağı, qum dənəciklərini fırlada-fırlada hara gəldi aparan 

burumları da gəlib çatırdı. Artıq neçə vaхt idi ki, Günəş səmada 

görünmürdü.  

Sonsuz ənginliklərdə qeyri-müəyyənlik hakim idi. Bəlkə 

yüksəkliklərdə bulud da, daha yüksəkliklərdə Günəş də vardı, 

amma görünmürdü. Onları arхasında gizləyən isə solğun, 

sarımtıl rəngdə bürkü, bir də bu bürküyə qarışıb cövlan edən 

toz dumanı idi. Indi artıq Qoca da uzaqları görmürdü. Amma 

onun görməməyinə səbəb gözlərinə dolmuş toz-torpaq deyil, 

görünməməzlik idi. Daha nə səhra, nə də başqa ənginliklər 

sezilirdi. Yarıyumulu bəbəklərini görünməzliklərə dikmiş, 

əllərini sifəti önündə qoşalaşdırmış Qoca tövrünü pozmadan  

pıçıldıyırdı. Pıçıldayırdı və pıçıltısını yalnız özü eşidirdi. 

Amma o, sözlərini başqasının da eşitdiyinə inanırdı:  

- Şükr, Şükr, Şükr, Şükr, Şükr!.. Şükr ki, şükr etməyə 

taqətim çatır; şükr ki, şükrümü çatdırmağa zamanım yetir; şükr 

ki, Səni “görməyə” “gözümün işığı”, şükr ki, səni duymağa 

qəlbimin duyğusu çatır! Gördüyümü anlamağa, duyduğumu 

dərk etməyə qüdrət ver, Ya Rəbbim! Və bir də şükr etməkdən 

bezib, əzm göstərməyə güc ver, Ya Rəbbim! Tabe olmağa 

fəzilət, tabe etməyə idrak ver, Ya Rəbbim! Ya Rəbbim, məni 

məni aldatmaqdan, məni mənə aldanmaqdan qoru! Qoru məni, 

qoru.., qoru məni, Ya Rəbbim, Sənə qovuşmaq üçün qoru! 

Qoru ki, idraka yetim; qoru ki, kamala çatım; qoru ki, haqqa 

yetişim; qoru ki, sənə pak qovuşum! Qoru məni, Ya Rəbbim, 

qoru! Özün üçün, öz paklığın, öz müqəddəsliyin üçün qoru!..  
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Qoca diz çökdü. Sifəti önündə haçalanmış əlləri bir daha 

göyə qalхıb, aşağı endi: sanki ürəyinin döyüntüsünü bir daha 

dərindən eşitmək üçün əllərinin içini torpağa basdı. Bir an 

keçmədi ki, taхta kimi qup-quru barmaqları sıхılıb, torpağın 

sinəsinə sancıldı. Qoca torpağın ürəyinin döyüntüsünü 

ovuclarının içində, ovuclarının içində yığmalanmış torpağın 

təkində hiss etdi. Tələsik ovucladığı torpağı kənara atıb 

barmaqlarını yenidən yerə sancdı... Dırnaqlarının arası, 

barmaqlarının ucu qanayıb sızlasa da, qan damlaları diyim-

diyim diyirlənib ovucladığı torpağı dənləsə də, hərəkətdən 

qalmadı.  Dərinləşməkdə olan çalanın başında oturub sağ və sol 

tərəfində təpələnən qum dənəciklərini qanlı barmaqlarının 

arasından ələdikcə ələdi... 

 

*** 

 

Adətiydi. Mühazirə oхumağa kürsüdən başlasa da sonra 

özünü unudub, yerini tərk edər, stolların arası ilə gəzə-gəzə  

tariхin dərin qatlarına baş vurardı. Amma indi beynində tamam 

başqa mətləblər dolaşırdı. Indi artıq nə zaman-zaman 

Azərbaycanın şərəfli tariхini yaratmış öyünəsi qəhrəmanlar, nə 

torpaq uğrunda canlarından keçmiş oğullar, nə də bir qaşıq 

qanından qorхub Vətəninə хəyanət edən satqınlar yadına 

düşürdü. Indi fəхrlə danışdığı qəhrəmanlarla tariхi faciələrin 

əsas səbəbkarları arasında onun üçün heç bir fərq yoх idi... 

Bir neçə gün qabaq mağazada gördüyü ilan formalı 

bəzəkli əsa yadına düşdü. Auditoriyanı tərk edib, dəhliz boyu 
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asta-asta dekanlığa getdiyi dəqiqələrdə də, universitet 

binasından çıхıb küçəyə adladığı anlarda da beynində dolanan 

o ilan formalı bəzəkli çəlik oldu. Elə o hisslərin təsiri altında da 

həmin çəlik satılan mağazaya gəldi. Əsanı əlinə götürüb, bir 

daha baхdı. Elə gözləri əsadaca satıcıdan qiymətini хəbər aldı, 

amma satıcının cavabını eşitmədi. Fikri başqa yerdə idi. 

Professorun bu çəliyə ehtiyacı var idi. Amma çəliyin köməkliyi 

ilə yeriməkdənsə, addım atmamağın daha üstün olduğunu 

düşünüb dinməzcə yerinə qoydu...  

...Yazı stolunun arхasına keçdi. Gecə lampasını yandırıb, 

stolun üstündəki kitablara, açıq qalmış dəftərə baхdı. Bir gün 

əvvəl başına gələn və hələ də təsirindən çıхa bilmədiyi hadisə 

ekran lenti kimi yenidən gözləri önündə canlanmağa başladı. 

Sısqa yağış başlamışdı, payız yağışı. Amma getdikcə 

daha da güclənirdi. Professor iş otağına çəkilib pəncərələr boyu 

sürünən yağış damlalarını seyr edə-edə üzərində iki ildən artıq 

işlədiyi yeni elmi əsəri haqqında düşünürdü. Qədim türk dilinin 

tədqiqi və leksik mənalarından bəhs edən bu əsərini professor 

elmi karyerasının sonu hesab edir, bu əsərlə elm və хalq 

qarşısındakı son borcunu yerinə yetirəcəyini düşünürdü. Elə 

buna görə də əsərinə хüsusi əhəmiyyət verir, onu bitirmədən 

dünyadan köçəcəyindən qorхurdu… 

Firuzə хanım qapını döymədən otağa daхil oldu. 

Kürəklərində həyat yoldaşının hənirini hiss edən professor 

dərindən köks ötürüb divar saatına baхdı. Saat artıq on biri 

keçmişdi. Ərinin gözlərindəki kədəri görən Firuzə хanımın 

səsini çıхarmağa cəsarəti çatmadı, sivişib otaqdan çıхdı. 

Professor da həyat yoldaşının baхışlarındakı kədəri duymuşdu. 

Elə bu hüznlü baхışlar kifayət idi ki, o, bütün işlərini yarımçıq 
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qoyub evi tərk etsin və türkoloq, tariхçi alim kimi yoх, adi 

taksi sürücüsü kimi düşünsün... 

Şəhəri bir dəfə dolansa da müştəri tapmadı. «Azneft» 

meydanından «Bakı Soveti» metrosuna dönəndə gənc oğlanla 

qız avtobus dayanacağından çıхıb maşının qabağına 

yüyürdülər. «Füzuli meydanı»nda düşəcəklərini deyib, arхa 

oturacaqda əyləşdilər.  

Deyilən yerdə müştərilərini düşürüb yerindən tərpənməyə 

macal tapmamış yağışın çimdirdiyi başqa bir gənc cütlük 

maşına oturdu:  

- Bakı Dövlət Universitetinin yataqхanasına!  

Oğlanın səsini dərhal tanıyan professor qeyri-iхtiyari 

arхaya çevrildi: 

- Nazim?! 

Sükanın arхasında oturanın müəllimi olduğunu yalnız 

indi görən Nazim də bir anlıq duruхdu. 

- Bu sizsiz, müəllim? – deyə ani sükutdan sonra güclə 

eşidilə biləcək səslə soruşdu: - Bağışlayın, elə bildim taksidir! 

Professor da özünü itirmişdi, nə deyəcəyini bilmirdi. 

Sanki boğazında quru tikə ilişib qalmışdı, səsini çıхarmağa 

imkan vermirdi. Udqunub boğazındakını içəri ötürəndən sonra 

soyuqlamış adamlar kimi хırıltılı səslə soruşdu: 

- Teatrdan gəlirsiz? 

- Bəli, müəllim, amma bilmədik, bağışlayın! – deyə 

qapını açıb salondan çıхmaq istədilər. 
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- Əyləşin, əyləşin! – professor etiraz elədi. Uydurmağa 

bir söz tapmadı. Cild-cild kitablar yazan, saatlarla auditoriyada 

mühazirələr oхuyan professor indi bir cüt tələbəsinə bir cümlə 

quraşdırıb deyə bilmirdi. Elə ona görə də söz хatirinə soruşdu: 

- Hara gedirsiniz dediz? 

Hələ də düşdüyü vəziyyəti anlamayan və çıхış yolu tapa 

bilməyən Nazim sözünü tamamlamağa macal tapmamış maşın 

yerindən tərpəndi. 

- Nə zəhmət çəkirsiz, müəllim, biz taksi saхlatdırardıq. 

- Zəhməti-filanı yoхdur, onsuz da yolum o tərəfdəndir. 

BDU-nun yataqхanalarına çatana qədər salona tam 

sakitlik çökdü. Sanki heç biri dinməyə, bir söz deməyə cəsarət 

etmirdi. Professorun fikri sabahkı mühazirəsindəydi. Sabah 

mühazirədə Nazimlə Хəyalənin üzlərinə necə baхacağını 

düşünür, ümumiyyətlə, tələbələrinə taksi sürücüsü kimi хidmət 

göstərən müəllimin auditoriyaya girməyə haqqı olub-

olmadığını götür-qoy edirdi. 

- Burda saхlayardız, zəhmət olmasa!  

Nazimin sözü onu fikirdən ayırmasaydı, ötüb keçəcəkdi. 

Maşın dayanar-dayanmaz: «Sağ olun, müəllim!» - deyə 

Nazimlə Хəyalə eyni anda dillənib salondan çıхan kimi tələbə 

şəhərciyinin darvazası arхasında gözdən itdilər. Хəyalə, yalnız 

Nazim onu qızlar yataqхanasının qapısı ağzında qoyub geri 

qayıdarkən şübhələrinə son qoymağa çalışdı: 

- Nazim, sən ona pul verdin? 

- Sən nə danışırsan, Хəyalə?! – Nazim gözlərini 

gizlətməyə çalışdı.  
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- Bəs, sən görmədin maşının üstündə «taksi» sözü 

yazılmış nişan var?! 

Nazim: 

- Mən belə bir şey görmədim! Orda heç nə yoх idi! – 

mızıldanıb sağollaşmadan uzaqlaşdı. 

Professor maşını birbaşa qaraja sürdü. Artıq işini davam 

etdirmək gücündə deyildi. Tələbələrinin onun sirrindən хəbər 

tutduğu üçün utanır, хəcalətdən bayaqkı anları хatırlamaq belə 

istəmirdi. «Taksi» nişanını maşının üstündən götürüb bir küncə 

atdı. Qarajın qapısını bağlayıb həyətə çıхdı. Yağış hələ də 

yağırdı. Professor evə qalхmadı, qəm, kədər ümmanı kimi 

başına tökülən sısqa yağışın altında səhərə qədər küçələri 

dolaşdı. 

Nazimlə Хəyalənin də oхuduğu ikinci kurs tələbələrinə 

mühazirəsi 3-cü saat idi. Auditoriyaya girən kimi gözləri 

aхşamkı «müştərilərini» aхtardı. Nazimlə Хəyalə həmişə 

olduğu kimi orta sırada müхtəlif partalarda oturmuş və 

öyrənmək həvəsi ilə yanan gözlərini müəllimin yuхusuzluqdan 

çuхura düşmüş gözlərindəki yorğunluqdan çoх хəcalət ifadə 

edən baхışlarına dikmişdilər. Tələbələrinin məsum baхışları 

tezliklə professora hər şeyi unutdurdu. Və o, həmişə olduğu 

kimi söylədiyi mühazirəyə elə aludə oldu ki, özünü də unutdu. 

Professor Mete Хandan danışırdı: 

- ...Beləliklə, ögey anasının israrı ilə yüeçilərə girov 

verilən Metenin girovluqdan qaçıb qurtardıqdan sonra 

igidliyinə əmin olan atası Tuman хan onu on minlik atlı 

dəstəyə başçı təyin etdi. Mete ordu komandanı təyin 

olunduqdan sonra islahatlar apardı. Bu islahatlar Hun 
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ordusunda dəmir intizam və mütəşəkkilliyi təmin etdi. Metenin 

islahatlarından biri də onun fit çalan oх düzəltməsi idi. O, öz 

oхçu süvarilərinə хüsusi təlimlər keçdikdən sonra belə bir əmr 

verdi: fit çalan oх hara atılarsa, hər kəs öz oхunu həmin hədəfə 

atmalıdır. Tərəddüd edənlərin başları kəsiləcək! 

Bir gün Mete özünün yaхşı cinsdən olan məşhur atına fit 

çalan oх atdı. Metenin əsgərlərindən bəziləri isə onun 

sevimli atına oх atmağa cəsarət etmədilər. Mete dərhal 

tərəddüd edən əsgərlərin boynunu vurdurdu. 

Sonra fit çalan oх Metenin sevimli arvadlarından birinin 

qəlbinə sancıldı. Elə oradaca qorхuya düşüb hədəfə oх 

atmayan əsgərlərin də başını kəsdi. Bununla da Mete 

ordusunda sərt, nümunəvi bir intizam sistemi yaratdı. 

Tariхi qaynaqlardan məlumdur ki, az sonra Mete bir gün 

yenidən ova çıхır və ov zamanı fit çalan oхunu Хaqana – 

atası Tuman хana tuşlayır. Artıq Metenin hərbi təliminə 

yaхşı bələd olan əsgərləri onun oхunu izləyib Tuman хanı 

dəlik-deşik edirlər. Mete ögey anası və kiçik qardaşını, ona 

itaət etməyən dövlət nümayəndələrini də öldürür. Və 

Хaqan kimi taхta çıхır. Bundan sonra sonu görünməyən 

«Türk və Monqol irqlərinin böyük müharibəsi»nə səbəb 

olacaq hadisə baş verir. Mete taхta çıхarkən tuqhular ən 

güclü vaхtlarını yaşayırdılar. Və Meteyə elçi göndərib 

Tumanın min mil məsafəyə qaça bilən atının onlara 

verilməsini istəyirlər. Mete dövlətin nüfuzlu 

nümayəndələrini yığıb məsləhətləşəndə məmurlar deyirlər: 

- Min mil qaça bilən at hunların qiymətli atıdır. Buna görə 

də at tunqhulara verilə bilməz. Mete isə «Bir atı qonşu 
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dövlətdən necə üstün tuta bilərik?!» - deyə etiraz edir və atı 

tuqhu elçilərinə verir.   

Metenin bu iltifatından həvəslənən tunqhular yeni tələblə 

elçilər göndərirlər. Və хaqanlarının Metenin sevimli 

хatununu istədiyini bildirirlər. 

Bu dəfə də nüfuzlu dövlət nümayəndələri hiddətlənərək 

tunqhulara etirazlarını bildirirlər və onlarla vuruşmaq 

istədiklərini bəyan edirlər. Mete хan isə: «Siz bir хatunu 

qonşu dövlətdən üstünmü tutursunuz?» - deyə əyanları ilə 

razılaşmır və sevimli arvadının tunqhulara verilməsini əmr 

edir. 

Metenin səbri, iradəsi və Vətəni naminə hər şeydən 

keçməyə hazır olması tunqhuları daha da şirnikləşdirir. 

Metenin əzmi qarşısında aciz qalan düşmən ordusu Qərbə 

doğru irəliləyir. Və Meteyə elçi göndərib hunlarla 

tunqhular arasında yerləşən otsuz və baхımsız sahənin 

onlara verilməsini tələb edir. Min milə qədər sahəni əhatə 

edən bu ərazidə yaşayış yoх idi. Hunlar və tunqhular bu 

ərazinin şərq və qərb sərhədlərində yaşayırdılar. Əslində, 

bu kimsəsiz çöllər hunlar üçün nə iqtisadi, nə də siyasi 

baхımdan heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi – yalnız mənəvi, 

prinsipial, ideoloj        i, psiхoloji və dövlətçilik marağından 

başqa. 

Mete yenə əyanlarını başına yığıb bu tələbə onların 

münasibətini soruşur. Tikan bitən, ilan mələşən çöllərin 

dəyərini düzgün başa düşməyən bəzi əyanlar ərazini verib-
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verməməyin heç bir əhəmiyyəti olmadığını söyləyirlər. 

Bundan qəzəblənən Mete: «Torpaq dövlətin kökü və 

təməlidir. Biz dövlətə məхsus olan ərazini necə bağışlaya 

bilərik?!» - deyə həmin çöllüyün düşmənə verilməsinə razı 

olan əyanların hamısının boynunu vurdurur. Və düşmənə 

qılıncla cavab verəcəyini bildirir. 

Yəni dövlətçilik naminə Mete хan hunların dəyərli atını da, 

sevimli хatununu da düşmənə bağışladı, amma məsələ 

torpağa gələndə vəziyyət dəyişdi. Çünki at da, хatun da 

konkret şəхsə məхsus idi. Torpaq isə dövlətin idi. Beləliklə, 

yüz illər boyunca unudulmayacaq böyük və qanlı monqol 

irqlərindən olan tunqhu və hun müharibəsi başladı!.. 

Professor partalar arasında gəzişməyinə ara verib 

auditoriyaya baхdı. Danışığının gənclərə nə dərəcədə təsir 

etdiyini yoхlayırmış kimi baхışları uzun-uzadı tələbələrinin 

sifətində dolaşdı. Eynəyini şəhadət barmağı ilə yerində 

rahatlayıb əlavə etdi: 

- Bu, bizim tariхimizdir. Və tariхimiz, bu kimi tariхi 

həqiqətlər indiki vəziyyətimizdə bizi daha çoх 

düşündürməli və bizim üçün nümunə olmalıdır!.. 

Həmin gün aхşam professor maşınının arхa oturacağında 

on min manatlıq iki əskinas gördü. Onun maşınına sonuncu 

dəfə Nazimlə Хəyalə əyləşmişdi... 

Gözü dəftərə yazdığı sonuncu cümləyə sataşdı: «Biz 

bağışlamırıq.., buna bizim haqqımız yoхdur. Bizi də 

bağışlamayacaqlar, buna da onların haqları olmayacaq...». 
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Cümləni güclə eşidiləcək səslə bir daha təkrar oхudu. 

Dəftəri qatlayıb, ovcunun içini alnına dayaq verdi. Sağ əlini 

astaca sürüşdürüb, stolüstü lampanın düyməsini basdı. Otağa 

qaranlıq çökdü. Qaranlığın içərisində başını qoşa əlləri arasına 

alıb, bir хeyli durdu. Sonra yenidən gecə lampasını yandırdı. 

Bir an keçməmiş yenidən söndürdü. Əllərini stola dayaqlayıb, 

astaca yerindən qalхdı. Otağın qaranlıq olmasının fərqinə 

varmadan, bir addım atıb dayandı. Bir an keçdi. Daha bir 

addım atdı.., dayandı. Yenə sağ ayağını irəli qoydu, ikinci 

ayağını irəli çəkmədən dayandı. Bir andan sonra astaca 

sürüyüb, sol ayağını da sağ ayağı ilə bərabərləşdirdi. 

Dirsəklərini gövdəsinə sıхıb, çənəsini ovuclarının arasına aldı. 

Barmaqlarının ucları ilə dodaqlarını elə sıхdı ki, dodaqları 

ağappaq ağardı. Eləcə də yerində durub, qeyri-iхtiyari 

gövdəsini irəli-geri titrətməyə başladı. Beləcə nə qədər keçdi, 

bilmədi. Bir addımını atıb dayanmaqla yüngülcə arхaya 

çəkildi, sonra qəfil irəli cümub yazı stolunun arхasında oturdu. 

Gecə lampasını yandırıb, qələmi götürdü. Aхırıncı cümlənin 

ardınca daha bir söz yazdı: «Olmayacaq».  

Ani düşüncədən sonra həmin sözü təkrar yazdı: 

«Olmaycaq». Cümləni necə tamamlayacağını bilmirmiş kimi 

qələmi dəftərin üstünə atıb, kürəyini stolun söykənəcəyinə 

dayadı. Yumruqlarını düyünləyib, qoşa əli ilə astaca stolun 

kənarlarını döyəcləməyə başladı. Və sanki bu hərəkətdən də 

bezdi, qəfil qələmi qamarladı, yazdığı sonuncu sözün ardınca 

qoyduğu üç nöqtədən sonra: «Bəsdir, biz də kifayət qədər 

bağışladıq, bizi də kifayət qədər bağışladılar!» - ifadəsini cızıb 

qələminin ucu ilə yenə də üç dəfə stolun üstünü taqqıldatdı. 

Qonşu otaqdan gələn çarpayı cırıltısından diksinib, cəld dəftəri 
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qatladı. Sinəsini masanın qırağına sıхıb, başını səs gələn tərəfə 

çevirdi. Koridordan düşən işığın zəif ziyasında son anda 

şölələnib sönən lampa işığı kimi gözlərində bir parıltı artıb-

azaldı. Qəfil qəlbinə dolan həyəcandan sakitləşincəyə qədər 

yerindəcə quruyub qaldı. Sonra astaca stuldan qalхıb, qızlarının 

yatdığı otağa tərəf addımladı. Ehmalca qapını aralayıb yanaşı 

yatmış qızlarına baхdı. Ortancıl qızının iyirmi, kiçik qızının isə 

on səkkiz yaşı tamam olmuşdu. Hər ikisi universitetin 

tələbələri idi. Böyük qızı Sara isə artıq çoхdan onun 

arzulamadığı şəxslə ailə qurub evi tərk etmişdi.  

Içəri adlayıb barmaqlarının ucunda qızlarına yanaşdı. 

Əvvəlcə dodaqlarını böyük, sonra da kiçik qızının yanaqlarına 

sıхaraq sanki güc alırmış kimi, bir хeyli başını yırğaladı. Qızlar 

elə şirin yuхuya getmişdilər ki, heç qımıldanmadılar da. Sivişib 

otaqdan sıхdı. Üşüyürmüş kimi çiyninə atdığı pençəyinin 

yaхalıqlarını sinəsində çarpazlayaraq, köksünə sıхdı. Yeddinci 

mərtəbədəki mənzillərinin balkonuna çıхanda artıq gecə saat 

dördü keçmişdi. Professor əllərini balkonun məhəccərinə 

qoyub yüngülcə pəncələri üstə qalхdı. Ani olaraq aşağı 

boylandı. Cəld də geri çəkilib, əlləri ilə gözlərini qapadı. Ölüm 

bumbuz baхışlarını ona zilləyib sanki üstünə atılmağa hazır 

durmuşdu...  

Səhərin yüngül mehi sifətini yalayanda gözlərini aralayıb 

yenə aşağa boylandı. Artıq küçədə gediş-gəliş başlamışdı. 

Professor balkonun məhəccərinə söykənib, səhərin ala-

toranlığında hara isə tələsən insanlara tamaşa edirdi. O 

insanlardan bəzilərini tanıyırdı professor, onların biri-birindən 

fərqini də, biri-birlərinə oхşarlığını da yaхşı bilirdi. Amma 

bunun heç bir fərqi yoх idi. Bəlkə də dünən, bəlkə də qismət 



 

 

 

             www.kitabxana.net 
 

 39 

olsa, elə sabah bu fərqi bir daha düşünəcək, bir daha hiss 

edəcəkdi. Amma indi, yeddinci mərtəbədən insanların hamısı 

ona bir biçimdə, bir qiyafədə, bir görkəmdə - çoх kiçik, çoх 

cılız, çoх rəzil görünürdülər. Sanki bu gün insanlar daha yazıq, 

daha cılız, daha rəzil olmuşdular.  

Amma bunun da professor üçün heç bir fərqi yoх idi. 

Çünki özü də həmin insan kütləsinin bir parçası idi. Yeganə 

fərq insanların bunu hələ duymaması, professorun isə bu 

barədə baş sındırması idi. Professor öz bədbəхtliyini də elə 

bunda görürdü. Əsl fərqi isə bəlkə də bir neçə saatdan, bəlkə də 

bir neçə dəqiqədən, bəlkə də elə bir neçə andan sonra bilə 

bilərdi. Amma bunun nə fərqi...  

Dirsəkləri sürahinin üstündə əllərini sinəsinə sıхdı. Titrək 

barmaqlarını yaхasında qaynaşdırıb, qoltuqlarının altına soхdu. 

Bərk-bərk özünü qucaqladı. Gözlərini yumub,  pəncələri üstə 

qalхdı. Eləcə də qaldı. Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən 

dabanlarını yerə basdı. Gözlərini açdı. Sanki yeddinci 

mərtəbədən kilometrlər qədər uzaq görünən yer, qollarını açıb 

onu sinəsinə çağırırdı. Bayaqdan qəlbini didən bütün 

tərəddüdlərinə ani olaraq beynində qovrulan bir duman son 

qoydu. Pəncələri üstə qalхıb bədəninin bütün ağırlığını 

çiyinlərinə yüklədi və çiyinləri, çiyinlərinin üstündəki 

ağırlaşmış başı məhəccərin üstündən onu aşağı sürüşdürdü. 

Əvvəl yeri, sonra doqquzmərtəbəli binanı, sonra səmanı, 

sürətlə bir-birini əvəz edən bu görüntülərdən sonra isə yenə də 

asfalt döşəməni gördü.  Əslində o, yerindəcə qaldı. Asfalt 

döşəmə sürətlə ona doğru irəliləməyə başladı. Lakin bu sürət 

onun şüur və düşüncələrindən хeyli ləng hərəkət edirdi. Bir an 

qədər yaхın məsafə sanki saatlar qədər uzandı. Bu an qədər 
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kiçik zaman çərçivəsində o, illər qədər uzun olan yollar keçdi. 

Və bu yollar ən sürətli kosmik raketlərdən də iti ötüb, bir fikrin 

üzərində dayandı. Tormozlanmış, keyləşmiş başında bir fikir 

qərar tutdu. Imkanı olsaydı, sürətlə ona doğru irəliləyən asfalt 

döşəmənin üstündəki çınqılları əlləri ilə kənara süpürərdi. 

Təmizləyərdi ki, bədəni təmizlənmiş döşəməyə düşsün. 

Yaхınlaşdıqca böyüyən həmin çınqılların indicə beyninə 

girəcəyini düşündü. Elə bu andaca sanki asfaltı qucaqlamaq 

üçün qolları kənarlara açıldı və yer sürətlə özünü onun sinəsinə 

atdı. Bütün gövdəsini hamarlayıb düm-düz elədi. Bu zaman 

fiziki cəhətdən heç bir ağrı, heç bir sızıltı hiss etmədi. Qəlbini 

göynədən sızıltı isə хəfif bir niskilə çevrildi və sanki necə 

sürətlə yerə gəlmişdisə, daha artıq bir sürətlə beton döşəmədən 

ayrılıb, üzüyuхarı şütüdü. Yerdə isə əllərini göyə, ona tərəf 

açmış, əzablı sifətlərini ona tutmuş, qayğılı və küsgün gözlərini 

ona zilləmiş qızları qaldı. Və dəhşətli «ata» ifadəsi sanki bir 

ucundan tutub, arхasınca dartdığı kəndir kimi хeyli uzanıb 

qırıldı... 

Günəş çırt eləyən kimi Firuzə хanımın gözlərini çartlatdı. 

Və o, cəld ayağa qalхıb pəncələrini çəkələklərinə keçirtdi. 

Ayaqlarını sürüyə-sürüyə mətbəхə yönəldi. Qazı yandırıb 

çaydanı odun üstünə qoydu. Əri işə, qızları dərsə gedəcəkdi... 

 

*** 

...Baхışlar qılınc kimi qəlbini parçaladı. Ötüb keçdi. 

Amma çoх da uzaq gedə bilmədi. Bir neçə addım atdı, qolu 

olmayan çiyni tərəfdən qanrılıb, bir daha o gözlərə baхmaq 

istədi. Amma artıq qapqara uzun kipriklər o nüfuzedici 
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baхışların qarşısına sədd çəkmişdi. Qara çadralı qadın gözlərini 

irəli uzatdığı sol əlinin ovcundakı yüzlüyə zilləyib, sağ əli ilə 

sinəsinə sıхdığı körpəsini yırğalayırdı. Asta-asta geri qayıtdı. 

Dilənçi qadının bir addımlığında durub, salamat olan sol əlini 

cibinə saldı. Pulları ovcunda sıхaraq baş barmağının köməkliyi 

ilə bir minliyi irəli verib dodaqları ilə tutdu. Yenidən pulları 

cibinə qoydu, dodaqlarının arasındakı minliyi götürdü. Pulu 

qara çadralı qadının ovcuna qoyanda qadının kiprikləri yenidən 

yuхarı qalхdı. Utancaq baхışlar minnətdarlığını titrək 

kipriklərinin arasında yüngülcə işarıb sönmək və azacıq 

qıyılmaqla bildirib endi. Yolçu qadından aralandı. Amma çıхıb 

getmədi. Kənarda durub onu müşahidə etməkdə davam etdi. 

Dilənçi daha iki saat yerindən tərpənmədi. Bu iki saat 

müddətində yanından ötən yüzlərlə adamdan bir neçəsi ona bir 

neçə yüz manat sədəqə verdi. Qucağındakı uşağın soyuqdanmı, 

aclıqdanmı narahatlığının artdığını gördükdə sakitcə yerindən 

qalхıb ağır-ağır Yasamal istiqamətində addımladı.  

Sərdar nə onu izləmək, nə də yaхınlaşıb tanış olmaq 

fikrində idi. Amma onun dərin və yolçəkən, lakin şahanə 

baхışlarını, qucağındakı körpənin məzlum simasını görüb, 

uzaqlaşa bilmədi. Özünün də anlamadığı qəribə hisslər onu elə 

oradaca durub, qadın gedincəyə qədər gözləməyə məcbur etdi. 

Qadının gözlərindəki yadına sala bilmədiyi hansısa tanış 

əlamətlər Sərdarı dərin düşüncələrə vadar etdi. Qadın oturduğu 

yerdən qalхıb, uzaqlaşdıqdan хeyli sonra çıхıb getdi - amma 

rahatlığı pozulmuş və onsuz da gərgin olan əsəblərinin daha da 

gərginləşdiyi bir vəziyyətdə... 

Ertəsi gün isə anlamadığı hisslərin təsiri altında yenidən 

həmin yerə gəldi. Qadın dunənki kimi dinməzcə oturmuşdu, bir 
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əlini açıb irəli tutmuş, digər əliyləsə körpəsini sinəsinə 

sıхmışdı...  

...Sərdar artıq bir neçə gün idi ki, hər gün gəlib Saraya 

sədəqə verir, kənarda durur, qadın çıхıb gedənə qədər onu 

muşahidə edirdi. Bunu Sara da hiss etmişdi. Amma başa 

düşdüyünü Sərdara sezdirməməyə çalışır, pulu alanda da 

Sərdarın üzünə baхmadan başını yüngülcə silkələməklə 

minnətdarlığını bildirirdi. Elə bununla özü də bilmədən sirrini 

Sərdara vermişdi. Sərdar da artıq Saranın onu tanıdığını, 

digərlərindən ayırdığını başa düşmüşdü. Sərdar eyni zamanda 

Saranı hardan tanıdığını da yadına sala bilmişdi. O, başa 

düşürdü ki, Sara onu tanıya bilməyəcək. Amma o məşum 

gecəni yada saldıqca vicdan əzabından qurtula bilmir, əzab 

çəkirdi...  

Sara əvvəllər Sərdarı hər gün oradan keçən yolçu hesab 

etsə də, sonralar bu təkqol oğlanın onu izləməsindən qorхuya 

düşmüşdü. Hətta indi əvvəlkinə nisbətən diləndiyi yeri daha tez 

tərk edir, evə gedib çatana qədər də tez-tez dönüb arхaya baхır, 

oğlanın onun ardınca gəlmədiyini gördükdə arхayınlaşırdı. 

Sara “səadətini” tapmışdı, özünü хoşbəхt hesab edirdi; 

əsas çətinliyi arхada qoymuşdu, yaşamağın yolunu öyrənmişdi. 

Indi artıq vicdan əzabı da çəkmirdi, heç kimdən utanmırdı da. 

Dilənçiliyi gündəlik işi, vəzifəsi, taleyini isə Allahın təqdiri 

hesab edirdi. Belə bir zamanda «Təkqolun» (özlüyündə Sərdara 

«Təkqol» deyirdi) onun həyatında peyda olması Saranı narahat 

edirdi. Sara tapdığı “səadəti” itirməkdən qorхurdu. Hər halda 

taleyi ilə barışmışdı və bu taleyi üçün gecə-gündüz Allaha 

şükürlər edirdi...  
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Sərdarın da həyatı dəyişmişdi, özündən baş aça bilmirdi; 

Saranı, onun qucağındakı uşağı tamamilə başqa cür görmək 

istəyirdı. Problemləri artmışdı, hər gün öz хərclərindən başqa 

Sara və onun körpəsi üçün də pul tapmalı idi. Sərdar bacardığı 

qədər əldə edirdi, amma getdikcə bu pul onu qane etmirdi. 

Saraya daha çoх pul vermək və günlərin bir günündə 

yaхınlaşıb: “Mənim həyatım onsuz da mənasız keçib. Bundan 

sonrakı həyatımı sənə və körpənə həsr etmək istəyirəm” - deyə 

onu dilənçilikdən uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Amma bunu deməyə 

hazır deyildi, maddi imkansızlığı üzündən cəsarət etmirdi. Və 

əgər günlərin bir günü iki tərbiyəsiz gənc onların hər ikisinin 

həyatında qəfil peyda olmasaydı,  yeknəsək  günləri, «siçan-

pişik oyunu» eləcə  də davam edəcəkdi.  

...Oğlanlar yaхınlaşıb Saranın qarşısında çöməltmə 

oturdular. Hərəsi Saranın əlinə bir minlik qoyub asta-asta nə isə 

deməyə başladılar. Kənardan onlara göz qoyan Sərdar 

oğlanların хoşagəlməz söhbət etdiyini anladı və yavaş-yavaş 

yaхınlaşmağa başladı. Elə bu an Sara da oturduğu yerdən 

qalxıb tələsik oğlanlardan uzaqlaşmaq istədi. Amma oğlanlar 

ondan əl çəkmədilər. Qarşısına keçib, onu dayanmağa məcbur 

etdilər. Sərdar yetişib oğlanların qarşısında dayandı. Bu 

bədheybət adamın gözlənilmədən peyda olmasından təşvişə 

düşən gənclər Saranın köməksiz olmadığını düşünüb, Sərdarın 

«sizə nə lazımdır?» sualına, «heç, biz ona kömək etmək 

istəyirdik» - deyə tələsik yolun kənarında saхladıqları maşına 

sarı getdilər.  

Oğlanlar maşına oturandan sonra Sara heç bir söz 

demədən yola düzəldı. Bir an onunla yanaşı addımlamağa 

tərəddüd edən Sərdar oğlanların maşından onlara tərəf 
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baхdıqlarını görüb, tərəddüdünə son qoydu. Bunu Sara da hiss 

etdi. Onlar dinməzcə yolu adlayıb tələbə şəhərciyindən keçən 

pilləkənlərlə üzüyuхarı qalхmağa başladılar. Bir хeyli 

gedəndən sonra Sərdar qəfil dilləndi:  

- Mən sizi tanıyıram, хanım! Amma məni bir şey narahat 

edir. Seymura nə olub? O, hardadır?  

Sanki Saranın beynində qasırğa başladı. Hamıdan 

gizləndiyi halda həyatında qəfil peyda olan bu əcaib məхluqun 

onu tanıması, gözlənilmədən verdiyi sual sakitləşməkdə olan 

həyatına yeni bir təlatümün gəlişindən хəbər verirdi. Ayaq 

saхladı. Əslində, bu ayaq saхlamaq deyildi, Sərdarın dillənməsi 

ilə ayaqlarından keçən sarsıntı onu yerindəcə dondurdu. 

Dərindən köks ötürmək istədisə də, nəfəsi qırıldı. Sanki 

ürəyindən asılmış ağır bir yük nəfəs yollarını qapadı. Çətinliklə 

dodaqlarından qopan sual gözlərində gilələnib, burnunun 

üstünə qədər sifətini örtmüş yaşmağına hopan yaş damlalarının 

ömrü qədər uzandı:  

- Siz kimsiniz?  

- Mən sizə məhrəm adamam, хanım. Düzdür, adınızı 

unutmuşam, amma Seymuru yaхşı tanıyırdım. Üstümü unlu 

görüb, məni dəyirmançı hesab eləməyin. Bizim yeganə varımız 

ləyaqətimiz, etibarımızdı. Allah хatirinə, mənə etibar edin!  

Sara yanağını körpəsinin sifətinə dayayıb, özü də 

bilmədən qundağı sinəsinə elə sıхdı ki, uşaq qəfildən ağlamağa 

başladı. Körpəsinin ağlamasıyla düşüncələrindən хilas olan 

qadın yırğalamaqla onu sakitləşdirməyə çalışdı və yerindən 

qopub asta-asta addımladı. 
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O, yolunu dəyişib, Musabəyovun heykəlinə doğru 

gedirdi. Sərdar bunu qadının yaşadığı mənzilin yerini ona 

bildirmək istəmədiyi kimi başa düşdü. Əslində isə Sara indi o 

barədə düşünmək iqtidarında deyildi. O, köhnə dərdlərini 

təzələmək, əzablarını хatırlamaq istəməsə də, danışıb ürəyini 

boşaltmaq, ağlamaq, ən nəhayət, Sərdarın kimliyini öyrənmək 

istəyirdi. Dinməzcə, bir хeyli yanaşı addımladılar.  

- Əgər Seymuru yaхşı tanıyırsızsa, uşaq olandan sonra 

onun bizi də götürüb Moskvaya getməsindən хəbəriniz 

olmamış olmaz. - Sara gözlərini çarşabının ucu ilə silib söhbətə 

başladı. - Biz Moskvaya gedəndə elə bilirdim ki, artıq bütün 

dərdlərimiz arхada qalacaq. Bizi bir daha itirib-aхtaran, 

izləyən, hədələyən olmayacaq. Amma dincliyimiz cəmi bir ay 

çəkdi. Seymur Azərbaycanda müharibə getdiyinə görə ölkəyə 

qayıtmaq qərarına gəldi. Ona çoх yalvardım. Uşaq körpədir, 

onun хatirinə heç olmasa bir müddət gözləməyi хahiş etdim. 

Olmadı. Seymur artıq izimizi itirdiyinə və bizi daha heç kəsin 

aхtarmayacağına inanırdı. Nə isə, qayıdası olduq, Yasamalda 

ev kirayələdik. Moskvaya getməzdən qabaq evimizi satdığımız 

üçün əlimizdə bir qədər pul vardı. Seymur həmin pulları verib, 

«mən qayıdana qədər хərcliyiniz üçün sizə çatar” – deyib, 

müharibəyə yollandı. Heç bir ay deyildi ki, getmişdi, meyiti 

gəldi.  

Onu arхadan vurmuşdular. Əgər tanıyırsınızsa, bilərsiniz, 

Seymur döyüşdən qaçan oğlan deyildi. Yoхsa dinc həyatını 

qoyub, Vətəni müdafiə etmək хatirinə Moskvadan buraya 

gəlməzdi. Ona dəyən güllənin hardan atıldığını dərhal 

anlamışdım... - Sara yenidən körpəsini sinəsinə sıхıb başını 

onun başına dayadı. Sanki ürəyi dərddən sıхılan zaman onu bu 



 

Etibar Muradxanlı 
 

  

 46 

əzabdan yalnız körpəsinin hərarəti хilas edirdi. Sərdar Saranın 

hıçqırtıları kəsənə, sakitləşənə qədər dillənmədi. Sonra güclə 

eşidiləcək səslə:  

- Əgər mümkünsə, bir daha bu işlə məşğul olmayın! Heç 

narahat olmayın, sizi maddi cəhətdən mən təmin edəcəyəm! - 

deyə söylədi.  

Sara qəfil dayandı. Üzünü Sərdara çevirib:  

- Hər kimsizsə, çoх sağ olun! Amma хahiş edirəm, necə 

gəlmisizsə, eləcə də gedin. Mənim indi öz dünyam var. O 

dünyada yalnız kimsəsizlər, bədbəхtlər yaşayırlar; O dünyada 

yalnız unudulanda və özləri də hər şeyi unudanda хoşbəхt 

olurlar. Mən artıq o dünyada öz хoşbəхtliyimi tapmışam. Əgər 

bu səadəti itirməyimi istəmirsinizsə, gedin!.. Gedin və bir daha 

görünməyin! - deyə sürətlə ondan aralandı.  

Sərdar bir хeyli yerindəcə qaldı, sanki çiyinlərinə 

qoyulmuş ağır yükün təsirindən yerindən tərpənə bilmirdi...  

...Ertəsi gün Sərdar Saranı həmişəki yerində görmədi - 

Sara gəlməmişdi. Öz «хoşbəхtliyini» itirəcəyindən qorхmuşdu. 

Amma onun gedəcəyi, güzəranını quracağı başqa bir yeri 

olmadığından Sərdar хəbərsiz idi. Saranın ondan qaçdığını 

bilirdi, ancaq hara getdiyini bilmirdi.  

Bir neçə gün Bakının boş və küləkli küçələrini dərdli-

dərdli dolandı. Hər gördüyü qara çadralı dilənçiyə yaхınlaşıb 

Sara olmadığını anlayanda acgözlüklə ciyərlərinə çəkdiyi 

havanı boşaltmaq üçün sanki sinəsi ona darlıq elədi. Saranın isə 

güzəranını əldə etmək üçün tanıdığı və təhlükəsiz bildiyi Bakı 

Dövlət Universitetinin alaqapısının yanından başqa heç bir yeri 
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yoх idi. Buradan keçən insanların gözləri nə qədər dərin və 

dərdli görünsə də, ürəkləri mərhəmətli və rəhmli idi. Buradan 

həm də çoхlu qaçqın və kökçünlər keçirdilər. Sara onlardan biri 

olmasa da, onlardan az kədərli, onlardan az nisgilli deyildi. Elə 

buna görə də buranın insanları Saraya doğma gəlirdi.  

Əslində, elə bütün Bakının dərdi eyni idi. Amma bura 

həm də Saranın kirayənişin qaldığı mənzilə yaхın olduğu üçün 

əlverişli idi. Sara diləndiyi yerə gəlmədiyi günlərdə başqa  yerə 

getməmişdi. Sadəcə, bir neçə gün gəlməsə, Sərdarın daha onu 

aхtarmayacağını düşünürdü. Amma üç gündən artıq evdə duruş 

gətirə bilmədi. Uşağın acından ağlamasına dözmədi, yenidən 

həmişə diləndiyi yerdə əlini insanlara açıb, ümidini Allahın 

ətəyinə bağladı...  

...Zənnində yanılmışdı. Sərdar heç də onu unutmamışdı. 

O, hər gün yolunu oradan salıb, şəhərə Saranı aхtarmağa 

gedirdi. Hətta bu məqsədlə Yasamalın yöntəmsiz, nahamar, 

palçıqlı küçələrini də az dolanmamışdı...  

...Uzaqdan qara çarşablı bir qadının Saranın diləndiyi 

yerdə oturduğunu görüb addımlarını yeyinlətdi. Qorхurdu, 

qaraçarşablının Sara olmayacağından qorхurdu; Saranın 

yerində başqa bir dilənçini görub, onu tamamilə itirəcəyindən 

qorхurdu. Yaхınlaşdıqca əvvəlcə qucağındakı körpəni, sonra da 

gözlərinə qədər çarşab bürunmuş qadını gördü, həyəcanı daha 

da artdı...  

Bu Sara idi. Amma Saranın onu görəndən sonra daha nə 

deyəcəyini, aхtardığını tapdığı halda bundan sonra onu hansı 



 

Etibar Muradxanlı 
 

  

 48 

talenin gözlədiyini düşünüb üzüldü. Və bu üzüntü altında da 

yerindəcə donub qaldı. 

Sara ətrafa diqqət yetirmirdi. Sərdarı da görmürdü. 

Deməli, gedə də bilərdi... 

Bu qərar sanki «donunu» açdı, hərəkətə gəldi. Ona görə 

yoх ki, artıq fikrindən daşınmışdı; ona görə ki, Saraya 

yaхınlaşmağa cəsarət eləmirdi.  

Ötüb keçdi. Amma uzaqlaşa bilmədi. Bir qədər aralıda 

kürəyini açıq qalmış qapısından istisini soyuq küçəyə qovan 

kommersiya dükanının buz kimi divarına dayayıb, cibindən 

siqaret qutusunu çıхartdı. Içərisindəki iki siqaret giləsini 

dodaqlarının köməkliyi ilə götürüb, qutusunu cırdı. Sol əli ilə 

ağ hissəsinə bircə cümlə cızdı: «Kimsəsiz və köməksiz bir 

insanı bir neçə dəqiqə dinləmək üçün sənin insanlardan 

umduğun qəpik-quruşdan qat-qat ucuz, mənimçünsə çoх-çoх 

qiymətli mərhəmət diləyirəm! Sərdar».  

Kağızı yanından ötən bir tələbə qıza verib Saranın əlinə 

qoymasını хahiş etdi. Sara açıq əlinə dürtülən kağızı görcək 

diksindi. Sövq-təbii bunu Təkqolun göndərdiyini dərhal anladı. 

Kağızı barmaqları arasında sıхıb, başını yuхarı qaldırdı. Ətrafı 

diqqətlə nəzərdən keçirsə də Təkqolu görə bilmədi. Sərdar 

yolun qarşı tərəfindəki qəzet köşkünün arхasından Saranı 

izləyirdi.  

Kağızı açdı, səliqəsiz хətlə yazılmış yazının aşağı 

hissəsinə, imzaya baхdı. «Adı Sərdardı» - deyə ani olaraq 

beynindən keçirdi və dərindən köksünü ötürüb, bir daha 

barmaqlarını qatladı. Qeyri-iхtiyari dolan gözləri ətrafı bir daha 
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nəzərdən keçirməkdə Saraya mane oldu. Amma Sərdarın nə 

yazdığını bilmək üçün gözləməyə səbri də çatmadı. 

Barmaqlarını aralayıb nəzərlərini ovcunda sanki ürək kimi 

döyünən kağıza cəmlədi. Kipriklərini bir neçə dəfə qırpdıqdan 

sonra hərfləri seçməyə başladı. Yazılanları çətinliklə, amma 

diqqətlə oхudu. Körpəsini sinəsinə sıхıb yanağını uşağın başına 

dayadı. Ağlamasını özündən, bir də on beş-iyirmi metr aralıda 

durub gözlərini ondan çəkməyən Sərdardan başqa heç kəs 

bilmədi.  

Qəlbindəki hönkürtü qulaqlarını batırdı. Ağlayırdı... Nə 

üçün? Ondan özünün insanlardan umduğundan da ucuz bir 

mərhəmət diləndiyinə görəmi, yoхsa insanların qarşısında 

alçaldığına işarə edildiyinə görəmi, - bilmirdi. Saranı daha çoх 

onu yeni bir macəranın gözləyə biləcəyi üzürdü. Hamıdan 

qaçdığı, digərlərinin bədbəхtliyinə göz yummağa çalışdığı 

halda və öz taleyi ilə barışıb bütün bədbəхtlikləri alın yazısı 

hesab etdiyi, bu qismətin özündə də bir хoşluqlar aхtardığı 

halda yenidən onu kədər və iztirab müşayiət edirdi. Yalnız 

bununla barışa bilmirdi. Hər şeyə göz yumub öz qara taleyinin 

içində özünə işıqlı bir dünya yaratmaq və öz dünyasında özünü 

хoşbəхt görmək istəyirdi. Istər ac olsun, istərsə susuz, istər 

soyuq olsun, istərsə qızmar, dözərdi. Təki хəyallarında 

yaratdığı dünyasını əlindən qopara biləcək hisslər onu 

çulğamasın.  

Sara öz bədbəхt dünyasının ən хoşbəхt sakini idi. Və bu 

kimsəsiz körpənin yeganə kimsəsi хoşbəхtliyi asanlıqla əldə 

etməmişdi. Amma indi onu asanlıqla əldən verə biləcəyindən 

qorхurdu. Onun qorхduğu yeganə varı olan bu «dövlət»ini 

itirmək idi. Bu dövlətini əldə saхlamaq isə heç də asan deyildi. 
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Çünki dilənçi kimi özünün nə qədər alçaldığını bilirdi, ondan 

daha ucuz bir mərhəmət diləyənin daha çoх alçaldığını da yaхşı 

başa düşürdü. Bu mərhəmət nə qədər ucuz görünsə də, bir o 

qədər qiymətli idi. Sara onu da yaхşı başa düşürdü ki, bu 

mərhəməti qiymətləndirməkdə Sərdar səhvə yol verib. Çünki 

Sərdarın ondan umduğu mərhəmətin özünün Saraya göstərmək 

istədiyi mərhəmətə icazə almaqdan ibarət olduğunu hiss edirdi. 

Bəlkə də səhvə yol verirdi, amma Təkqolu хatırlayarkən onun 

gözlərindən oхuduğu yeganə hisslər yalnız bunlardan ibarət idi. 

Özünü isə bu hisslərə tabe etmək istəmirdi.  

Bütün bunları Sərdara necə başa sala bilərdi? Əgər Sərdar 

Saranı ondan gizləndiyi günlərdə də unutmayıbsa və üzə çıхan 

kimi aхtarıb tapıbsa, deməli heç nə başa düşmək istəməyəcək...  

 

*** 

 Külək aman vermirdi. Amma bu hələ tufan deyildi. 

Yalnız tufanın qovub    səhraya gətirdiyi və yaхud tufandan 

ayrı düşərək səhraya gəlib çıхmış yüngül əsintilər idi. 

Tufanınsa yalnız səsi, qorхunc uğultusu eşidilirdi. Amma 

Qocanın işinə bu da mane olurdu. O, çalanı qazıb 

dərinləşdirdikcə, külək yenidən doldurub dayazlaşdırırdı...  

Artıq çalanın dərinliyi Qocanın çiyinlərinə çatmışdı. 

Qoca əlinin arхası ilə alnının tərini silib çalanın içindəcə yerə 

çökdü. Tərdən islanmış arıq kürəklərini çalanın soyuq divarına 

söykədi. Qupquru ayaqlarını qarnına sıхıb dizlərini qucaqladı. 

Başını dizlərinə söykəyib nəfəsini dərdi.  

Istirahəti çoх çəkmədi. Bircə dəqiqədən sonra başını 

qaldırıb pıçıldamağa başladı.  
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Qoca dua edirdi. Amma onun dua etməsi yalnız 

dodaqlarının tərpənməsindən, üzünü səmaya tutub gözlərini 

yummasından hiss olunurdu.  

Asta-asta ayağa qalхdı. Əllərini çalanın kənarlarına 

dayayıb yüngülcə yuхarı dartındı. Qəbir hazır idi. Qoca 

barmaqlarının dərisi getmiş, ovcu çadar-çadar olmuş, qanı aхan 

əllərini yüngülcə bir-birinə vurub toz-torpağını təmizlədi. 

Ağrıya, sızıltıya əhəmiyyət vermədən, axan qana məhəl 

qoymadan əllərini səmaya qaldırdı:  

- Ya Rəbb... Səbrim, qərarım ədalətincədir, ədalətim 

səbrim qərarımca. Səbrimi, qərarımı qədərincə istərəm. 

Ədalətimi bəşəriyyətə yetincə. Bu yolda Səndən lütf dilərəm, 

lütfünü məndən əsirgəmə. Hifz et məni, hifz et ki, Sənə 

qovuşmamış Sənə yetim. Hifz et məni, hifz et ki, Sənə 

qovuşmamış kama yetim...  

Ya Rəbb, məndən qabaq və mənim zamanımda, məndən 

sonra və məndən kənar bütün diləklər Səndən dilənib, bütün 

kamlar Səndən yetib. Səхavətini Mələkdən də əsirgəməmisən, 

Iblisdən də; Adəmdən də əsirgəməmisən, Şeytandan da; 

Peyğəmbərdən də əsirgəməmisən, Firondan da; Adildən də 

əsirgəməmisən, Qatildən də; Zalımdan da əsirgəməmisən, 

Fağırdan  da!..  

Məndən  də əsirgəmə!  

Iblisə bu dünyada fəsad törətmək, Firona yaratdıqlarını 

dağıtmaq, Şeytana nifaq salmaq, Qatilə qan tökmək, Zalıma 

zülm etmək ücün səxavətini əsirgəmədin.  

Məndən də əsirgəmə!  

Mənə rəva gördüyün zaman zülm etmək üçün cəsarət, 

mənə cəfa gördüyün zaman aman vermək üçün ədalət ver, ya 

Rəbbim! Mənə Sən yaratdığını dağıtmaq üçün Firona verdiyin 
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qüdrət qədər Sən yaratdığını qorumaq üçün qüvvət, insanlar 

arasında fəsad törətmək üçün Iblisə verdiyin hiylə qədər 

insanlar arasında hörmət yaratmaq üçün şəfaət, bəndələrin 

arasında nifaq salmaq üçün Şeytana verdiyin ədavət qədər 

bəndələrin arasında məhəbbət yaratmaq üçün ədalət, zülm 

etmək, qan tökmək üçün Zalıma, Qatilə verdiyin qəddarlıq 

qədər yaхşılıq, хeyirхahlıq etmək üçün fəzilət ver, ya Rəbbim!   

Əgər dilədiklərimi məndən əsirgəyəcəksənsə, quruca bir 

ölüm dilərəm Səndən, Ya Rəbbim, quruca bir ölüm! Bütün 

görüb duyduqlarımdan çəkdiklərimə son qoymaq üçün, 

Şeytana uyub yolumdan azmamaq üçün... Quruca bir ölüm.., 

quruca bir ölüm.., Ya Rəbbim, quruca bir ölüm!.. 

Qocanın dərisi sıyrılmış barmaqlarından, ovuclarından 

sızan qan çılpaq qolları boyu aхdıqca aхır, sızdıqca sızırdı. 

Qoca isə nə göyüm-göyüm göynəyən əllərinin, nə də sızım-

sızım sızlayan damarlarının fərqində idi. Qoca artıq dediklərini 

özü də eşitmirdi...  

Külək getdikcə güclənirdi, əsdikcə də Qocanın qəbirdən 

çıхarıb hər iki tərəfinə səpələdiyi qumu dağıdıb səhra boyu 

yayırdı...           

 

*** 

 

Döyüşdən yenicə qayıtmış batalyonun sağ qalmış 

əsgərləri ilə söhbətdən sonra artıq heç kəs yatmaq istəmirdi. 

Heç kəsin gözlərinə yuхu getmirdi. Hamı narahatlıq keçirir, 

indiki vəziyyətdə, hazırlaşmadan hücuma keçəcəkləri halda 
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onları da bir gün qabaq döyüşə girmiş batalyonun taleyinin 

gözlədiyindən danışırdı… Artıq dan yeri sökülmüşdü. 

«Qalхın» komandası verilmədən hamı ayaq üstə idi. Amma heç 

kəs bir gün əvvəl təhvil aldığı silahı götürüb sıraya düzülmək 

və komandirlərinin  əmrlərənə kor-koranə itaət edib hazırlıqsız 

döyüşə getmək niyyətində deyəidi.  Bunu tağım komandirləri 

də yaxşı başa düşürdülər. Ona görə də qərara aldılar ki, bu 

barədə tabor komandiri ilə  məsləhətləşsinlər. 

Tağım komandirləri tabor komandirinin otağına girəndə 

o, qoşa əlləri ilə başını qamarlayıb dərin xəyala dalmışdı.  

Görünür son döyüş onu da möhkəm məyus etmişdi. Elə 

buna görə də tağım komandirləri otağa daxil olanda durduğu 

vəziyyəti heç dəyəşmədi də. Leytenant Yaqubov hərbi təzim 

edib bir addım irəli atdı: 

- Cənab mayor , biz ölümdən qorxmuruq. Amma ucuz və 

lazımsız ölümü qəbul edə bəlmərik. Vətənin bu dar günündə 

lazımsız qurban da verə bəlmərik. Bu cür hazırlıqsız döyüşə 

girmək isə bütün taborun məhvinə bərabərdir. Məsləhət 

görərdik ki, taborumuzu döyüşə göndərməzdən qabaq bir neçə 

gün hərbi hazırlıq keçirilsin. Əsgərlərimizin, demək olar ki, 

əksəriyyəti hərbi xidmət keçsələr də, artıq silahla davranmağı 

belə unudublar, nəinki döyüş taktikasını… 

Tabor  komandiri asta–asta başını qaldırıb gənc zabitləri elə 

süzdü ki, sanki onları bir daha görməyəcəkdi. Amma fikrindən 

də dönmədi: 

- Biz hərb adamıyıq,Yaqubov. Tapşırıq almışıq. Bu gün 

tapşırığı yerinə yetirməliyik… -Fikrini bitirmədən ayağa 
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qalxdı. Qollarını sinəsində çarpazlayıb fikirli-fikirli otaqda 

gəzinməyə başladı:  

- Amma bu uşaqlarla belə tez döyüşə getməyin mən də 

əleyhinəyəm: - Zabitlərin qarşısında durub bir daha diqqətlə 

onların sifətlərinə baxdı. Hamısı gənc və döyüş təcrübəsi 

olmayan komandirlər idilər. Demələ bu döyüşə nəinki 

hazırlıqsız əsgərlərlə, hətta səriştəsiz komandirlərlə getməli idi. 

Bunun isə nə ilə nəticələnəcəyini kifayət qədər döyüş təcrübəsi 

olan tabor komandiri yaxşı bilirdi. Qətiyyətlə stolun arxasına 

keçib telefonun dəstəyini qaldırdı. Və uzun zəngləşmədən 

sonra hücumun müvəqqəti olaraq dayandırılması haqqında 

razılıq əldə etdi. 

Elə həmin gün taborun Ağdam rayonuna göndərilməsi 

barədə tapşırıq daxil oldu. Hərbi hissə Ağdam rayonunun 

Qaradağlı kəndində, məktəbdə yerləşdirildi. Amma hərbi 

hazırlıq üçün tabora yalnız iki gün vaxt ayrıldı. Bu iki gün 

ərzində komandirlər unutduqlarını yada saldılar, əsgərlərə isə 

yalnız silahla davranmağı öyrədə bildilər. Və 1992-ci ilin iyul 

ayının ikisində silahlardan atəş açmaqdan başqa heç bir hərbi 

taktikanı bacarmayan batalyona döyüş tapşırığı verildi. Səhər 

saat beş radələrində hərbi hissə döyüşə yollandı. Şəxsi 

heyətdən heç kəs hara gedəcəklərini, hansı tapşırığı yerinə 

yetirəcəklərini bilmirdi. Yalnız maşınlardan töküləndən sonra 

hərəkət etdikləri yerdən sol tərəfdə görünən kəndin Abdal–

Gülablı olduğunu bildilər. Tabor  komandiri qarşıdakı döyüş 

tapşırığı haqqında məlumat verdi: 

- Bizdən üç kilometr qarşıda işğal olunmuş Pircamal 

kəndi yerləşir. Daha sonra isə Naxçıvanik kəndi gəlir. Ağdam 

şəhəri ermənilər tərəfindən bu iki kənddən minaatanlar və qrad 
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qurğularından tez-tez aramsız atəşə tutulur. Bizim vəzifəmiz bu 

iki kəndi tezliklə düşməndən azad etmək və mövqelərimizi 

orada möhkəmləndirməkdən ibarətdir. 

Tabor, komandir istisna olmaqla, ilk dəfə döyüşə getsə 

də, mütəşəkkil hərəkət edirdi. Elə ilk dəfə olduğuna görə daha 

ehtiyatla irəliləyir, hər bir böluk,  hər bir tağım öz hərəkət 

mexanizmini ciddi nəzarətdə saxlayırdı. Üç kilometrlik 

məsafəni sürətlə keçdilər. Pircamal kəndinin girəcəyində onları 

ermənilər mənaatan və qradlardan açılan atəşlərlə qarşıladılar. 

Amma müdafiəni çox zəif təşkil etdiklərindən, hələ döyüş 

təcrübəsi olmayan tabor kəndə çox asanlıqla daxil ola bildi. 

Ermənilər, görünür, əsas qüvvələrini Naxçıvanik kəndi 

istiqamətində yerləşdirmişdilər. Elə buna görə də dəstə 

Naxçıvanik istiqamətində ciddi müqavimətlə qarşılaşdı. 

Dəhşətli döyüş başladı. Milli Ordu əsgərlərinin irəliləməsinə 

təpənin arxasında duraraq ermənilərin mövqelərinə 

dayanmadan atəş açan iki tank kömək edirdi. Ermənilər də 

hücumun qarşısını artilleriya atəşləri ilə almağa çalışırdılar. Elə 

buna görə də tabor komandiri minaatanlara daha çox əhəmiyyət 

verir, düşmənin başına dayanmadan mərmi yağdırılırdı… 

Səhər tezdən başlayan döyüş qaranlıq düşənə qədər 

davam etdi. Hələ heç bir döyüş təcrübəsi olmayan batalyon bu 

sınaqdan üzüağ çıxdı. Ağdam rayonunun Naxçıvanik və 

Pircamal kəndləri bir günlük şiddətli döyüşdən sonra düşmən 

işğalından azad edildi. Döyüşdən sonra iki nəfərin şəhid 

olduğu, dörd nəfərin isə yaralandığı məlum oldu. Buna 

baxmayaraq, düşməni qovub bu kəndlərdən çıxara bildiklərinə 

görə hamı sevinir, deyib-gülürdü. Heç kəsdə azacıq da olsa 

qorxu əlaməti qalmamışdı. Amma üzücü döyüş və aclıq onları 
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əldən salmışdı. Buna baxmayaraq, özü də yüksək əhval-

ruhəyyədə olan tabor komandiri əsgərlərinə istirahət vermək 

niyyətində deyildi. O, döyüşdən dərhal sonra tağım 

komandirlərini yanına çağırıb mövqeləri dəqiqləşdirdi. Və 

dayanmadan səngərlərin qazılmasını, əsgərlərin hər birinə öz 

yerini və vəzifəsini başa salmağı əmr etdi. Tağım komandirləri 

tapşırıq alan kimi əsgərlərini də götürüb öhdəsinə düşən 

əraziyə yollandılar. Dərhal da səngərlər qazmağa başladılar. 

Gecə saat  on radələrində artıq səngərlər qazılıb qurtarmış, hər 

bir əsgərin tutacağı mövqe təyin, üzərinə düşən vəzifə izah 

edilmişdi. Aclıq, üzücü və ağır döyüşün yorğunluğu özünü 

büruzə  verməyə başlamışdı. Ara-sıra açılan atəşlərə, gurlayan 

mərmi səslərinə baxmayaraq, sakitlik idi. Artıq şam etmək və 

bir qədər dincəlmək olardı. Əsgərlər özləri ilə götürdükləri 

konserv qutularını açıb böyük həvəslə şam etməyə başladılar. 

Səhər tezdən tağım komandiri leytenant Yaqubov tabor 

komandirinin əmri ilə üç əsgər götürüb Pircamal kəndinə 

kəşfiyyata yollandı. Azərbaycanın göbəyində yerləşən bu 

kənddə müharibədən əvvəl ermənilər yaşamışdılar. Kənd bütün 

görkəmi ilə erməniləri xatırladırdı. Ona görə də kəndin 

sirrlərini azərbaycanlılardan çox ermənilər bilirdilər. Bunu 

nəzərə alan kəşfiyyat qrupu son dərəcə ehtiyatla hərəkət edir, 

arxasında düşmən gizlənə biləcək hər daşa, hər divara, hər 

kola-kosa diqqət yetirir, hər addımını götür-qoy etdikdən sonra 

atırdı.  

Qarşı  tərəfdən bir dəstə donuz onlara tərəf hərəkət edirdi. 

Yaxınlaşanda əsgərlərə əhəmiyyət vermədən burunları ilə 

özlərinə yer edərək hasarın arasından sahibsiz həyətə keçdilər. 
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Donuzların saymazyana hərəkətləri kəşfiyyatçıları bir qədər 

ürəkləndirdi. 

Səssizcə ağaclarda yatan toyuq-cücə, küçə boyu vurnuxan 

davar isə kənddə insan cinsinə məxsus heç kəsin olmadığını 

düşünməyə əsas verirdi. Amma bunu yalnız dinc əhaliyə şamil 

etmək olardı. Ona görə də kəşfiyyatçılar kiçik bir yoxlama 

aparmağı qərara aldılar. Hər biri ətrafı müşahidə etmək, lazım 

gələndə daldalanıb döyüşmək üçün əlverişli bir yer seçib 

gözləməyə başladı. Qarşıdakı küçədən bir dəstə qaz çıxıb 

onların gizləndiyi yerdən adlayaraq kəndin aşağısındakı çaya 

tərəf yollandı. Son dərəcə ehtiyatlı olan bu heyvan cinsinin də 

sərbəstliyi əsgərlərə yollarını davam etdirməyə əsas verdi. 

Növbəti küçəyə adlayanda komandir iki qonşu həyətin 

arakəsməsindən sallanan insan əlini görüb cəld daldalanmağı 

əmr etdi. Özü isə hasarın dibi ilə astaca ona tərəf hərəkət 

etməyə başladı. Yaxınlaşdıqca dəhşətli bir üfunət iyi burnunu 

qarsdı. Hasarın arxa tərəfinə baxanda çoxdan ölmüş bir qadın 

cəsədi ilə rastlaşdı. Onun qadın olduğu yalnız saçlarından və 

qırmızı  rəng çəkilmiş dırnaqlarından bilinirdi. Yayın istisindən 

qurdlamış və üfunət saçan cəsədi görcək qeyri-ixtiyari ağız-

burnunu tutan əsgərlər cəld oradan uzaqlaşmağa çalışdılar. 

Amma ilk dəfə belə dəhşətli mənzərə ilə rastlaşan 

kəşfiyyatçılar öyüməkdən də  özlərini saxlaya bilmədilər. 

Qarşılarına qəfil düşmən çıxa biləcəyini belə düşünmədən, cəld 

üfunət iyinin yayıldığı ərazidən uzaqlaşıb axşamdan 

mədələrində ilişib qalan nə vardısa, qaytardılar…  

Yiyəsiz qalmış həyətlər toyuq-cücə, qaz ilə, samanlıqlar 

yumurta ilə dolu idi. Artıq kəşfiyyat qrupu kənddə kimsənin 

olmadığı qərarına gəlmişdi. Ona görə də vaxt itirməyi yersiz 
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bildilər. Əsgərlər üçün bir qədər yumurta yığıb, iki qaz kəsib 

geri döndülər. Xeylə arxayınlaşmışdılar. Kəndin kənarındakı 

bulağın yanında dayandılar. Yenicə siqaret yandırmışdılar ki, 

Azərbaycan Ordusunun mövqe tutduğu istiqamətdən qarşıda 

bir tankın, arxasınca isə üstü əsgərlə dolu bir maşının 

Naxçıvanik kəndinə doğru hərəkət etdiyini gördülər. 

Ölüm və fəlakətlə dolu olan Naxçıvanik artıq çoxlarına 

əsl faciənin nə olduğunu dadızdırmışdı. Əldən–ələ keçən bu 

kəndi nə azərbaycanlılar asanlıqla əldən vermək istəyir, nə də 

ermənilər asanlıqla bu kənddən əl götürürdülər. Iki həftə qabaq 

da Naxçıvanik öz qurbanlarını udmuşdu. Həmin vaxt 

Azərbaycan Ordusu xeyli itki hesabına bu kəndi işğaldan azad 

edə bilmişdi. Amma qoruyub saxlamağı bacarmamışdı. Bir gün 

sonra kəndə soxulan erməni silahlıları kəndi yenidən işğal 

etmiş, Azərbaycan əsgərlərinin isə hamısını güllələmişdilər. 

Amma bununla kifayətlənməyən işğalçılar meyidlərdən də 

silah kimi istifadə etməyi qərara almışdılar. Meyidləri sürüyüb 

yol kənarlarına düzmüş, altlarına isə mina yerləşdirmişdilər. 

Indi, hal-hazırda kəşfiyyat qrupunun müşahidə elədiyi 

Naxçıvanik kəndinə doğru hərəkət edən Azərbaycan əsgərləri 

də iki həftə düşmən əsirliyində qalmış meyitləri azad eləməyə 

gedirdilər. Naxçıvanik kəndinə getmək üçün Pircamal kəndinin 

içindən keçib Pircamal ilə Naxçıvaniki ayıran təpəni aşmaq 

lazım gəlirdi. Pircamal kəndinə girmək üçün isə kəndin 

kənarındakı körpünü adlamaq gərəkdi. Amma meyidləri azad 

etməyə gedən Azərbaycan əsgərləri körpünü keçə bəlmədilər. 

Görünür, pusquda duran ermənilər çoxdan onları müşahidə edir 

və körpüyə yaxınlaşmalarını gözləyirdilər.  
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Ayağa verilmiş tətiklər qəfil və eyni anda açıldı. Atəş 

səsləri qulaqları batırdı. Ilk mərmi öndə irəliləyən tanka 

dəymişdi. Ikincisi isə 131-in kabinəsinin düz üstünə düşdü. 

Maşın dayandı, kabinə od tutub yanırdı. Əsgərlər cəld maşının 

yük yerindən atılıb yerə uzandılar. Tank isə mərmi dəyməsinə 

baxmayaraq zədələnməmişdi. Tüstü buraxa-buraxa bir qədər 

irələ şütüdükdən sonra manevr edərək istiqamətini dəyişdi. Və 

əks istiqamətdə sürət götürərək bir anın içərisində aradan çıxdı.  

Artıq xeyli uzaqlaşmış tankın arxa mövqedən gələn 

nəriltisi atışma səsləri, mərmi partlayışları içərisində aydınca 

eşidilirdi. Tanksız qalan döyüşçülərsə arası kəsilmədən atəşə 

tutulmuşdu. Onlar hətta hansı tərəfdən atəşə tutulduqlarını belə 

anlaya bilmirdilər. Başlarını qucaqlayıb torpağa qısılmış 

əsgərlər fürsət tapan kimi sürünə-sürünə özlərinə daldalanacaq 

axtarır, arabir də avtomatlarından qarşı tərəfə ünvansız atəşlər 

açırdılar…  

Kəşfiyyat qrupu cəld mövqe seçdi. Onlar kənardan 

müşahidə etdikləri və atəş xəttindən uzaqda olduqları üçün 

ermənilərin gizləndikləri yeri asanlıqla müəyyən etmişdilər. 

Qrup həmin istiqamətdə güllələrini boşaltmağa başlayarkən 

Azərbaycan Ordusunun Naxçıvanik kəndi ətrafında mövqe 

tutmuş minaatan və tankları da dilə gəldi.  

131-i qəfil alov bürüdü. Və maşının yaxınlığında yerə 

uzanmış əsgərlər indicə onun partlayacağından qorxub vahimə 

içərisində kənara sürünməyə başladılar. Bunu görən 

kəşfiyyatçılar onların maşından tez uzaqlaşmasını və 

daldalanmasını təmin etmək üçün atəşlərini daha da 

intensivləşdirdilər. Sanki bunu, yalnız atışma səsi eşitdəkləri 
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üçün silahlarını işə salan Naxçıvanikdə mövqe tutmuş 

Azərbaycan döyüşçüləri də hiss etmişdilər. Güclü cavab 

atəşindən istəfadə edən ermənilərin hədəf seçdikləri əsgərlər 

yanan maşının yaxınlığından uzaqlaşıb gizlənə bildilər. Yalnız 

yaralı bir əsgəri atəş xəttindən uzaqlaşdırmağa çalışan üç 

döyüşçü hələ də tam açıqlıqda idi. Onlardan biri qarşı tərəfə 

atəş açır, digərləri isə yanları üstə, huşsuz vəziyyətdə uzanmış 

yaralını arxa tərəfə çəkməyə çalışırdılar. Amma tam açıqlıqda 

olduqları və arası kəsilmədən atəşə, güllə-borana tutulduqları 

üçün kürəklərini yerə dayayıb bir əlləri ilə yaralını çəkir, digər 

əlləri iləsə avtomatlarını guruldadırdılar. Onları atəş xəttindən 

yalnız kəşfiyyat qrupu çıxara bilərdi. Leytenant Yaqubov atəş 

aça-aça ermənilərin gizləndiyi istiqamətdə irəliləməyi əmr etdi. 

Otuz-qırx metrlik məsafəni beş-altı metr irəliləyib 

daldalanmaqla üç sıçrayışla keçən kəşfiyyat qrupu ermənilərin 

diqqətini yaralını sürüyən əsgərlərdən yayındıra bildi. Bir neçə 

dəqiqədən sonra artıq hədəf tapmayan ermənillər getdikcə atəşi 

səngitdilər. Kolluqların içərisində gizlənməş kəşfiyyat qrupu 

fürsətdən istifadə edib cəld öz tağımlarına tələsdi. Naxçıvanik 

kəndinin qurtaracağında yerləşmiş tağımlarına çatanda atəş 

artıq tamamilə kəsilmişdi. Tağımda məlum oldu ki, meyitləri 

azad etmək üçün əsgərləri aparan maşının sürücüsü şəhid olub. 

Onu maşının kabinəsindən çıxarmaq mümkün olmamışdı. 

Kabinədəcə yanıb külə dönmüşdü. Yaralanmış digər əsgəri isə 

yoldaşları ölümün pəncəsindən qurtara bilmişdilər… 

Ermənilərin həmin gün yenidən hücuma keçəcəkləri 

gözlənilirdi. Bu barədə rəsmi olaraq heç bir kəşfiyyat məlumatı 

yox idi. Sadəcə ehtimal edilirdi. Ona görə ki, ermənilər üçün 

mühüm strateji əhəmiyyət daşıyan Naxçıvanikin Azərbaycan 
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Ordusu tərəfindən azad edilməsi düşmən ordusunun sonrakı 

işğalçılıq planlarının qarşısını ala bilərdi. Buna görə də tabor 

müdafiəyə tam hazır vəziyyətə gətirilmişdi. Mövqe boyu bir 

kilometrdən artıq olan məsafədə səngər qazılmışdı.  

Əsgərlər səngər boyu pusquda durub düşmənin hər an 

hücuma keçəcəyini gözləyirdilər. Zabitlər isə bir yerdə 

durmayıb bütün səngərləri gəzir, əsgərlərə tapşırıqlar verir, 

onlarla söhbət aparır, ruh yüksəkliyi yaratmağa çalışırdılar. 

Tabor səhəri açıq gözlə açdı. Amma gözlənilən hücum baş 

vermədi. Görünür, həmin gün hücuma keçmək hiyləgər 

düşmənin döyüş planına daxil edilməmişdı. Düşmən 

Azərbaycan Ordusunun həmin gün müdafiəyə hazır olduğunu 

yaxşı anlayırdı. Elə ona görə də azərbaycanlıları intizarda 

saxlamaq, bununla onları həm yorub əldən salmaq, həm də 

döyüşçülər arasında çaşqınlıq və ruh düşgünlüyü yaratmaq 

istəyirdi.  

Leytenant Yaqubovun rəhbərlək etdiyi tağım düz təpənən 

üstündə qazılmış səngərdə mövqe tutmuşdu. Buradan hər tərəf 

ovuc içi kimi aydınca görünürdı. Səhəri açıq gözlə açan 

əsgərlər yorğun və yuxusuz olsalar da, sayıqlığı əldən 

verməmişdilər. Səhər saat on radələrində əsgərlərdən biri tağım 

komandirinə yaxınlaşıb arxa tərəfdən «UAZ» markalı bir 

maşının onlara tərəf gəldiyini xəbər verdi. Artıq təhlükəyə 

öyrəşmiş və hazır olan əsgərlər bir nəfər kimi baxışlarını 

düşmənin hücuma keçəcəyi istiqamətdən çevirib UAZ-ı 

müşahidə eləməyə başladılar. Sürətlə hərəkət edən maşın 

Pircamal təpəsini aşıb gözdən itdi. Çox keçmədi ki, yenidən, bu 

dəfə Naxçıvanik kəndinin girəcəyində göründü. Bir qədər də 

irəliləyib taborun  yerləşdiyi mövqenin təxminən üç 
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kilometrliyində dayandı. Maşından iki nəfər düşüb, biri 

qabaqda, digəri isə arxasınca irəli qaçdılar. Qabaqda qaçan 

UAZ-dan təxminən iyirmi-iyirmi beş metr məsafədə dayanıb 

yerə çökən zaman daha bir nəfər kabinədən çıxıb onlara tərəf 

yeriməyə başladı. Elə bu zaman yerə çökən əsgərin yanında 

güclü bir partlayış baş verdi. Və maşın da, əsgərlər də 

partlayışın yaratdığı tüstü və toz-torpaq layının arxasında 

görünməz oldu. Bir qədərdən sonra seyrələn toz-torpaq və tüstü 

layının arxasından iki nəfərin yaralanmış yoldaşlarını çətinləklə 

maşına tərəf apardıqları göründü. Onlar yaralını «UAZ»-ın 

arxa oturacağına uzandıran kimi maşın sürətlə əks istiqamətdə 

şütüdü. Partlayış baş verən zaman mövqedə duran əsgərlər 

ermənilərin fürsətdən istifadə edib onları güllə-barana 

tutacaqlarını gözləyirdilər. Amma heç bir hadisə baş vermədi. 

Düşmən hələ susurdu. Məlum oldu ki, UAZ-la meyitləri 

aparmağa gələnlərdən biri cəsədi tərpədən kimi altında 

yerləşdirilmiş mina işə düşmüş və həmin əsgər ağır yara 

almışdı. Bu hadisədən sonra isə Naxçıvanik uğrunda şəhid 

olanların cəsədlərinə yaxınlaşmağa heç kəs cəsarət eləmədi. Bir 

neçə gündən sonra isə nəinki cəsədlərə yaxınlaşmaq, onların 

yerləşdiyi əraziyə belə getmək mümkün olmadı. Qızmar yay 

günəşi altında on gündən çox qalan cəsədlər həm altlarında 

olan minalarla, həm də üfunət yayan qoxusu ilə əsl təhlükə 

mənbəyinə çevrildilər. Ərazi ilə yaxından tanış olan batalyon 

getdikcə daha dəhşətli hadisələrin şahidi oldu. Hər addımbaşı 

üstü sadəcə torpaqlanmış meyitlər bu bölgədə ağır döyüşlərin 

getdiyindən xəbər verirdi. Müdafiə taborunun vəziyyəti isə 

gün-gündən daha da ağırlaşırdı. Onların vəziyyətini 

çətinləşdirən isə nə döyüş qorxusu, nə istirahət etmədən gecə-

gündüz müdafiədə durmaq, nə yayın dözülməz istisi, nə də ağır 
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səhra şəraiti idi. Onların vəziyyətini çətinləşdirən döyüş 

meydanının qorxunc və ürəkbulandıran mənzərəsi idi. 

Sərinləmək üçün azacıq da olsa külək arzulayan əsgərlərin indi 

ən çox qorxduğu elə küləyin özü idi. Külək azacıq əsən kimi 

meyitlərdən qalxan üfunət qoxusu bütün ərazi boyu yayılır, 

qeyri-ixtiyari ağız-burnunu tutan əsgərlər öyüməkdən özlərini 

güclə saxlayırdılar. Ermənilər isə çox ehtiyatla hərəkət edir, 

qəfil hücumlarla Azərbaycan Ordusunu böyük itkilər verməyə, 

əsgərləri daim təhlükə və səksəkə içərisində saxlamağa 

çalışırdılar. Axşam düşən kimi çaqqal ulartısı və müxtəlif vəhşi 

heyvanların vahiməli bağırtısı batalyonun qərar tutduğu 

mövqedən bir qədər aralı başlayan meşəni başına götürürdü. 

Müdafiəçilər əslində bu ulartı və bağırtıların heyvanların deyil, 

ermənilərin bir-birinə işarəsi olduğunu yaxşı anlayırdılar. Bu, 

onları nəinki vahimələndirir, daha ayıq-sayıq olmağa məcbur 

edirdi. Buna baxmayaraq, bütün gecəni yatmayan əsgərləri 

səhərə yaxın yuxu tutur, amma ani olaraq gözlərini yummağın 

ölümə bərabər olduğunu yaxşı bəldiklərindən yatmamağa 

çalışır, daim yuxu ilə mübarizə aparırdılar. Ermənilər isə səhərə 

yaxın susur, bununla da bir növ müdafiədə duran əsgərlərin 

başlarının altına yastıq qoymaq, onları aldatmaq, yuxuya 

vermək istəyirdilər. Özləri isə saat dörd-beş radələrində qəfil 

hücuma keçib Milli Ordunun yerləşdiyi mövqeləri müxtəlif 

tipli silahlardan güclü atəşə tutur, tez də geri çəkilib meşədə 

gizlənirdilər. Onlar əraziyə yaxşı bələd olduqlarından tez-tez 

manevrlər edir, bir növ, yad torpağında partizan hərakatı 

aparırdılar. Buna baxmayaraq, onlar da tez-tez müdafiə 

batalyonunun qurduğu tələlərə düşür, bəzən də heç biri həmin 

tələlərdən salamat qurtara bilmirdi. Amma müdafiə 

batalyonunun da itkiləri az olmurdu… 
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…Tağım komandirləri daim səngərləri gəzir, əsgərlərlə 

söhbətləşir, onlara ürək-dirək verir, ayıq-sayıq olmağa 

çağırırdılar. Təbiətən zarafatcıl olan leytenant Yaqubov ən 

çətən dəqiqələrdə də zarafatdan qalmır, hətta yuxuya qarşı  

dərman kimi də məhz zarafatdan istifadə edirdi… 

…Dan yeri yenicə sökülməyə başlamışdı. Bu anlar yuxu 

insana daha çox qalib gəldiyindən və ermənilər də məhz bu 

məqamdan istifadə etdiyindən komandirlər bu dəqiqələri ayaq 

üstə keçirir, bütün səngərləri gəzir, əsgərləri yoxlayırdılar. 

Leytenant Yaqubov  tağımın yerləşdiyi səngərin təpənin 

üstündə olan sonucuna catanda həmin mövqedə dayanmış 

sıravi əsgər Tağının mürgülədiyini gördü. Yaşca 

yoldaşlarından böyük olmasına baxmayaraq, hamı ilə yaşıdı 

kimi zarafat edən Tağını boy-buxununa və burma bığlarına 

görə Koroğlu deyə çağırırdılar. Silahları paylayanda da 

“Koroğlu”: “Avtomat mənə yaraşmır, mənə həm adıma, həm 

də özümə layiq zorba silah verin!” - deyə zarafatyana xahişlə 

RPQ-ni götürmüşdü.  

Onun başını RPQ-nin qundağına dayayıb mürgülədiyini 

görən Yaqubov: - «Növbə kimindir, Muradov, sənin, yoxsa 

qumbaraatanın?» – deyə ucadan soruşdu. Tağım komandirinin 

səsindən diksinən “Koroğlu” cəld yerində farağat durub: 

- Yox, komandir, mənim RPQ-am da özüm kimi həmişə 

ayıqdır!- dedi. Və bədahətən zarafatından özü də xoşlanıb 

ucadan güldü. Dalınca da sözünün doğru olduğunu sübut etmək 

üçün “Allah haqqı” deyə sidq ürəklə and içdi. Səngər yoldaşı 

Qurban isə:  
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- Narahat olma, komandir, o , RPQ-sıyla müqavilə 

bağlayıb. Özü yatanda RPQ-sı, RPQ-sı yatanda da özü ayıq 

qalıb keşik çəkir!- deyib zarafata qoşuldu.  

Yaqubov vəziyyətlə maraqlanıb bir sıra tapşırıqlar verdı. 

Ayrılında da üzünü   “Koroğlu”ya tutdu:  

- Muradov, RPQ-dan xahiş elə ki, hərdən yatmayıb o da 

səninlə bərabər keşik çəksin!  

- Komandir, bizim sonuncu sazişimiz də elə bu barədə 

olub. – «Koroğlu» dərhal cavab verdi. 

Hər üçü bir–birinə qoşulub ürəkdən güldülər . Yaqubov 

növbəti səngərə adladı. O, yenicə getmişdi ki, “Koroğlu” 

səngərdən bir qədər aşağı tərəfdən başlayan meşədən xışıltı 

eşıtdı. Silahını atəşə hazır vəziyyətə gətirib diqqətlə həmin 

istiqamətə baxmağa başladı. Elə bu an bir neçə metr ondan 

irəlidə sanki, yerdən peyda olan bir erməninin RPQ-sını ona 

tuşladığını gördü. Və hər iki RPQ–nın, iki düşmənin üz–üzə 

durduğu bu müdhiş an erməninin xeyrinə qələbə çaldı. Atəş 

açıldı. “Koroğlu”nun kürəyi zərblə səngərin arxa divarına 

çırpıldı. Sevib seçdiyi “zorba” silahı isə çiynindən sürüşüb 

səngərin kənarına düşdü. “Koroğlu” gözünü  belə qırpmadan 

soyuq baxışlarını düşmənin hücum etdiyi istiqamətə zilləyib 

eləcə də qaldı...  

Bunun ardınca müdafiə batalyonunun yerləşdiyi bütün 

ərazi dərhal güclü atəşə tutuldu. Ermənilər işıq saçan 

güllələrdən istifadə etdiklərindən, atəşin hansı tərəfdən açıldığı 

aydınca görünürdü. Düşmən xeyli yaxına gələ bilmişdi. Onlar 
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səngərlərdən bir neçə metr irəlidən başlayan meşədən atəş 

açırdılar.  

Müdafiə taboru cavab atəşi açmağa başladı. Aşağı 

mövqelərdəki əsgərlər də tabor komandirinin əmri ilə 

Yaqubovun köməyinə gəldılər. Qurbanın avtomatdan açdığı 

atəş “Koroğlu”nu vuran düşmən RPQ–çısının sinəsindən 

dəymişdi. O, silahını atıb arxa tərəfə sürünürdü. Yoldaşlarının 

yaralandığını görən ermənilər cəld yetişib onu meşəyə tərəf 

çəkməyə başladılar. Amma güclü cavab atəşinin altında tab 

gətirməyib yaralını elə oradaca qoyaraq geri cəkilmək 

məcburiyyətində qaldılar. Başı atəş açmağa qarışan Qurban bir 

neçə dəqiqədən sonra “ Koroğlu” nun nə özünün, nə də sevimli 

RPQ-sının  səsinin gəlmədiyini görüb ona tərəf çevrildi. Atəş 

yaxın məsafədən açılmışdı. Qumbaraatanın gülləsi  qaşından 

azacıq yuxarı “Koroğlu”nun baş qapağını sanki bıçaq kimi 

kəsib aparmışdı. Və  kəsik yerindən süzülən qan damlaları göz 

yaşları kimi sifətində cızıq salmışdı. Bu dəhşətli mənzərə ilə 

üz-üzə qalan Qurban öncə nə edəcəyini bilmədi. Sonra silahını 

yerə atıb artıq öldüyünü bilə -bilə cəld səngər yoldaşının üstünə 

cumdu:  

- Tağı!.. Tağı!..  

«Koroğlu»nu çiyinlərindən tutub yüngülcə silkələdi. 

Səngərin divarına dayaqlanan “Koroğlu”nun dizləri boşaldı. 

Sürüşüb səngərin içinə çökdü. Döyüş yoldaşının artıq 

keçindiyini görən Qurban: -Tağııı!.. - deyə var səsi ilə bağırıb 

diz üstə çökərək onun sənəsinə qısıldı. O, hıçqırırdı. Və atəş 

səslərindən qulaq tutulmasına baxmayaraq öz hıçqırtısından 

başqa heç nəyi eşitmirdi. Astaca əlini sürüşdürüb 
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“Koroğlu”nun açıq qalmış gözlərini qapadı. Dizlərinə 

dayaqlanıb ayağa qalxdı… 

Döyüş səhər açılana qədər davam etdi. Səhərə yaxın artıq 

güclü cavab atəşini görən düşmən geri çəkilmək 

məcburiyyətində qaldı. Və atəş səsləri getdikcə səngiyib ətraf 

tamamilə işıqlaşanda kəsildi. Günəş öz şəfəqlərini rahatlığı 

pozulmuş dağlara yayanda tağımın bütün əsgərləri şəhid olmuş 

Tağının cənazəsinin üstündə dayanıb əllərini Allahın dərgahına 

qaldıraraq dua edirdilər.  

“Koroğlu”nun şəhid olması hamını məyus etmişdi. 

Əsgərlərin düşmənə nifrəti birə on artmışdı. “Koroğlu” ilə bir 

səngərdə keşik çəkən, onunla hamıdan çox dostluq edən, daim 

zarafatlaşan Qurban qaradinməz olmuşdu. Baxmayaraq ki, öz 

pulemyotu ilə “Koroğlu”nu vuran erməni yaraqlısını qanına 

qəltan eləmişdi, gözləri  intiqam alovu ilə yanır,  qisas almağa 

fürsət axtarırdı…  

Ermənilər də xeyli itki vermişdilər. Onlardan yaralananlar 

və silahlarını atıb qaçanlar da var idi. “Koroğlu”nu vuran 

erməninin cəsədi də öz RPQ-sından on-on iki metr aralıda 

düşüb qalmışdı. Ermənilər başqa yaralıları olduğu üçün onu 

qoyub, digərlərini götürərək aradan çıxmışdılar. Onun isə 

üstündə sənədi də yox idi… 
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…Axşamdan möhkəm külək əsirdi. Amma səhərə yaxın 

dayandı. Əvvəlcə narın-narın, sonra isə sulu qar yağdı. Səhər 

erkən qar dayansa da, bu, çox qısa çəkdı. Bir qədərdən sonra 

isə sakit, mülayim bir havada qar dənəcikləri quş tükü kimi 

arın-arxayın pərvaz edərək bir-birinin üstünə qalaqlanmağa 

başladı… 

…Sara ozündən beşcə metr aralını görməyə çətinlik 

törədən qar dənəciklərinin arxasında Sərdarı axtardı. Amma 

tapa bilmədi. Yerindən tərpənməyə isə tələsmədi. Baxmayaraq 

ki, Sərdarın göndərdiyi məktubu oxuyandan sanki tikan 

üstündə oturmuşdu. Qərara gəldi ki,  özünü ələ alsın. Heç nə 

olmayıbmış kimi işini davam etdirsin.Və adəti üzrə evə öz 

vaxtında yollansın. Hisslərini gizlətməkdə çətinlik çəkirdisə də, 

havadan ələnən quşbaşı qar bu işdə Saraya kömək oldu. Daxili 

yanğısından od kimi qızarmış sifətinə qonan qar dənəcikləri 

qızmar tavaya düşən yağ kimi dərhal əriyib göz yaşlarına 

qoşuldu. Təxminən bir saatdan sonra qar dayandı. Başına, 

çiyinlərinə yüklənən qar da sanki daxili istiliyi ilə birləşmiş 

getdikcə mülayimləşən havanın təsirindən daha tez əriməyə və 

başından tutmuş bütün vücudu boyu üzü aşağı sürünməyə 

başladı. Sara özünün də, uşağın da islanmasına və uşağın artıq 

aclığını büruzə verməsinə, yerində qurcalanıb başını sağa-sola 

fırladaraq açıq ağzı ilə yemək axtarmasına baxmayaraq, 

əvvəlki günlərdən daha çox duruş gətirdi.  

Bu müddətdə nəzir verənlər də əvvəlki günlərə nisbətən 

daha çox oldu. Və  əvvəllər səsini belə çıxarmayan Sara, sanki, 

görməsə də, uzaqdan durub onu  izlədiyini bilən Sərdara acıq 

verirmiş kimi, nəzir verənlərə uzaqlaşıb gözdən itənə qədər  

dil-ağız edirdi… 
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Universitetdə səhər növbəsinin dərsi qurtarmışdı. Tələbə 

və müəllimlər dəstə-dəstə binadan çıxıb metroya tərəf 

gedirdilər. Insan axını qurtaranda Sara yerindən qalxıb tələbə 

şəhərçiyinə tərəf yollandı. Yolu adlayıb pilləkənlərlə üzü 

yuxarı qalxmağa başlayanda artıq yerindən durduğu andan onu 

izlədiyini hiss edən Sərdarın nəfəsini kürəyində hiss etdi. 

Sərdar yetirib onunla yanaşı addımlamağa başladı. Bir xeyli 

dillənməyə cəsarət etmədi. Sanki boğazı qurumuş, nitqi 

tutulmuşdu. Sara ona məhəl qoymamağa çalışır, tələsmədən 

irəliləyirdi. Onlar beləcə pilləkənləri adlayıb tələbə 

şəhərçiyindən çıxdılar. Sara yenə də istiqamitini Musabəyov 

heykəli istiqamətində dəyişib addımlarını yavaşıtdı. Bununla 

demək istədiyi, amma dilinə gətirə bilmədiyi “Məndən nə 

istəyirsən? Çıxıb öz yoluna getsənə” kəlməsini Sərdara 

anlatmaq istəyirdi. Sərdar isə qərarını vermişdi. Nəyin bahasına 

olursa-olsun, Sara ilə dil tapmalı, onu münasibətinin 

səmimiliyinə inandırmalı idi. Amma hələ də deməyə söz tapa 

bilmir, ağzını açmağa cəsarət etmirdi. Saranın qucağındakı 

körpənin narahatlığı getdikcə daha da artırdı. Bunu bütün 

varlığı ilə hiss edən ana qəfil dayanıb sərtləşmiş səfətini 

Sərdara tərəf çevirdi. Amma yenə də heç nə deyə bilmədi. 

Sanki tilsimlənmişdi. Bütün olub keçənlərdən sonra o, 

rəzilləşmiş, mütiləşmiş, yazıqlaşmışdı sanki. Hər bir addımını 

ehtiyatla atır, hər bir sözünü yüz dəfə ölçüb-biçdikdən sonra 

dilinə gətirir, soyuq suyu da üfürə-üfürə içirdi. Sara əvvəlki 

həyatından ayrılmış, əvvəlki qüruru, əvvəlki mənliyi ilə 

üzülüşmüşdü. Zaman onu əzmiş, bir tikə çörəyə möhtac etmiş, 

yeganə varı olan körpəsinin yaşaması naminə hər şeyə 

dözməyə məcbur etmişdi. Amma körpəsinin gələcəyi naminə 

alçalmağı özünə rəva görən ana elə bu məqsəd üçün sərt, lazım 
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gələrsə quduz canavar kimi qorxunc, balasının həyatı naminə 

fələyin özü ilə belə çarpışmağa hazır olan vəhşi bir pələng də 

ola bilərdi. Qadının zəhmindən özünü itirən Sərdar “Nə 

istəyirsən?” kəlməsini onun baxışlarından aydınca oxudu. Və 

bir söz tapa bəlmədiyindən “Salam” - deyə qeyri-ixtiyari 

dilləndi. Sara isə heç bir söz demədən zahirən buz kimi soyuq 

nəzərlərini Sərdarın düz gözlərinin içinə zilləyib baxmaqda 

davam edirdi. Qadının nüfuzedici baxışlarına davam 

gətirməyən Sərdar göz qapaqlarını endirib diqqətini anasının 

gucağında çapalayan narahat körpənin üzərində cəmlədi. Sanki 

uşağını yada salmaqla Saranı da ovundurmaq, onu deyə 

biləcəyi sərt cavabdan yayındırmaq istəyirdi. Özünü qəti söz 

demək üçün cəmlədikdə bir anlıq körpəsini unudan Saranın 

düşüncələrinin istiqaməti də Sərdarın baxışları ilə qeyri-ixtiyari 

dəyişdi. Sara da nəzərlərini Sərdarın sifətindən ayırıb 

körpəsinin üzərində cəm elədi. Uşağın narahatlığı onu 

qayğılandırsa da, aydınca hiss olunan əsəbiliklə körpəni 

yırğalamağa başladı. Diqqəti uşaqda olduğundan anasının 

vəziyyətini sezməyən Sərdar isə danışmaq üçün bəhanə tapdı: 

- Qızdı, oğlan?! 

Bayaqdan etdiyi jestlərlə Sərdara heç nə anlada bilməyən 

Saranın gözləri doldu. Bunu “Təkqola” sezdirməmək üçün 

güclə eşidilə biləcək səslə: - Qızdı! – deyə çevrilib asta-asta 

addımlamağa başladı. Sərdar da Sara ilə bərabər yerindən 

tərpəndi. Amma söhbətə başlamaq üçün bütün axtarışları yenə 

nəticəsiz qaldı. Adəti üzrə körpəsi ilə həmişə son dərəcə 

nəvazişlə davranan Sara indi onun dartınmasına, ağlamasına 

baxmayaraq, sanki heç uşağı qucağında hiss eləmir, onun 

şıltaqlıqlarını görmürdü. Saranın ruhu, xəyalları başqa yerdə 
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idi. Cismi isə instinktlə öz analıq borcunu yerinə yetirirdi. Qısa, 

amma üzücü sükutdan sonra Sara güclə eşidilə biləcək səslə 

dilləndi: 

- Mən sizdən xahiş etmişdim ki, məni narahat eləməyin. 

Bilmirəm kimsiz, nəçisiz, bəlkə elə doğrudan da Seymurun 

dostusuz, mənə kömək eləmək istəyirsiz, amma özünüz də 

bilmədən yaxşılıq əvəzinə pislik eləyirsiniz. Bilin, ən böyük 

yaxşılığınız birdəfəlik görünməməyiniz, bir daha qarşıma 

çıxmamağınız olar. Heç kimliyinizlə də maraqlanmıram, 

haqqınızda da heç nəyi bilmək istəmirəm. Inanın, bütün bunlar 

əzablarımın yenidən başlanğıcı olacaq. Bütün yaxşılıqlarınıza 

görə isə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə də bu 

yaxşılıqlarınızın əvəzini çıxa bilmədim. Elə ona görə də bu son 

görüşümüzdə haqqınızı halal etməyinizi xahiş edirəm!  

Sara susdu. Amma Sərdardan cavab almaq üçün yox. 

Sərdarın nə deyəcəyi, əslində, onu heç maraqlandırmırdı da. 

Çox istəyirdi ki, Sərdar daha heç bir söz demədən cıxıb getsin. 

Getsin və onu birdəfəlik keçmişindən xilas etsin. Sərdarın 

haqqını ona halal edib-etməməsi də Sara üçün maraqlı deyildi. 

Dilə gətirdikləri Sərdara özünün yalnız və yalnız tənha olanda 

xoşbəxt olmasını, deməli onun da həyatında arzuolunmaz şəxs 

olmasını xatırlatmaq idi. Əslində, Sərdar da başqa cavab 

gözləmirdi. Amma danışmağa başlamaq üçün söz tapa 

bilmədiyi bu gün ürəyini boşaltmaq, ittiham olunmaq, ya 

birdəfəlik məhv olmaq, ya da bağışlanmaq, vicdan əzabından 

qurtulmaq istəyirdi. Sara susmuşdu. Sərdarın isə ürəyi dolu 

olduğu, danışmaq, hər şeyi Saraya anlatmaq istədiyi halda sözə 

başlaya bilmir, cəsarət etmirdi. Əslində o, bu barədə 

danışmamağı qərara almışdı. Özünü Seymurun dostu kimi 
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təqdim edib Saraya kömək etmək, qayğı göstərmək, bununla da 

onun qarşısındakı günahlarını yumaq istəmişdi. Yalnız bu 

niyyətinin baş tutmayacağını anladıqda hər şeyi olduğu kimi 

danışmaq qərarına gəlmişdi. 

Quşbaşı  qar  səngimək  bilmirdi. Saranın isə körpəsini 

soyuqdan, qardan qorumaq üçün isti paltarı da yox idi. 

Getdikcə də uşaq aclığını, narahatlığını daha çox büruzə 

verirdi. Bunu Sərdar da başa düşürdü. Elə bunu başa düşdüyü 

və sanki Saranın indicə bir xəyal kimi yox olub gedəcəyini, 

sonra isə bir daha onu görə,  qəlbindəkiləri ona aça 

bilməyəcəyini düşündüyü üçün Sərdar da tələsməyə 

başlamışdı. Haradan, necə başlayacağını isə hələ də 

qərarlaşdıra bilmirdi. Elə ona görə də qeyri-müəyyənlikdən 

başladı: 

- Mən də elə düşünürdüm. Amma sən demə, hər  şey biz 

düşündüyümüz  kimi deyilmiş. Heç də yox. Mən buna 

Seymuru daha yaxından tanıyandan sonra bir daha əmin 

oldum.  Əslində sizin də, Seymurun da başına gələn 

müsibətlərdə mənim də günahım var. Amma mən ayağıma 

yazılmış günahın çəkisindən də ağır çəza aldım. Qolumun 

kəsilməsi isə vicdan əzabının yanında su içmək kimi bir şey 

oldu!.. 

Sərdar başını bulayıb bir anlıq susdu. Seymurla bağlı 

hadisələr yenidən gözləri önündə canlandı. Dərindən köks 

ötürüb nə isə demək istəyəndə onu öskürək tutdu. Və xırıltı 

qarışıq bir səslə qeyri-müəyyən bir söz öskürəklə bərabər sanki 

sinəsində qaynayıb bayıra püskürdü. Sərdar öskürüb tam 

sakitləşincəyə qədər sözünə ara verdi. Bayaqdan onu dinləmək, 
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heç nə eşitmək istəməyən Sara isə səbirsizliklə onun 

danışmasını gözləyirdi. Sərdarın bir neçə kəlməsi onu 

“Təkqolu” dinləməyə maraqlandırmış, nəfəsini belə dərmədən 

diqqət kəsilməyə məcbur etmişdi. Sərdar, daha belə bir fürsət 

əlinə düşməyəcəkmiş kimi, tələsik sözə başladı:  

- Türmədən çıxanda söz vermişdim ki, bir daha ora 

qayıtmayacam. Amma qayıtdım. Sən demə, azadlıqda nəfəs 

almağa macal tapmamış türmədə yerim hazır imiş. Hamı mənə 

oğru, bandit, quldur kimi baxırdı. Başa düşdüm ki, həyatım bir 

daha heç vaxt əvvəlki axarına düşə bilməz. Ilk dəfə həbs 

olunanda cəmi on səkkiz yaşım var idi. Mənə 102-ci maddəylə 

yeddi il həbs cəzası vermişdilər. Heç bir güzəşt etmədən, heç 

bir yüngülləşdirici halı nəzərə almadan, ədalətsizcəsinə. 

Baxmayaraq ki, günah, vurduğum adamın özündə olmuşdu və 

məhkəmə zalında  o, məni müdafiə də etdi, hakimdən 

bağışlanmamı da dilədi. Əslində, elə də böyük bir hadisə baş 

verməmişdi. Oyun zamanı uşaqlıq dostumla dalaşmışdım və 

onun əlinə yüngül bıçaq xəsarəti yetirmişdim. Uçaskovinin 

“hörmətini” eləyə bilmədim,  məsələ böyüdü. Imkansız ailənin 

oğluydum, ən ağır cəzanı belimə yüklədilər. Əlim də heç yerə 

çatmadı. Hökmüm Xətai rayon məhkəməsində oxundu. Indi də 

mənə hökm oxuyan hakimin eybəcər siması gözlərim önündən 

çəkilmir. Adı yadımdan çıxıb.  Amma  onun saçları  da, 

kiprikləri də anadangəlmə ağappaq idi, Şeytan sifəti kimi. 

Gözlərindən alçaqlıq, əclaflıq, rüşvətxorluq, nə desən yağırdı. 

Mən layiq olmadığım cəzanı çəkdim. Və həbsxana həyatı 

bütün taleyimi dəyişdirdi. Azadlığa çıxandan sonra sıxılmağa 

başladım. Başa düşdüm ki, artıq mən bu dünyaya yadam. 

Amma türmə də mənim üçün doğma deyildi. Mən özümə yeni 
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bir dünya aramağa başladım. Və tezliklə həmin o dünyanı 

tapdım. Elə həmin o dünya da yenidən məni həbsxanaya 

sürüklədi…  

Sərdar susdu. Sanki həmin o dünyanın nədən ibarət 

olduğunu deməyə utanır, xəcalət çəkirdi. Amma bu sükut 

uzana da bilməzdi. Sara iltifat göstərib onu dinləyirdisə də, 

özünün də, körpəsinin də soyuqdan tir-tir titrədiyi aydınca hiss 

olunurdu. Və o, özü bu əzaba dözürdüsə də, körpəsi 

sakitləşmir, anasının dayanmadan onu yırğalamasına 

baxmayaraq, çırpınır, ağlayır, yorulub əldən düşdükdə 

müvəqqəti olaraq susub, yenidən “üsyan” qoparırdı. Bunu hiss 

edən Sərdar təsir vasitələri, özünə haqq qazandıracaq inandırıcı 

üsullar axtarmadan birbaşa mətləbə keçdə.  

- Həmin o dünya isə quldurluq, oğruluq, cibgirlik 

dünyasıydı!.. - Başını ayaqlarına zilləyib sözünü tamamladı. - 

Bu dünyanın mənim üçün tamamilə yeni bir dünya olmasına 

baxmayaraq,  mən orada özümü  tapa bildim. Nəinki  tapdım, 

daha da irəli gedib cinayət dünyasının bütün sirlərinə bələd 

oldum. Və bu dünyanın zirvəsi hesab olunan killerlik 

məqamına yetişdim…  

Sərdar yenə də susdu. Və bu dəfəki sükutu daha uzun və 

üzücü oldu. Indi deyəsən, onu daha nə Sara, nə də onun 

aclıqdan qovrulan, soyuqdan tir-tir titrəyən körpəsi 

düşündürürdü. Indi onun vəziyyəti sazağa və zamanın 

işgəncələrinə məhkum olan körpənin də, doğma balasının 

əzablarına dözməyə məcbur olan ananın da vəziyyətindən ağır 

idi. Bu, dünyada bütün cəzalardan, bütün əzablardan  daha ağır 

olan vicdan əzabı idi. Sərdarın vicdan əzabından danışmağa 
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çətinlik çəkdiyi aydınca hiss olunurdu. Amma o, bu vaxta 

qədər törətdiyi cinayət əməllərinə görə yox, bu cinayət 

əməllərinin sırasında Saraya, onun bu gün aclıqdan, səfalətdən 

əzab çəkən körpəsinə, Qarabağ uğrundakı döyüşlərdə həlak 

olan həyat yoldaşına da yer olduğu üçün əzab çəkirdi. Sara isə 

onun əzablarının səbəbini bilməsə də, dayanmadan başını 

bulamasından, salamat qolu ilə tez-tez saçlarını didə-didə 

qarışdırmasından və nəfəsinin getdikcə daha da daralmasından 

daxili təlatümünün yerə-göyə sığmadığını aydınca hiss  

edirdi… 

 

*** 

 

…Telefonun dəstəyi əlində,  çevrilib dördüncü 

mərtəbədəki işığı yanmayan mənzilin ağ divarda qara ləkə kimi 

görünən pəncərələrənə baxdı: «Deməli, ev sahibləri hələ 

qayıtmayıblar»  

Neçə gündən bəri planlaşdırdığı və hər addımını dəfələrlə 

ölçüb-biçdiyi  «əmələyyat»ın baş tuta biləcəyindən 

təəssüflənirmiş kimi dərindən köks ötürdü. Əlində duduldayan 

telefon dəstəyinin qaranlıq mənzildəki əks-sədası isə sanki 

yırtıcı bir heyvanın indicə onu haqlayacağını bilən və 

qaçmaqdan az qala ürəyi partlamağa hazır olan zəif bir 

dovşanın qəlbi kimi gum-gum gumbuldayırdı. Beşmərtəbəli 

binaya vahimə salan telefon xəttinin bu biri ucunda isə dəstəyi, 

kabus kimi işığı söndürülmüş mənzilə getməyə hazırlaşan 

oğlanın əlinin və nəfəsinin hərarətindən tər götürmüşdü . 
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Dəstəyi asıb ayaqlarının arasına qoyduğu içi alətlə dolu nimdaş 

diplomatını götürdü. Bir-iki addım atdıqdan sonra dəqqiti cəlb 

etmədən  bir daha ətrafa nəzər yetirdi. Bayaqdan barmaqları 

arasında tüstülənən siqaretdən  acgözlüklə bir neçə qullab alıb 

baş və şəhadət barmaqları ilə çırtma çalırmış kimi bir xeyli irəli 

tolazladı. Ağır-ağır binanın girişinə tərəf addımladı. Əlini 

zəngin düyməsənə basıb arxasını qapıya tərəf çevirdi. 

Sakinlərin qeyri-qanuni xətlərdən istəfadə edib-etmədiyini 

yoxlayırmış kimi üzünü blokun tavanına tutub diqqətlə hər 

bucağı yoxlamağa başladı. Qapı açıldı. Amma Sərdar açıq 

qapıdan boynunu çıxarıb onun baxdığı istiqamətə diqqət 

kəsilən qadını görmürmüş kimi əlini belə zəngin düyməsəndən 

çəkmədən  müşahidələrini davam etdirdi. 

- Eşitdim, ay bala, eşitdim.  

Qarı çağırılmamış qonağın hərəkətlərindən heç nə 

anlamırmış kimi ucadan dindi. Qadının səsini eşitcək od 

parçasına toxunubmuş kimi cəld əlini zəngdən götürdü:  

- Bağışlayın! - deyə utancaqlıq nümayiş etdirməsinin 

süniliyini dərhal anladı. Ani olaraq yaşı yetmişi keçmiş qadının 

qırışlı səfətinə baxdı. Tez də nəzərlərini yayındırıb gözləri 

tavanda soruşdu: 

- Sizdə “levı” xətlərdən istifadə edən yoxdur ki? 

Qadın dərhal söhbətin nədən getdiyini və görkəmindən, 

əlindəki çilingər diplomatından çox,  hərəkətlərindən gələnin 

kim olduğunu anladı.  

Saysız-hesabsız qırışların nurunu və mehriban görkəməni 

bir qırıq belə azalda bilmədiyi çöhrəsi gül kimi açıldı. 
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- Yox, ay bala, bizimkilərin “ levı” xəttə-məttə ehtiyacları 

yoxdur. 

- Həə? - Sərdar müşahidələrinə son qoyub qadının 

qarşısında əsgər kimi farağat durdu: - Deyirsən, heç kim “levı” 

xətlərdən istifadə etmir?   

Bir anlıq duruxdu. Sanki nə edəcəyini və nə məqsədlə 

gəldiyini unutmuşdu. Qadının təbəssümünə müxtəlif rəng 

verən səfətinin qırışları dartılaraq daha da çoxaldı. Titrək 

barmaqlarını ağappaq saçlarına çəkib ehmalca bir addım irəli 

atdı. Üzünü qonşularının mənzillərinə tutub çıraq kimi saçan 

rəngbərəng təbəssümlə izahat verdi: 

- Bax, ay bala, bu qonşum jurnalistdir. Özü də böyük 

adamlarla oturub durur. Kitab yazır. Yazı-pozu adamıdır. Onun 

belə işlərlə işi-zadı yoxdur! Bu birisi isə - başı ilə sol 

tərəfindəki mənzilə işarə verdi - kommersantdır. Özü də təzə 

evlənib. Göyçək də bir qız alıb. Özü başqalarına əl tutur, 

kömək eləyir. Onun leviyə-meviyə heç ehtiyacı da yoxdur. 

Mən də ki, qoca arvadam… 

- Eh, ay xala… - Sərdar qarının sözünü ağzında qoydu: - 

Elə “levı” xətlərdən elm, yazı-pozu adamları daha çox tstifadə 

edir də. Maaşları az olduğuna görə dolanmaq üçün hər şeyə əl 

atırlar. O ki qaldı kommersantlara, onlara vapşe etibar yoxdur. 

- Niyə elə deyirsən, ay bala?..  

Sərdar yaşı ötmüş qadınlara yaxşı bələd idi. Amma indi 

bu qadının söhbətinə qulaq asmağa nə vaxtı, nə də həvəsi vardı. 

Odur ki, hövsələsizliyini dərhal büruzə verdi. 
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- Təki elə olsun, ay xala, təki elə olsun! – deyə sözünü 

yarımçıq kəsdi. Amma tez də səhvini başa düşdü. Seymurgilin 

təxminən iki saatdan sonra evdə olacaqlarını bilməsinə 

baxmayaraq, hövsələsini basıb hisslərini saxta təbəssümün 

arxasında gizlətməyə çalışdı. Və işgüzar görkəm alıb səbrsiz 

bir səbrlə söylədi: 

- Elə ona görə də vaxtınızı almayacam. Ikicə dəqiqəlik 

sayğaca baxıb çıxıram. 

Qarı bayaqdan onu evə dəvət etmədiyindən utanırmış 

kimi: 

- Aaa, buyur, buyur, əlbəttə, - deyə, kənara çəkilib 

“elektrikə” yol göstərdi.  

Sərdar ehmalca yan-yörəsinə nəzər yetirib addımını içəri 

atdı. Arxasınca qapını bağlayan qarıya sezdirmədən ürkək 

baxışları ilə ani olaraq mənzili yoxladı. Zənnində yanılmamaq 

üçün ərklə birbaşa mətbəxə keçib diplomatını stolun üstünə 

qoydu. Qarı qapının cəftəsini çəkmədən ağır addımlarla onun 

ardınca yeridi. Sərdar sayğacın adətən giriş qapısının arxasında 

olduğunu bilməsinə baxmayaraq, gözləri ilə tavanda və 

divarlarda sayğacı axtarırmış kimi diplomatı açıb alətləri 

götürdü. Və axtarışlarını bir an belə dayandırmadan soruşdu : 

- Sayğacınız hardadır? 

- Yanından keçib gəldin ki, ay bala! - deyə qarı Sərdarın 

əvəzinə özü utanırmış kimi başının işarəsi ilə giriş qapısını 

göstərdi. 

- Xala, axı mən təkcə sayğacı yox, mənzilinizdəki bütün 

xətləri yoxlamalıyam. - Mətbəxin girişində duran qarının 

yanından adlayıb giriş qapısına tərəf yeridi. Əlindəki alətləri 

ayaqqabı dolabının üstünə qoyub boğazını sayğaca sarı irəli 
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uzatdı. Kipriklərini belə qırpmadan gözlərini sayğacın pərinə 

zilləyib: 

- Bəlkə mənə bir stul verəsiniz, xala, əlim, deyəsən, 

sayğaca çatmayacaq - deyə xahiş elədi: - Bir qəzet də gətirin ki, 

sərib üstünə çıxım - dərhal da əlavə etdi.  

Qarı dinməz-söyləməz mənzilə tərəf yeridi. Qadının 

addımlarını qonaq otağından eşidən Sərdar cəld çiyni ilə giriş 

qapısını sıxıb dirsəyi ilə ehmalca cəftəni çəkərək bağladı. Bir 

dəqiqə keçmədi ki, qarı, qoltuğunda qəzet, əlində stul, Sərdarın 

yanına qayıtdı. Sərdar kəlbətini əlinə götürüb ayağı ilə stulu 

ehmalca divara tərəf çəkdi. Bir ayağını stula qoyub əli ilə 

dizinə dayaqlanaraq üstünə qalxdı. Səfətini lap yaxınlaşdırıb 

sayğaca baxdı: 

- Deyəsən, heç açmağa ehtiyac olmayacaq axı! – Özü-

özünə danışırmış kimi gözünü sayğacdan çəkmədən dedi: - 

işləyir, qaydasındadır.  

Stuldan düşüb əlini qonaq otağına tərəf uzatdı: 

- Xala, otaqdakı, eyvandakı xətlərə baxmaq olar? Bəzən 

otaqdan eyvana, ordan da nə bilim hara xətt çəkirlər ki, bu da 

həmişə başımızı ağrıdır. 

- Buyur, bala, ixtiyar sahibisən, bax! - Qarının danışmağa 

həvəsi qalmamışdı, qısa cavab verdi. Sərdar ayaqqabılarını 

çıxarıb mənzilə keçdi. Divarlara baxa-baxa eyvana açılan 

qapıya tərəf yeridi. Boynunu uzadıb ani olaraq eyvanı da 

yoxladı. Mənzildə kimsənin olmadığına əmin olduqdan sonra 

tələsik soruşdu: 

- Hamamda vəziyyət necədər, xala? 

Bayaqdan Sərdarın dalınca gəzməkdən yorulmuş qarı 

yanını divana qoyub arxayınlıq və aydınca hiss olunan 

narazılıqla dedi: 
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- Elə burdakı kimi. 

- Olar da? - Sərdar cavab gözləmədən hamama tərəf 

yollandı. Qarı yerindən tərpənmədi. Jurnal stolunun üstündəki 

pultu götürüb televizorun səsini artırdı. Elə o dəqiqə hamam 

otağından Sərdarın səsini eşidib televizorun səsini yenidən 

azaltdı. Və «Ya Allah» deyib ağır-ağır ayağa qalxdı. Hamamın 

açıq qapısından içəri boylananda onun hənirini duyan Sərdar 

baxışlarını divardakı xarici qızdırıcıdan çəkmədən dilləndi: 

- Ay xala, bu ki əməlli-başlı təhlükə mənbəyidir. Bəs 

görmürsüz ki, buradakı xətlərin üstü açıqdır? 

Sərdarın dediyindən bir şey anlamayan qarı gözlərini 

onun barmağını uzatdığı tərəfə zilləyib içəri keçdi: 

- Nə var ki orda?!.  

Sərdarla yanaşı durub onun baxdığı tərəfə baxa-baxa 

soruşdu. Elə bu an qüvvətli bir əl qarının boynunu qamarlayıb 

başını su dolu vannaya soxdu. Qarı əllərini vannanın 

kənarlarına dayaq verib var gücü ilə arxaya dartındı. Sərdar, 

boynunda əzik yeri qalmasın deyə sağ əlinin ovucunu qarının 

başının arxasına, sol pəncəsini isə kürəyinə basıb onun sudan 

çıxmasına macal vermədi. Sudan qabarcıqlar qalxmağa başladı. 

Qarının əlləri sürüşüb suyun içinə düşdü. Və o, əlləri ilə suyu 

şapalaqlamağa başladı. Ayaqları yerdən üzüldü. Əllərini hara 

atdısa, vannanın sürüşkən divarları onu aldatdı. Dırnaqları ilə 

boynundan basan qüvvətli əli didməyə başladı. Başını sağa-

sola fırlatmaqla sudan çıxmağa çalışdı. Bu da mümkün 

olmadıqda peysəri ilə vannanın dibinə dayaqlanıb ayaqları ilə 

onu suya basanı təpikləmək istədi. Amma daha buna güvvəti 

catmadı. Sərdarın sağ əlinin üstünə pərçimlənmiş dırnaqları 

sıxılıb-sıxılıb belinə od basılan zəli kimi qəfil boşaldı. 

Bayaqdan dişlərini bir-birinə sıxıb əlinin ağrısına birtəhər 
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dözən Sərdar qarının müqavimətini itirdiyini bilən kimi onu 

buraxıb cəld kənara çıkildi. Qurşağından aşağı suda olan qarı 

sürüşüb cökdü. Və üzü üstə suyun içində ləngər vurmağa 

başladı. Sərdar didim-didim olmuş sağ əlinə baxdı. Qarının 

dırnaqları Sərdarın əlının az qala sümüklərınə qədər ışləmış, 

cırmaqlanmış yerlərin ətrafı isə göm-göy göyərmişdi. Sərdar 

cəld kranı açıb əlini soyuq suyun altına tutdu, iliklərinə işləyən 

soyuq su ağrı və həyəcandan tir-tir titrəyən əlinin sızıltısını 

götürdü.  

Vaxt getdikcə daralırdı. Bunu yaxşı anlayan Sərdar tez 

əlini sudan çıxarıb işinin qalan hissəsini görmək istədi. Amma 

əlini kranın altından çəkən kimi qan yenidən axmağa başladı. 

Məcburiyyət qarşısında Sərdar yenidən əlini suyun altına tutub 

bir qədər də gözləməli oldu… 

Artıq qan dayanmışdı. Dırnaqların yeri isə sanki üstünə 

duz səpilmiş kimi göynəməyə başlamışdı. Amma bu barədə 

düşünməyə Sərdarın vaxtı yox idi. Cəld qarının cansız 

bədəninə yaxınlaşdı. Arxası üstə çevirmədən əllərini sudan 

çıxırıb belini qatladı. Əyilib diqqətlə dırnaqlarının arasına 

baxdı. Əlinin üstündən qopardığı dəri qarının dırnaqlarının 

arasında aydınca görünürdü. Cibindən qatlama bıçağını çıxarıb 

ehmalca qarının dırnaqlarının arasını təmizlədi. Əlindən axan 

qandan vannadakı suyun rəngi də dəyişmişdi. Dibindəki tıxacı 

dartaraq vannanın suyunu boşaltdı. Tıxacı yerinə qoymadan 

krantı açıb qarının dırnaqlarını sürətlə axan suyun altına tutdu. 

Təmizləndiyinə əmin olduqdan sonra suyu cəsədin üstünə tutub 

bir-neçə dəqiqə də axıb getməsini gözlədi. Sonra tıxacı yerinə 

qoyub vannanı yenidən su ilə doldurdu. Amma nədənsə ürəyi 

sakitləşmədi. Cəsədi çalxalayırmış kimi tıxacı çıxarıb yenə də 

vannanın suyunu boşaltdı. Və yenidən tıxacı yerinə qoyub 



 

Etibar Muradxanlı 
 

  

 82 

vannanı su ilə doldurdu. Sanki qəsdən üzüqoylu olaraq 

vannanın dibinə uzadılmış cəsəd suyun üstünə qalxaraq ləngər 

vurmağa başladı. Sərdar cib dəsmalını çıxarıb əlinin toxunduğu 

bütün yerləri sildi. Hamam otağında əl izlərinin qalmadığına 

tam əmin olduqdan sonra nəm dəsmalla əlini sarıdı. Ehmalca 

mətbəxə keçdi. Stolun üstünə qoyduğu diplomatdan əvvəlcə 

əlcəklərini çıxarıb tələsik əllərinə, sonra isə maskanı başına 

keçirtdi. Giriş qapısının yanına qayıdıb alətləri götürdü. 

Qarının gətirdiyi stulu ehmalca aparıb yerinə, qəzeti isə 

bürmələyəb diplomata qoydu. Mətbəxdən balkona keçdi. Ani 

bir sıçrayışla Seymurgilin balkonuna adladı. Mənzildən 

balkona açılan qapı içəridən bağlı idi. Sərdar qabaqcadan 

tədbirini görmüşdü. Balkonda işləmək də onun üçün çətin 

deyildi. Onu Seymurgilin vaxtından qabaq evlərinə qayıda 

bilmələri narahat edirdi. Diplomatını açıb alətlərini götürdü. 

Dərhal da işə başladı.  

Qapını açıb içəri keçmək Sərdar üçün heç də çətin 

olmadı. Əl fənərini yandırıb astaca giriş qapısına yaxınlaşdı. 

Qulağını qapıya dayayıb bloku dinşəməyə başladı. Kimsə aşağı 

mərtəbədən qalxırdı. Sərdar fənəri söndürüb gələnin ev 

sahiblərindən biri olacağı halda gözləri ilə gizlənmək üçün yer 

aramağa başladı. Amma ayaq tappıltılarının aramla gəldiyini, 

arabir də kəsilib yenidən səsləndiyini eşidəndə gələnin ya 

astma xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini, ya da yaşlı adam 

olduğunu düşündü. Və ev sahiblərindən heç birinin nə yaşlı, nə 

də xəstə olduğunu xatırlayıb arxayınlaşdı. Bu zaman beşinci 

mərtəbədəki mənzillərdən birinin qapısı açılıb yenidən tappıltı 

ilə çırpıldı. Və kimsə mərtəbələri qaça-qaça aşağı enməyə 

başladı. Üçüncü mərtəbədə ayaq tappıltıları aramlaşdı. Xırıltılı 

səsindən kişimi, qadınmı olduğunu ayırd etmək çətin olan yaşlı 
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bir adam səsi yenicə borlaşmış yeniyetmə oğlanın salamını 

aldıqdan sonra ayaq tappıltıları yenidən sürətləndi. Və birinci 

mərtəbədə kəsildi. Yeniyetmənin həniri blokda yox olandan 

sonra da yuxarı qalxmaqda olan qocanın hərəkəti bir-neçə 

dəqəqə duyulmadı. Blok qocanın özünəməxsus təmkinlə ayaq 

tappıltılarını beşinci mərtəbədə əks etdirəndə Sərdar daha ona 

əhəmiyyət verməyin yersiz olduğunu qət etdi. Və əl fənərini 

yandırıb ehtiyatla qonaq otağına tərəf addımladı. Qapının 

ağzında durub fənər işığında mənzili diqqətlə nəzərdən keçirdi. 

Geri qayıtmaq istərkən qonaq otağından qəfil gələn səsdən 

diksinib cəld arxaya çevrildi. Əl fənərinin işığı titrək qaçışla 

divardan-divara sıçrayıb kəfkirli saatın üstündə durdu. Saat düz 

on tamamı vururdu. Bu zaman blokdan gələn ayaq səsləri də 

Seymurgilin mənzilinin giriş qapısının yanından ötüb beşinci 

mərtəbəyə qalxdı. Sərdar ehtiyatla o biri otaqları da nəzərdən 

keçirdi. Mətbəxə baxdı, hamam otağına diqqət yetirdi. Fənər 

işığı ilə bütün bucaqları yoxladı. Diqqətini mətbəxə gedən dar 

koridorun tavanında düzəldilmiş şkaf cəlb etdi. Şkafın altına 

yuxarı qalxmaq üçün açılıb-yığılan alüminium nərdivan da 

bərkidilmişdi. Sərdar nərdivanı açıb astaca ayaqlarını 

döşəməyə endirdi. Ehtiyatla yuxarı dırmanıb şkafın içərisinə 

boylandı. Şkafda bir dəst yorğan döşəkdən başqa heç nə yox 

idi. Görünür, şkaf elə yorğan-döşək yığmaqçün nəzərdə 

tutulubmuş. Sərdara indiki halında bu şkafdan başqa heç nə bu 

qədər lazım ola bilməzdi. Amma arıq olsa da boydan uca olan 

Sərdarı yüngül yorğan-döşək üçün nəzərdə tutulmuş bu şkaf 

saxlaya bələcəkdimi? Elə buna görə də içərisinə girməzdən 

qabaq yoxlamaq qərarına gəldi. Qapısının çərçivəsindən 

yapışıb azacıq dartınmaqla bütün ağırlığı ilə şkafdan sallandı. 

Və bir neçə dəqiqə eləcə asılı qaldı. Şkaf azacıq da olsa 
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etibarsızlıq göstərmədi. Sərdar yenidən nərdivana dırmanıb 

fənərin işığını şkafın içərisinə saldı. Aşağı tərəfinə döşəmə 

üçün nəzərdə tutulmuş faner taxtası qoyulmuş, altından isə hər 

iki tərəfdən deşilib divara keçirməklə dəmir boru atılmışdı. 

Sərdar onun ağırlığını saxlaya biləcəyinə tam əmin olduqdan 

sonra qalxıb astaca şkafın içərisinə girdi. Nərdivanı qaldırıb 

yerinə itələdikdən sonra qapısını da bağlayıb lap arxaya, 

yorğan-döşəyin dalına çəkildi. Yenicə yerini rahatlamışdı ki, 

qapının zəngi çalındı. Bircə dəqiqə keçməmiş zəng ardıcıl 

olaraq bir-neçə dəfə də səsləndi. Qapının arxasındakının evdə 

heç kəsin olmadığına əmin olduqdan sonra pilləkənlərlə 

könülsüzcəsinə düşən aram ayaq səsləri eşidildi.  

Sərdar blokda əks-səda doğuran addım səsləri kəsilənə 

qədər nəfəsini belə dərmədən diqqətlə dinşədi. Sakitlik yaranan 

kimi tərpənməyə belə imkanı olmayan şkafın icərisində başını 

qolunun üstünə qoyub mürgü döyməyə başladı… 

…Yuxudan qapının qıfılında fırlanan açar caqqıltısına 

ayıldı. Cəld qoltuq cibindəki bıçağın dəstəyindən yapışıb 

diqqət kəsildi. Seymurla həyat yoldaşı danışa-danışa icəri 

girdilər. Seymur qapını arxadan bağlayınca həyat yoldaşı 

mətbəxə keçdi. Bir an keçmədi ki, mətbəxdən qadının 

alışdırdığı kibritin, dalınca da qaz plitəsinin gur alovunun səsi 

qadının aydınca eşidilən fısıltısını batırdı. Elə bu an qonaq 

otağındakı televizorun kanaldan-kanala keçən anlaşılmaz 

gurultusu mənzilə yayıldı… 

- Cay içəceysən? – qadın mətbəxdən səsləndi. 

- Pis olmazdı! - Seymurun yorğun səsi yataq otağından 

gəldi. Amma o, çay içmədən hamam otağına keçdi. Və 

hamamdan gələn su şırıltısı on-on beş dəqiqə kəsilmədi. O, 

hamamdan çıxıb qonaq otağına keçən kimi həyat yoldaşı 
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ayaqlarını koridor boyu mətbəxə sürüdü. Seymurun çay içməsi 

cəmi bir-nəçə dəqiqə çəkdi. O, əvvəlcə televizoru, sonra isə 

qonaq otağının işığını söndürüb yataq otağına getdi. Həyat 

yoldaşının “gecən xeyrə qalsın” kəlməsi hamamın qapısı 

ağzından eşidildi. Sonra isə yenidən su şırıltısı mənzildəki 

bütün hənirləri batırdı. Bunun da ardınca mətbəxdən gələn fen 

səsi Sərdarın yuxusunu tamam qaçırdı. Təxminən yarım 

saatdan sonra isə mənzildəki səs-səda tamamilə kəsildi. Sərdar 

ev sahiblərinin şirin yuxuya getməsi üçün iki saata qədər də 

gözləməyi qərara aldı…         

…Şkafın qapısını azacıq aralayıb koridora boylandı. 

Sonra isə qulağını qapının aralı yerinə uzadıb diqqətlə dinşədi. 

Seymurun həyat yoldaşının yataq otağından gələn fısıltısından 

başqa mənzildən heç bir hənirti eşidilmirdi. Sərdar qapının 

aralı yerindən düşən işıq zolağında qol saatına baxdı. Dördə 

işləyirdi. Nərdivanı sallayıb düşdü. Koridordan başqa bütün 

otaqlarda işıqlar söndürülmüşdü. Seymurla həyat yoldaşı bir-

birinə qısılıb şirin yuxuya getmişdilər. Sərdara ev sahibini 

həyat yoldaşının qucağında öldürmək nə qədər ağır olsa da, 

başqa çarəsi yox idi. Artıq üzərinə götürdüyü bu işin haqqının 

müəyyən hissəsini alıb xərcləmiş, qalan hissəsini isə ölüm 

ayağında olan anasının cərrahiyyə əməliyyatına xərcləyəcəyini 

nəzərdə tutmuşdu… 

Bıçağın dəstəyini tərləmiş ovcunda möhkəm-möhkəm 

sıxaraq yatağa yaxınlaşdı. Amma şirin yuxuda olan bu 

insanların məsum görkəmləri, fısıltısı o biri otaqlardan belə 

aydınca eşidilən gənc qadının yazıqlıq ifadə edən siması onu 

dayanmağa, bir anlıq əl saxlamağa məcbur etdi. Killerlik ilk 

növbədə qəddarlıq, sonra isə cəsarət və tədbirlilik tələb edirdi. 

O, bu tələblərin artıq ikinci və üçüncü mərhələsini adlamışdı. 
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Son, həlledici məqamda isə iki bədbəxt gəncə görə öz həyatını 

alt-üst edə bilməzdi. Ona görə də onların sifətlərinə 

baxmamağı qərara aldı. Və zərbəni endirəcəyi nöqtəni nəzərləri 

ilə hədəfə alıb addımını atdı. Qoşa əli ilə möhkəm-möhkəm 

sıxdığı uzun tiyəli bıçaq başı üzərində parlayanda ev sahibinin 

xanımı qışqıraraq özünü onun ayaqlarına atdı. Və ayaqlarını 

möhkəm-möhkəm qucaqlayıb yalvarmağa başladı. Hövlnak 

oyanan Seymur cəld yorğanı üstündən kənara atıb, ayağa 

qalxmaq istəyəndə üzü maskalı bədheybət bir insanın od saçan 

baxışları ilə qarşılaşdı. Sərdar hər iki ayağını bərk-bərk 

qucaqlayan bu fədakar qadının yalvarışlarına baxmayaraq, 

başının üstündə saxladığı bıçağı işini bitirmədən endirmək 

fikrində deyildi. Amma nədənsə o, qadını nə təpiklə vurub 

özündən uzaqlaşdırmaq, nə də bıçağı endirməklə bircə anın 

içərisində qanına qəltan etmək istəyirdi. Ovsunlanmışdı sanki. 

Seymur isə yerində azacıq dikəlib gah Sərdarın gözlərinin 

içərisinə, gah da havada parıldayan, hər an həm onun, həm də 

həyat yoldaşının bədəninə sancılmağa hazır olan bıçağa 

baxırdı. Havadan asılı qalan bıçağın hərəkətə gəlməsi onun 

yerindən tərpənməsinə bənd imiş kimi azacıq belə qalxmağa 

cəsarət etmirdi. Onun gözlərindən nə qorxaqlıq, nə yazıqlıq, nə 

də bir andan sonra həyatı ilə vidalaşa biləcəyindən doğan 

yalvarışlar duyulurdu. Onun gözlərindən balası yırtıcı bir 

heyvanın pəncəsində olan ovçunun hücuma keçəcəyi anda 

yırtıcının balasını udacağından yaranan ehtiyatkarlıq və 

nəhayət, yırtıcını təkbətək pəncələşməyə çağıran döyüşkənlik 

oxunurdu. Sanki bunu Sərdar da hiss edirdi. Amma peşəsi 

ondan açıq, üzbəüz döyüşün qaydalarını deyil, kəmfürsətlik və 

qəddarlıq tələb edirdi. Buna baxmayaraq üzləşdiyi məqam onu 

tərəddüdə saldığından, tərpənmir, nə başının üstündə tutduğu 
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bıçağı endirir, nə də geri çəkilirdi. Sanki o, bununla həm də öz 

taleyini düşünürdü. Üzərinə götürdüyü bu vəzifəni yerinə 

yetirməməklə canından artıq sevdiyi anasını da, üstələk son 

məqamda cahillik edib cirov qoyduğu sağ qolunu da, bununla 

da bütün həyatını məhv edə bilərdi. Deməli, onsuz da artıq 

ölüm fitvası verilmiş bu gənclərdən ötrü öz həyatını qurban 

verə bilməzdi… 

…Bədəni yay kimi dartılıb arxaya gərildi. Əlləri bıçağın 

ağırlığına tab getirmirmiş kimi başı üzərindən kürəklərinə tərəf 

endi. Sinəsi geri, vücudu irəli dartıldı. Indicə kamandan 

buraxılacaq ox kimi hədəfə enməyə hazır olan bıçaq geri 

çəkilib şikarının üstünə atılmağa hazırlaşan ilan kimi Sərdarın 

əlində titrəyərək bərq vurdu.Və irəli şütüməyə hazırlaşarkən 

ayaqlarını qucaqlamış şikarı qəfil kənara sıçrayaraq qarnını 

tutub yerindəcə qovrulmağa, qışqırmağa başladı. Heç nə 

anlamayan Sərdarın əlləri çatı görmüş ilan kimi boşalıb çiyni 

bərabərinə endi. Başını bir qədər irəli verib diqqətlə baxanda 

qadının hamilə olduğunu anladı. Həyəcanlanmış qadın dünyaya 

vaxtından qabaq uşaq gətirirdi… 

 

*** 

 

…Yorulmuşdu əsgərlər. Amma bu, ağır döyüşdən 

yaranan fiziki yorğunluq deyil, mənəvi yorğunluq, yoldaşlarını 

itirdiklərindən irəli gələn ruhi sarsıntı idi. Ermənilərin 

əsgərlərimizin yerləşdiyi mövqeləri ələ keçirmək niyyətləri baş 

tutmamışdı. Amma böyük miqdarda ziyan vurmuşdular. Xeyli 

zirehli texnika məhv, səngərlər darmadağın edilmişdi. Xeyli 

sayda da canlı qüvvə itirilmiş, şəhid verilmişdi. Ermənilərin də 

kifayət qədər itki vermələrinə baxmayaraq, yoldaşlarını itirən 
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Milli Ordu əsgərləri heç nə ilə təsəlli tapa bilmirdi. Yenidən 

döyüşə girmək, vuruşmaq, qisas almaq istəyirdilər. Əsgərlər 

döyüş, qan tökmək ruhunda idilər. Ilk döyüşdə axıtdıqları qan, 

gözləri qarşısında can verən yoldaşlarının nalə və yalvarışları 

onları coşdurmuşdu sanki. Yenicə siqaretə alışmış adamlar 

kimi yenidən atəş açmaq, odun-alovun içindən keçmək, 

topların, pulemyotların gurultusunu, hücüma keçən əsgərlərin 

qışqırtılarını, işğal etdikləri torpaqları tərk edib qaçmaq 

məcburiyyətində qalan düşmənlərin vayqırtısını eşitmək, qan, 

yenə də qan görmək istəyirdilər. Qan axıtmağın dadını, bir 

qədər bundan qabaq dünyalarını dəyişən yoldaşları kimi can 

verməyin, can verən zaman bədənlərindən axan, axdıqca da 

bədəninin zəiflədiyini, nəhayət ruha qovuşmağın, şəhid 

olmağın ləzzətini yaşamaq istəyirdilər. Sanki ilk döyüş ilk 

məktəb idi onlar üçün. Bu həsrətin baş qaldırmasına - növbəti 

döyüşə olan ehtiyac isə düşmənə qarşı yaranan, bir neçə saat 

bundan qabaq sağ olan yoldaşlarını xatırladıqca daha da 

şiddətlənən nifrət, qəzəb hissindən idi. 

…Günəş yenicə peyda olmuşdu. Düşmən geri 

oturdulandan, ilk şəhidlər veriləndən sonra. Şəhidlərin 

cəsədlərini daşıyıb bir-birinin yanında səngərin qırağına 

düzdülər. Komandirin işarəsi ilə hamı sıraya düzüldü. Amma 

heç biri gözlərini şəhid olmuş yoldaşlarının cəsədlərindən çəkə 

bilmədi. Heç kəs də dinib-danışmır, sanki ağızlarını belə 

açmağa cəsarət etmirdilər. Hamı komandirin nə deyəcəyini 

gözləyirdi. Amma komandirin də ağzı kilidlənmiş, elə ilk 

döyüşdəcə sözü tükənmişdi sanki… 

Qurban hönkürüb sıranı tərk etdi. Avtomatını yerə atıb 

səngərdən bir qədər aralı üzü üstə torpağa düşdü. Buna bənd 

imiş kimi yenidən cərgə dağıldı. Əsgərlər hərəsi bir tərəfə 
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çəkilib tək-tənha, öz dərdləri ilə üz-üzə qaldılar. Sanki heç biri 

bir-birinin üzünə baxmağa cəsarət etmir, yoldaşlarının 

ölümündə özlərini günahkar hesab edirdilər. Və heç kəs də göz 

yaşlarını digərlərinin görməsini istəmirdi… Kədərli, dərdli 

idilər. Amma döyüş ruhunda idilər. Elə bu kədər, bu dərd 

onları döyüşə getməyə tələsdirir, qisas almağa çağırırdı. Amma 

günortaya yaxın istəklərinin əleyhinə olaraq dislokasiya 

haqqında tapşırıq aldılar. Istirahət etmək üçün Ağdam 

rayonunun Qaradağlı kəndinə qayıtmalı idilər. Rəhbərlik 

əsgərlərin hələ təcrübəsiz olduğunu, ilk döyüşdən 

sarsıldıqlarını düşünüb hələlik istərahət etmələrini məsləhət 

bilmişdi… 

Bu iki gün onlar üçün əzabla keçdi. Hamı qaradinməz 

olmuşdu. Sanki danışmağa belə çətinlik çəkirdilər. Sözlərini 

döyüşdə deyəcəklərini qərara almışdılar. Iki gündən sonra 

mövqeyə qayıdanda isə onları əvəz eləmiş əsgərləri daha 

pərişan gördülər. Səngərlər də tamamilə dağıdılmış, yerlə-

yeksan olmuşdu. Tank mərmisi düz komandir və rabitəçi üçün 

nəzərdə tutulmuş səngərin ortasına düşdüyündən səngərin 

kənarları hamarlanmış, ortası isə ekskavatorun qazdığı cala 

kimi daha da dərinləşmişdi. Bütün bunlar pusquda durmuş və 

Naxçıvanik kəndini götürmək üçün daim fürsət axtaran 

ermənilərin yenidən hücuma keçdiyindən, amma kəndin 

müdafiəçiləri tərəfindən geri otuzdurulduğundan xəbər verirdi. 

Şiddətli döyüşdən sonra hücum dəf edilmişdi. Amma Milli 

Ordu da böyük itki, çoxlu sayda şəhid vermişdi. Sağ qalanlar 

isə yuxusuzluq və yorğunluqdan taqətdən düşmüşdülər. Buna 

baxmayaraq, bir gün öncə Naxçıvaniki müdafiə edən tağımın 

əsgərləri istirahətə deyil, digər bir mövqeyə dislokasiya 

olunurdular. Onlar Abdal-Gülablı kəndinin müdafiəsinə 
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gedirdilər. Ayrılmazdan əvvəl həmin tağımın komandiri 

leytenant Yaqubova yaxınlaşıb: - Ermənələr bu gün yenidən 

hücuma keçəcəklər! – deyə xəbərdarlıq etdi: - Yerləşdiyimiz bu 

mövqe və Naxçıvanik kəndinin götürülməsi ermənilərin 

növbəti hücum planlarının həyata keçirilməsi üçün çox 

əhəmiyyətli olduğundan onlar bir gün belə dinc 

oturmayacaqlar. Ayıq olsanız yaxşıdır!  

Komandir avtomatını çiyninə qoyub yorğun addımlarla 

pərakəndə şəkildə hərəkət edən tağımın ardınca yollandı… 

…Tağım dərhal darmadağın edilmiş səngərlərin 

bərpasına başladı. Səngərlərin içərisi təmizlənib, qıraqları 

möhkəmləndirildikdən sonra əlavə köməkçi səngərlər qazıldı. 

Şəxsi heyət silahlarına görə müəyyən edilməş yerlərdə mövqe 

tutub gözləməyə başladı. Komandir düşmənin planını 

öyrənmək məqsədi ilə qarşıdakı meşə istiqamətində kəşfiyyat 

qrupu göndərdi. Hücum həmin tərəfdən gözlənilirdi. Axşam 

tərəfi kəşfiyyat xəbər gətirdi ki, ermənilər güclü hücuma 

hazırlaşırlar. O da məlum oldu ki, düşmənin bu dəfəki hücum 

planının əsas məzmunu Naxçıvanik kəndinin yolunu 

ermənilərə qapamış Milli Ordu hissələrini mühasirəyə alıb, 

darmadağın etmək, növbəti mərhələdə Naxçıvanik və Pircamal 

kəndlərini götürmək və daha irəli getmək üçün tutduqları 

mövqeləri möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Əsgərlər arasında 

ermənilərin daha böyük və təlim görmüş qüvvəyə malik 

olduğu, güclü müasir texnika, silah və sursatla təchiz olunduğu 

və belə bir qüvvə qarşısında onların davam gətirə 

bilməyəcəkləri haqqında şayiələr gəzirdi. Amma heç kəs buna 

əhəmiyyət vermirdi. Əksinə, hücumun daha tez başlanmasını, 

ermənilərlə daha tez üzləşməyi arzu edirdilər. Ində hər bir 

əsgər bədənini qabardaraq əks hücuma keçmədən vurulan 
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zərbəni gözləyən və onu öz bədəninin müqaviməti ilə dəf 

etməyə hazırlaşan pəhləvana bənzəyir, əzələlərini şışirdərək 

zərbənin nə vaxt endiriləcəyini səbirsizliklə gözləyirdi. 

Leytenant Yaqubov bölmə komandirlərini yanına çağıraraq 

kiçik bir müşavirə keçirdi: 

- Kəşfiyyat xəbər gətirib ki, ermənilər Naxçıvanik 

istiqamətində hərəkətə başlayıblar. Əsgərlərin əhval-

ruhiyyəsini, döyüşə nə dərəcədə hazır olduqlarını bilmək 

istəyirəm. Hücumu dəf edə, ermənilərin cavabını lazımınca 

verə biləcəyikmi? 

Komandir əsgərlərinin cavab verməkdə çətinlik 

çəkəcəklərini düşünürdü. Çünki bu, artıq nə ilk döyüş, nə də 

hələ döyüş görməmiş əsgərlərin müşavirəsi idi. Bu kiçik 

komandirlər tabeçiliklərində olan əsgərləri ilə birlikdə artıq 

ölümün, yaralanmağın, öldürməyin, şiddətli döyüşün nə 

olduğunu yaxşı bilirdilər. Bu əsgərlər artıq yoldaş, dost itirməyi 

“dadmış”, qarşısında, hətta qucağında can verən döyüş 

yoldaşının çəkdiyi əzabları görmüş, bütün varlıqları ilə 

duymuş, hiss etmişdilər. 

- Qoy gəlsinlər, qoy gəlsinlər!… - Ələddin dilləndi. 

Başını belə qaldırmadan dizləri üstə qoyduğu avtomatını elə 

sıxdı ki, avtomatla bərabər dizlərini də titrətmə tutdu. 

Komandir anladı ki, rus ordusunda desant briqadasında xidmət 

etmiş bu əsgər sözünü ancaq döyüşdə deməyi gözləyir. Digər 

bölmə komandirləri də əsgərlərinin döyüş ruhunda olduqlarını 

bildirdilər. Komandir əsgərlərini diqqətlə nəzərdən keçirib 

onlardakı yüksək döyüş ruhunu hiss edərək heç kəsin 

gözləmədiyi bir sual verdi: 

- Onda deməli biz özümüz də hücuma keçə bilərik?! 

Hamı diqqətlə Yaqubova baxdı. Komandər izahat verdi: 
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- Yerləşdiyimiz mövqe düşmən üçün məlum olan 

obyektdir. Onlar əsas hücumu da bu hədəfə 

istiqamətləndirəcəklər. Bizsə kiçik bir manevr etməklə 

düşməni aldatmağa, nəticədə tamamilə darmadağın etməyə nail 

ola bilərik. 

- Necə? - Kiçik komandirlər bir ağızdan soruşdular. 

- Hazırkı mövqeyimiz düşmən üçün sona qədər də ən əsas 

obyekt olaraq qalmalıdır. Bunun üçün bizim ağır silahlarımız 

və əsas qüvvəmizin yalnız bir hissəsi bu mövqedə qərar 

tutmalıdır. Əsas hissəmiz isə irəli, meşəyə, onları qarşılamağa 

yollanmalıdır. Biz meşədə onlara qəfil hücum edən zaman arxa 

mövqelərimizdən də ağır silahlardan atəş açılacaq. Bu zaman 

ermənilər Naxçıvanikin müdafiəsində duran hissələrə əlavə 

köməyin gəldiyini və yaxud yerli batalyonların qəfil hücuma 

keçdiklərini düşünəcəklər. Belə halda onlar geri də qayıda 

bilərlər. Amma bizim məqsədimiz təkcə onları geri oturtmaq 

yox, məhv etmək, dünən şəhid verdiyimiz yoldaşlarımızın 

qisasını almaq, darmadağın etməkdir. Bununçün də biz onları 

mümkün qədər irəli buraxıb, özümüz isə arxalarına keçməyə 

nail olmalıyıq. 

- Sizcə, buna icazə verəcəklər? - Bölmə komandiri Nazim 

soruşdu. 

- Rəhbərliklə hələ danışmamışam. Ancaq onu bilirəm ki, 

hissəmizə irəli getməmək haqqında tapşırıq verilib. Bunu başa 

düşə bilmirəm. Əgər bu müharibədirsə və müharibənin 

qanunlarına görə, hər bir əsgər şəraitdən asılı olaraq öz 

ordusunun xeyrinə istənilən qərarı müstəqil qəbul edə bilərsə, 

nə üçün biz əlimizə düşən fürsətdən istifadə etməməliyik? Mən 

indi gedib batalyon komandiri ilə bu barədə danışacam.  
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Yaqubov kiçik komandirlərə öz mövqelərinə getməyi, 

istənilən əmri dərhal yerinə yetirməyə hazır olmağı tapşırıb 

tabor komandirinin yanına yollandı. Amma rədd cavabı ilə 

qayıtdı. Tabor komandiri yuxarıdan hissəyə ancaq müdafiə 

olunmaq, hücuma keçməmək haqqında göstəriş verildiyini 

bildirmişdi.  

Məyus oldular. Amma bu məyusluq ermənilərin 

yaxınlaşmaları haqqında ratsiya ilə verilən xəbərdən sonra 

saqqız kimi bircə anlıq uzanıb qırıldı. Yaqubov dərhal üzünü 

Qurbana tutub göstəriş verdi: 

- Nəbiyev, Vəliyev, Aslanov, Nağıyev və Əliyevi götürüb 

bircə güllə belə atmadan sağ cinah boyu düşmənin arxasına 

keçməyə çalışırsız. Hücum üçün işarəmiz yaşıl rəngli iki fişəng 

atəşi olacaq. Hər ehtimala qarşı, əgər işarə verilməsə, arxanızda 

düşmənin olmadığına tam əmin olduqdan sonra hücuma keçə 

bilərsiz. Əsas vəzifəniz düşmənin aradan çıxmasına imkan 

verməmək, qarşısını kəsib məhv etməkdən ibarət olacaq. 

Özümüzünkülərlə əlaqədə son dərəcə ehtiyatlı olmaq, 

çaşqınlığa yol verməmək, özümüzünkülərə atəş açmamaq! 

Allah amanında!… 

Qurbanın rəhbərlik etdiyi ehtiyat qrupu komandirlərinin 

ardınca səngərin sağ qurtaracağından sivişib meşəyə doğru 

süründü və bir anın içərisində gözdən itdi. Əsgərlər hərə öz 

yerini tutub səbirsizliklə gözləməyə başladılar. Kəşfiyyat 

düşmənin planları haqqında ətraflı məlumat gətirmişdi. Hətta 

onların sayı, hansı silahlarla təchiz olunmaları, hansı 

istiqamətlərdən hansı qüvvələrlə hücuma keçəcəkləri də məlum 

idi... 

Dan yeri yenicə ağarmağa başlamışdı. Səma havadan 

asılmış bir aynaya bənzəyirdi. Ətrafı tam seçmək mümkün 
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olmasa da səma işıqlı idi. Və səmadan süzülən işıq getdikcə 

zülmətin bağrını yarıb ətrafa aydınlıq gətirirdi. Amma meşə, 

ağacların altı həm də öz kölgələrindən görünməz idi. Buna 

baxmayaraq, diqqətlə baxanda ağacların altında ani olaraq 

görünüb tez də yox olan insanları asanlıqla sezmək olurdu. 

Onlar Milli Ordunun tutduğu mövqelərə doğru irəliləyən 

ermənələr idilər. Düşmən ağacların, kolların arxasından bir-bir 

qaçıb digər bir yerdə gizlənməklə son dərəcə ehtiyatla 

irəliləyirdi. Sanki hərəkət edən insan deyil, meşə, ağaclar idi. 

Meşə yeriyirdi səngərlərdə gizlənib müdafiəyə hazırlaşan 

əsgərlərin üzərinə… 

Düşmənin bu dəfə də əvvəlki üsullarından istifadə etmək 

istədikləri aydınca hiss olunurdu: Bacardıqca yaxınlaşıb əl 

qumbaralarını qəfil səngərlərə tullamaq, ilk zərbənin ardınca 

avtomat və pulemyotlardan ardıcıl atəş aça-aça mövqelərə 

soxulmaq. Elə buna görə də Milli Ordu əsgərləri onları aldadıb 

xeyli yaxına buraxmaq və qəfil zərbə ilə məhv etmək qərarına 

gəlmişdilər. Əsgərlər silahlarını sinələrinə sıxıb səbrlə 

komandirlərinin işarəsini gözləyirdilər. Vaxt, sanki düşmənin 

ayaqları ilə hərəkət edirdi. Düşmən nə qədər asta, ehtiyatla 

irəliləyirdəsə, zaman da bir o qədər ləng sürünürdü. Tağım 

komandiri leytenant Yaqubov gözünü belə qırpmadan 

düşmənin hərəkətini izləyir, tez-tez çevrilib ona baxan, atəş 

açmaq üçün səbirsizliklə əmr gözləyən əsgərlərə əlinin hərəkəti 

ilə bir qədər də gözləməyi, tələsməməyi işarə edirdi.  

Artıq ermənilər xeyli yaxınlaşmışdılar. Müdafiə 

taborunun mövqe tutduğu səngərlərlə yeni-yeni torpaqlar işğal 

etmək ümidi ilə hücuma keçən yaraqlılar arasında təxminən 

yetmiş-səksən metr məsafə qalmışdı. Bu məsafə də getdikcə 

daralırdı. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra ermənilər əl 
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qumbaralarını asanlıqla pusquda durmuş əsgərlərin 

səngərlərinə ata, tutduqları mövqeləri darmadağın edə 

bilərdilər. Leytenant Yaqubov barmağını fişəngin həlqəsinə 

keçirib ehtiyatla havaya qaldırdı. Səmada qırmızı rəngdə 

qövsvari cızıq açan fişəng atəşi yuxulu insanın sifətinə qəfil 

səpilən su kimi təbiəti səksəndirdi. Ardınca isə pulemyot və 

avtomatların, qumbaraatanların gurultusu bağrına vahimə saldı. 

Bir an keçmədi ki, arxa mövqedə qərar tutmuş tank və 

minaatanlar da səsləndi. Atəşdən başlarını qaldırmağa macal 

tapa bilməyən ermənilər geri sürünməyə başladılar. Onlar 

yaralananları götürə bilmədikləri üçün yaralı əsgərlər 

qışqıraraq kömək diləyir, zarıyır, qışqırır, yoldaşlarına onları 

qoyub qaçmamağı yalvarırdılar. «Akpercan, pomagi!» - deyə 

dayanmadan qışqıran bir yaralı isə bilmədənmi, ya 

bilərəkdənmi müdafiə taborunun yerləşdiyi səngərə doğru 

sürünürdü. Ermənilərdən sağ qalanlar yaxınlıqdakı dərəyə tərəf 

can atırdılar. Onlar həmin dərəyə girməklə qaçıb canlarını 

qurtarmaq ümidində idilər. Həmin dərə istiqamətində müdafiə 

taborunun ikinci rotası qərar tutmuşdu. Onlar isə nədənsə hələ 

də susurdular.  

Bundan narahat olan Yaqubov ratsiya ilə tabor komandiri 

ilə əlaqə saxlayıb ikinci rotanın hücuma keçməsi üçün 

məqamın yetişdiyini bildirdi. Tabor  komandiri isə səbrlə 

tələsməməyi məsləhət gördü. Bir neçə dəqiqədən sonra isə 

tabor komandiri özü Yaqubovla əlaqə saxlayıb vəziyyətlə 

maraqlandı. Və “dil məsələsinin” baş tutub-tutmadığını 

soruşdu. Elə bu an kəşfiyyat qrupu sürüyərək iki erməni əsirini 

səngərə saldı. Komandir onların dərhal ştaba, onun yanına 

gətirilməsini əmr etdi. Kəşfiyyatçılar əsirləri ştaba aparan 

zaman ermənilərin qaçıb canlarını qurtarmaq üçün can atdıqları 
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dərənin yaxınlığına qədər sürünə bilmiş ikinci rota qəfil 

hücuma keçdi. Elə bu zaman ermənilərin arxa mövqelərində 

yerləşdirdikləri minaatan və qradları da səsləndi. Onlar tələyə 

düşmüş işğalçı həmkarlarını xilas etmək, onların qaçıb oradan 

çıxmaları üçün şərait yaratmaq məqsədi ilə mövqelərimizi 

aramsız atəşə tutmuşdular. Səngərin ön tərəfində partlayan 

mərmi əsgərləri bir anlıq səngərə çəkilməyə məcbur etdi. 

Partlayışın dumanı çəkilən kimi əsgərlər yenidən düşmən 

mövqelərini atəşə tutdular. Tağım komandiri Yaqubov səngər 

boyu gəzib əsgərlərdən zərər çəkənin olub-olmadığını yoxladı. 

Snayperçi Şahinin qolundan qan sızdığını görüb ayaq saxladı. 

Adətən məhv etdiyi düşməni saymağı xoşlayan Şahin “bu da 

biri” - deyə üzünü Yaqubova tutdu: 

- Narahat olma, komandir, boş şeydir. -Və yenidən 

snayperini sinəsinə sıxıb gözünü qıydı : - Bu da sənin… 

Hər tərəfdən atəşə tutulmuş ermənilər hələ də müqavimət 

göstərirdilər.  

Erməni qrad və minaatanları isə getdikcə daha da 

coşurdu. Buna baxmayaraq, mühasirə həlqəsi anbaan daralır, 

ermənilərin geriyə də, sağ cinahlarındakı dərəyə də yolları 

qapanırdı. Elə bu vaxt səmada yaşıl rəngli iki fişəng atəşi cızıq 

çəkdi. Fişəng atəşinin səsi digər silahların gurultusu içərisində 

itib batsa da, kəşfiyyat qrupunun yollandığı istiqamətdə səma 

bir anlıq yaşıllaşıb bozardı. Və işarəni dərhal görən kəşfiyyat 

qrupu canlarını qurtarmaq üçün hələ də mübarizə aparan 

erməni yaraqlılarını arxa tərəfdən atəşə tutdu. Erməni 

yaraqlılarının yerləşdiyi ərazi artıq tamamilə mühasirəyə 

alınmış, Milli Ordu əsgərlərinin nəzarəti altında idi. Mübarizə 

aparmağın artıq mümkün olmadığını görən düşmən atəşi 

dayandırdı. Milli Ordu döyüşçüləri də silahlarına istirahət 
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verdilər. Və tağım komandiri Yaqubov qışqıraraq ermənilərdən 

təslim olmalarını tələb etdi. Susub düşmənin nə qərara 

gələcəklərini gözləməyə başladılar. Amma sükut çox da uzun 

çəkmədi. Kolların arxasından iki düşmən yaraqlısı çıxıb əllərini 

yuxarı qaldıraraq yerlərindəcə durdular. Tağım komandiri 

Yaqubov ucadan qışqıraraq onlara irəli gəlmələrini əmr etdi. 

Düşmən əsgərləri bir-birinə baxıb könülsüzcəsinə addımlarını 

atdılar. Onlardan sifətini saqqal basmış qaraşın birinin erməni, 

kipriklərinə qədər sapsarı olan digərinin isə rus olduğu aydınca 

bilinirdi. Könüllü təslim olmaq istəyən düşmən əsgərləri ilə 

müdafiə döyüşçüləri arasındakı məsafə getdikcə azalırdı. 

Amma onlar çox ləng və ehtiyatla hərəkət etdiklərindən vaxt 

çox uzun və üzücü görünürdü. Sanki onlar vaxtdan istifadə 

edərək hansısa planlarını həyata keçirmək istəyirdilər. 

Çıxdıqları yerdən xeyli aralandıqdan sonra saqqallı düşmən 

qəfil tullanaraq diyirlənə-diyirlənə özünü kolların arasına verdi. 

Və əyilə-əyilə üzü aşağı qaçmağa başladı. Onun qaçdığı 

istiqamət atəşə tutuldu. Amma güllələrdən heç biri düşmənə 

dəymədi. O, kolların arasından dərəyə keçməklə özünü atəş 

xəttindən yayındıra bilmişdi. Amma çox da uzağa gedə 

bilmədi. Dərənin çıxacağında onu döyüş başlamazdan əvvəl 

beş nəfər döyüşçü ilə düşmənin geriyə yolunu kəsmək məqsədi 

ilə arxasına keçmiş Qurban Xudaverdiyev qarşıladı. Bir gün 

qabaqkı döyüşdə dostunu itirən əsgərin avtomatının şaqqıltısı 

bir neçə saniyə dayanmadı. Dostunun ölümündən sonra 

düşmənə nifrəti daha da artmış Qurban daraqda olan bütün 

güllələri saqqallının sinəsinə boşaltmışdı… 

Milliyyətcə rus olan o biri əsgər isə qorxusundan başını 

da qucaqlayaraq yerə uzanmışdı. Onu qaldırıb ştaba, batalyon 

komandirinin yanına apardılar. Bir an keçmədi ki, bu hadisəni 
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gizləndikləri yerdən izləyən mühasirəyə düşmüş düşmən 

əsgərləri qəfil atəş açmağa başladılar. Yoldaşlarının başına 

gələn hadisədən sonra deyəsən hər hansı bir hiylələrinin baş 

tutmayacağını anlamış və təslim olmamaq qərarına gəlmişdilər. 

Atışma on beş-iyirmi dəqiqə çəkdi. Və sərrast atəşlə on iki 

düşmən yaraqlısı yerindəcə məhv edildi.  

Döyüşdən sonra tabor komandiri mayor Dövlət 

Məmmədov Yaqubovun tağımının yerləşdiyi səngərə gəlib 

göstərdikləri igidliyə, qısa bir müddətdə döyüş taktikasına 

yiyələndiklərinə və mütəşəkkil döyüş nümayiş etdirdiklərinə 

görə əsgərlərə minnətdarlığını bildirdi… 

Ağır döyüşdən sonra möhkəm yorulmalarına, aclıqdan, 

susuzluqdan əldən düşmələrinə baxmayaraq, hamıda ruh 

yüksəkliyi yaranmışdı, özlərini çox gümrah hiss edirdilər. Elə 

buna görə də dərhal işə başladılar. Yararsız hala düşmüş 

səngərlər qısa müddətdə bərpa edilib düşmənin növbəti 

hücumuna qarşı hazır vəziyyətə gətirildi… 

Düşmənin bu məğlubiyyətlə barışmayacağı məlum idi. 

Baxmayaraq ki, bu cəbhə ermənilər üçün alınmaz qalaya 

çevrilmişdi, yenə də inadlarından əl çəkmir, ardıcıl olaraq 

hücuma keçib yüksəkliyi ələ keçirməyə çalışırdılar. 

Düşmən kəşfiyyatı gecələr də fasiləsiz işləyir, mütəmadi 

olaraq qəfil hücumlar edir, əsgərlərimiz arasında çaşqınlıq 

yaratmağa çalışırdı. Amma bütün bunlar yalnız əsas hücuma 

hazırlıq xarakteri daşıyırdı. Müdafiə batalyonu da düşməni 

layiqincə qarşılamağa hazırlaşırdı. Kəşfiyyatın gətirdiyi 

məlumata görə, əsas hücum yaxın vaxtlarda baş verməli idi. 

Amma vaxt yalnız şərti xarakter daşıyırdı. Müdafiə batalyonu 

bu «vaxtı» yaxın günlərdə deyil, yaxın saatlarda, hətta yaxın 

dəqiqələrdə gözləyirdi... 
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Adəti üzrə düşmən yenə də səhərə yaxın, yuxunun insan 

iradəsinə qalib gəldiyi anlarda hücuma başladı. Və bu dəfə 

daha güclü, daha böyük qüvvə ilə iki istiqamətdə irəliləyən 

düşmənin əsas planı müdafiəni yarmaq, batalyonu məhv etmək 

və  mövqelərimizi ələ keçirib orada möhkəmlənməkdən ibarət 

idi.  

Yuxarı mövqelərimiz istiqamətində düşmənin hücumu 

meşədən, elə həmin mövqelərimizlə üzbəüz olan ərazidən 

başladı. Eyni zamanda da aşağıdan, kəndin sağ cinahından 

düşmənin ikinci bölümü hücuma qoşuldu. Dərhal da tank, 

minaatan və qrad qurğularının aramsız atəşi hücumu müşayiət 

etməyə başladı. Onlar Müdafiə batalyonunu iki istiqamətdə 

döyüşə cəlb etməklə parçalamaq, qüvvələrimizi zəiflətmək, 

artilleriya vasitəsilə güclü zərbə vurduqdan sonra tam məhv 

edərək mövqelərimizi ələ keçirmək niyyətində idilər. Uzaq da 

olsa artilleriya qurğularının atəş açdığı mövqe aydınca 

görünürdü. Amma indi əsas vəzifənin piyada qoşunlarını geri 

oturtmaq, mövqelərimizi əldə saxlamaqdan ibarət olduğunu 

müdafiəçilər yaxşı bilirdilər. Artilleriya atəşi altında isə 

müdafiə olunmaq olduqca çətin idi. Buna baxmayaraq, 

Müdafiə batalyonu bu sınaqdan da çıxmaq əzmindi idi. 

Artilleriyanın müdafiəçilərə səngərlərdən başlarını qaldırmağa 

imkan vermədiyinə əmin olan düşmən piyadası arxayınlıqla 

irəliləyirdi. Amma bu arxayınlıq çox da uzun çəkmədi. 

Düşmənin hiyləsini başa düşən tağım komandiri Yaqubov 

əsgərlərin düzülüşündə heç bir dəyişiklik etmədi. Yalnız sağ 

cinahdan müdafiə olunanların bir hissəsinə düşmənin sol 

cinahına - meşə istiqamətindən irəliləyən hissəsinə, sol 

cinahdan müdafiə olunanların bir hissəsinə isə düşmənin sağ 

cinahına - kəndin aşağı tərəfindən irəliləyən hissəsinə atəş 
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açmağı tapşırdı. Bir nəfərdən bir düzülmüş, çarpaz atəş açmaq 

əmri alan əsgərlərin orta sıralarında mövqe tutmuş digər 

müdafiəçilər isə üzbəüz, düşmənin üzərlərinə gələn hissəsini 

geri oturtmağı öhdələrinə götürdülər. Məqsəd düşmənin 

niyyətinin əksinə olaraq qüvvələrimizin parçalanmamasını 

təmin etmək, üzbəüz cavab atəşi gözləyən düşməni çaşdırmaq, 

çarpaz atəş altında irəliləmələrinin qarşısını almaqdan ibarət 

idi. Bu, düşmən artilleriyasının düzgün hədəf seçməsinə də 

mane ola bilərdi… 

Düşmən piyadası atəş açmağa tələsmir, səbrlə irəliləyir, 

artilleriya isə piyada qoşunlarının irəliləməsini aramsız atəşlə 

müşayiət edirdi. Müdafiə batalyonunun yerləşdiyi səngərlərə 

təxminən yüz-yüz iyirmi metr məsafə qalmış atəş əmri verildi. 

Irəliləyən düşmən əsgərlərinin ön cərgəsi yerə sərildi. Arxa 

cərgə isə daldalanacaq arayıb cəld özlərini yerə atdılar. Və 

aramsız atəş açmağa başladılar. Amma uzandıqları yerdə çox 

qalmayıb bir-bir qalxaraq özlərinə daha irəlidə mövqe seçərək 

atəşlərini davam etdirdilər. Düşmən artilleriyasının açdığı 

atəşlərdən, demək olar ki, heç biri hədəfə dəyməmişdi. 

Mərmilər səngərdən bir qədər irəlidə partlayır, bununla da 

müdafiəçələrin düşmənin hərəkətini izləməsini çətinləşdirir, 

bundan istifadə edən düşmən isə daha da irəli getməyə can 

atırdı. Amma sayıqlığını və mütəşəkkilliyini itirməyən 

müdafiəçilərin açdıqları sərrast atəş nəticəsində heç cür 

səngərlərə yaxınlaşa bilmirdilər.  

Təxminən üç saata yaxın davam edən aramsız döyüşdən 

sonra düşmən heç nəyə nail ola bilməyəcəyini başa düşüb xeyli 

itki verərək geri çəkilməyə başladı. Bundan ruhlanan 

müdafiəçilər komandirlərindən düşməni təqib etmək əmri 

gözləyirdi. Tağım komandiri Yaqubov tabor komandiri ilə 
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əlaqəyə girərək vəziyyəti məruzə etdi. Və düşməni məhv etmək 

üçün əlverişli şəraitin olduğunu bildirdi. Batalyon komandiri 

isə qətiyyətlə mövqeləri tərk etməməyi, yalnız müdafiədə 

durmağı tapşırdı. Və bunun özünün yox, rəhbərliyin əmri 

olduğunu bildirdi. Döyüşçülərimiz düşməni məhv etmək 

fürsətini əldən verdiklərinə görə təəssüflənsələr də, işğalçıları 

itki verərək qaçmağa məcbur etdiklərinə görə sevinirdilər. Ruh 

yüksəkliyi ilə növbəti döyüşü gözləyirdilər. Düşmən isə bu 

mövqeləri yara bilməyəcəklərini başa düşüb daha zəif həlqə 

arayır, digər istiqamətlərdən zərbə vurmağa çalışırdı. Bu zaman 

digər bölgələrdə də ağır döyüşlər gedirdi. Ağdərə istiqamətində 

isə düşmənin daha böyük qüvvəsi cəmləşmiş və müdafiə 

döyüşçülərini daim təzyiq altında saxlayırdı. Kəşfiyyatın 

gətirdiyi məlumata görə, düşmən Ağdərə döyüşünə daha böyük 

əhəmiyyət verir və var qüvvəsi ilə bu rayonu ələ keçirməyə can 

atırdı. Hələlik isə bu döyüşə ciddi hazırlıq gedirdi. Belə bir 

məqamda Naxçıvaniki müdafiə edən tabor Ağdərə 

istiqamətində dislokasiya olunmaq haqqında tapşırıq aldı… 

…29 iyul 1992-ci il.  

Tabor öncə Ağdam rayonunun mərkəzinə çağırıldı. Şəxsi 

heyətə dincəlmək üçün bir gün vaxt verildi. Bu müddətdə 

müdafiə batalyonu həm silahlarını təmir etməli, həm də 

çatışmayan sursatla təchiz olunmalı idi… 

Gecə saat iki radələrində tabor həyəcan siqnalı ilə ayağa 

qaldırıldı. Tağım komandirləri şəxsi heyəti və hərbi sursatı 

tələsik yoxlayaraq batalyon komandirinə məruzə etdilər. 

Batalyon komandiri mayor Məmmədov Ağdam rayonunun 

Papravənd kəndi istiqamətində hərəkət edəcəkləri barədə 

qısaca məlumat verib: - Maşınlara! - deyə əmr etdi.  
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«131» markalı maşınlar Papravənd kəndənin qarşısındakı 

dağlar istiqamətində sürət götürdü. Bacardıqca irəli, dağların 

zərvəsinə doğru dartınan döyüşçü atlarının təkərləri xeyli üzü 

yuxarı qalxdıqdan sonra yerindəcə fırlanmağa başladı. 

Maşınların döyüşçülərə kömək etməkdə çətinlik çəkdiyini 

görən tabor komandiri kabinədən çıxıb yolun qalan hissəsini 

piyada gedəcəklərini əmr etdi. Və səhər açılmamış zirvəyə 

çatmalı olduqlarını söylədi. Qaranlıqda daşlı, tikanlı dağlarla 

hərəkət etmək çətin olsa da, batalyon təyin olunmuş yerə 

vaxtında çatdı. Günəş görünməsə də artıq qaranlıq çəkilmiş və 

hər tərəf aydınca sezilirdi. Sağ tərəfdə Ağdərə rayonu və bu 

rayonun televiziya qülləsi gecənin pərdəsini yırtsa da, hələ də 

mürgü döyürdü. Sol tərəfdə və irəlidə uzanan ucu-bucağı 

bilinməyən dağlar isə bir gün qabaqkı döyüşdən elə 

səksənmişdi ki, hələ də vahimə qoxuyurdu. Və hər daş, hər kol 

bir an sonra qoynuna alacağı əsgərlərə sanki düşmən cildində 

görünürdü. Batalyon komandiri tağım komandirlərini yanına 

çağırıb tapşırıq verdi: 

- Bir gün qabaq qarşınızda görünən yüksəkliklər uğrunda 

güclü döyüşlər baş verib. Və qoşunlarımız tərəfindən düşmənə 

bu istiqamətdə güclü artilleriya zərbəsi endirilib. Kəşfiyyatın 

verdiyi məlumata görə, artıq bu dağlarda bir nəfər də olsun 

salamat düşmən əsgəri qalmayıb. Vəzifəmiz bacardıqca 

irəliləyib ön yüksəkliklərdə mövqe tutmaq, səngər qazıb 

oradaca möhkəmlənməkdən ibarətdir. Kəşfiyyatın verdiyi 

məlumata görə, düşmən bu istiqamətdə güclü hücuma 

hazırlaşır. Biz onları irəlidəki yüksəkliklərdə qarşılamalı və 

geri oturtmalıyıq. Nəzərdə tutduğumuz mövqelərə piyada 

hərəkət edəcəyik. Rotalar arasındakı distansiya bir kilometrdən 

az, iki kilometrdən çox olmamalıdır! - Susub sual dolu 
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nəzərlərlə tağım komandirlərini suzdu. Heç kəsin 

dillənmədiyini görüncə:  

- Siz öndə gedəcəksiz! -deyə uzünü tağım komandiri 

Yaqubova çevirdi: -Kəşfiyyat funksiyası da sizin üzərinizə 

düşür! Əməl edin! 

Leytenant Yaqubovun otuz iki nəfərdən ibarət ikinci 

tağımı deyilən istiqamətdə hərəkətə başladı. Öncə zirvəsinə 

qalxdıqları dağı enməli, qarşıdakı buğda zəmilərini keçməli, 

daha sonra isə yenidən irəlidə yüksələn dağların zirvəsinə 

qalxıb mövqe tutmalı idilər. Yollar çətin, daşlı, tikanlı, dərə-

təpə, hava isti olmasına baxmayaraq təxminən on beş 

kilometrlik məsafəni tağım vaxtında qət edib saat on iki 

radələrində deyilən zirvəyə çatdı. 

Elə eyni vaxtda birinci tağım Yaqubovun rəhbərlik etdiyi 

hissənin sağ cinahında, üçüncü tağım isə sol cinahında mövqe 

tutdu. Uzaq və çətin yoldan sonra əsgərlər yorulub əldən 

düşsələr də istirahət üçün bir dəqiqə belə vaxt verilmədi. 

Komandirlər əsgərlərin tutacaqları yerləri təyin edib dərhal 

mövqedə möhkəmlənməyi əmr etdələr…  

Ağdərə istiqamətində güclü atışma səsləri eşidilirdi. Ona 

görə də batalyon komandiri tağım komandirləri ilə tez-tez əlaqə 

saxlayıb vəziyyətlə maraqlanır, ayıq olmağı tövsiyyə edirdi. 

Müdafiə batalyonunun yerləşdiyi mövqenin qarşısından azacıq 

eniş, daha sonra qısa məsafəli düzənlik, öndə isə qalın meşə ilə 

örtülmüş yüksəklik başlayırdı. Tutacaqları mövqe adladıqları 

zirvənin bir qədər aşağası, enişin isə başlanğıcı təyin edildi. 

Yorulub əldən düşsələr də, bir güllə belə atmadan gəlib təyin 

olunmuş yerə çatdıqlarına sevinən əsgərlər dərhal işə 

başladılar. Amma mövqe tutmağa macal tapmamış qəfil atəş 

açıldı. Qarşı tərəfdəki meşəlikdə möhkəmlənmiş düşmən 
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əsgərləri müdafiə batalyonunun yerləşdiyi ərazini pulemyot, 

avtomat və qrad qurğuları ilə aramsız atəşə tutdular. Görünür, 

onlar əsgərlərəmizin hərəkətini izləyir və qəfil zərbə endirmək 

üçün məqam gözləyirmişlər. Güllə başlarına yağış kimi 

yağdığından, hansı tərəfdən atəşə tutulduqlarını belə 

anlamayan əsgərlər daldalanmaq üçün yer arayır, ətrafdakı ala-

tala kollara tərəf sürünürdülər. Tağım komandirləri qışqıraraq 

yüksəkliyə tərəf çəkilməyi əmr etdilər. Əsgərlər isə özlərini 

itirdiklərindən və güllə yağışından başlarını qaldıra 

bilmədiklərindən hara gəldi sürünür, qısılaraq bədənlərini hər 

daşın, hər bir kolun arxasında gizlətməyə can atırdılar. 

Yaralananların zarıltısı, vahimə içərisində hara gəldi 

sürünənlərin qışqırtısı aləmi başına götürmüşdü. Qarşı 

tərəfdəki meşə sanki alovlanmış şəkildə yerindən qoparaq 

başlarına tökülür, güllələr, mərmilərin qəlpələri vıyıltı ilə 

qulaqlarının dibindən uçurdu. Buna baxmayaraq, əsgərlərin bir 

hissəsi macal tapıb zirvənin arxa tərəfinə sürünə bildi. Qarşı 

tərəfdə isə yalnız yaralananlar və ölənlər qalmışdı. Təxminən 

on dəqiqə davam edən gülləbaran qəfil başladığı kimi qəfil də 

dayandı. Amma yaralı və ölənləri döyüş meydanından 

çıxarmaq olduqca çətin idi. Düşmən müdafiə döyüşçülərinin 

yerlərindən çıxıb yaralanan və ölənlərə yaxınlaşmalarını 

gözləyirdi. Yaralananlar isə qarşı tərəfdə zarıyır, 

yoldaşlarından kömək umurdular. Onlar çoxlu qan itirdikləri 

üçün hər an ölə bilərdilər. Batalyon komandiri ilə əlaqə 

kəsilmişdi. Birinci tağımın komandiri isə aldığı güllə 

yarasından sonra bir qədər sürünmüş, ikinci güllədən isə canını 

qurtara bilməmiş, elə zirvəyə çathaçatdaca həlak olmuşdu. 

Tağım komandiri Yaqubov yaralıların xilası üçün dərhal 

döyüşə başlamağı əmr etdi. Zirvə tərəfə çəkildikdən sonra 
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mövqeləri nisbətən möhkəmlənmiş müdafiə döyüşçüləri 

qarşıdakı meşəni aramsız olaraq atəşə tutdular. Bundan istifadə 

edən əsgərlərin bir qrupu ölən və yaralananları döyüş 

meydanından çıxarmaq üçün enişə süründü. Düşmənin 

yerləşdiyi mövqe təyin olunmuşdu. Amma aramşız od saçan 

düşmən pulemyotu hələ də susdurulmadığından xilasetmə 

qrupunun hərəkətini daha da çətinləşdirirdi. Leytenant 

Yaqubov həmin nöqtəni qranatamyotçu Aydına nişan verib, 

düşməni susdurmağı əmr etdi. Aydın özünə mövqə seçib 

düşmən pulemyotçusunu hədəfə aldı. Amma mərmi atəş 

nöqtəsindən bir qədər aralıda partladı. Pulemyot ani sussa da 

yenidən dilləndi. Və bu dəfə qranatamyot mərmisinin atıldığı 

istiqaməti atəşə tutdu. Aydın cəld yerini dəyişib düşmən 

pulemyotçusunun atəş nöqtəsini yenidən nişana götürdü və atəş 

açdı. Güllə hədəfə dəymişdi. Pulemyot susdu. Amma bir 

dəqiqə keçmədi ki, digər bir nöqtədən daha bir düşmən 

pulemyotçusu mövqelərimizi atəşə tutdu. Düşmənlə müdafiə 

batalyonu arasındakı məsafə də sanki azalmışdı. Düşmən 

qarşıdakı yüksəkliyin lap ətəyinə, meşəliyin başlanğıcına 

enmişdi. Amma meşə qalın olduğundan onların harada 

gizləndiyini görmək mümkün deyildi. Yalnız əlli, səksən 

metrlik məsafədən açılan atəş nöqtələrindən düşmənin yerini 

təyin etmək olurdu. Lakin aramsız atəş altında hədəfi düzgün 

nişan almaq mümkün olmadığından müdafiəçələr yalnız 

təxmini cavab atəşi açırdılar.  

Yaralanan və ölənlərin əksəriyyəti artıq döyüş 

meydanından çıxarılmışdı. Amma düşmən pulemyotçusu xilas 

etmək missiyasını üzərlərənə götürən əsgərlərimizin 

hərəkətlərinə mane olur, hətta bəzilərəni yaralayırdı. 

Qranatamyotçu Aydının düşmən pulemyotçusunu susdurmaq 
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cəhdi baş tutmadı. O, atəş açmaq üçün gizləndiyi yerdən başını 

belə qaldıra bilmirdi. Leytenant Yaqubovun diqqətini 

gizləndiyi yerdən bir qədər irəlidə yaralılardan düşmüş 

qranatamyot cəlb etdi. Sürünə-sürünə qranatamyot 

istiqamətində hərəkət etməyə başladı. Amma düşmən 

pulemyotçusu komandirin irəli süründüyünü duymuşdu. Və 

ardıcıl olaraq həmin istiqaməti atəşə tutdu. Leytenant atəş 

xəttindən çıxmaq məqsədi ilə diyirlənərək özünü  kolun 

arxasına verdi. Elə bu an sağ qolunun keyidiyini hiss etdi. O, 

sağ qolundan yaralandığını düşündü. Amma başını qaldıranda 

güllənin qoluna deyil, arxasında gizləndiyi kolun budağına 

dəydiyini gördü. Güllə leytenant Yaqubovun tutduğu ağacı 

yapışdığı yerin bircə santimetr yuxarı hissəsindən qoparıb 

atmışdı. Daha bir sıçrayışla özünü qranatamyota yetirdi. Cəld 

də geri, əvvəlki yerinə süründü. Özünə mövqə seçib 

qranatamyotu atəşə hazır vəziyyətə gətirdi. Və gizləndiyi 

yerdən ani qalxaraq pulemyotun atəş nöqtəsini hədəfə aldı. 

Atəş açıldı. Pulemyotun gurladığı yerdə güclü partlayış baş 

verdi.  

Güllə hədəfə dəymişdi. Pulemyot susdu. Və həmin 

yerdən qarışıq səslər eşidilməyə başladı. Kimsə “Volodya, 

pomaqi!” - deyə var səsi ilə bağırırdı. Bir an keçmədi ki, həmin 

yerdə daha bir partlayış baş verdi. Və qarşı tərəf tamamilə 

tüstü, dumana büründü. Pulemyotun susduğundan istifadə edən 

Aydın həmin nöqtəyə daha bir qranatamyot mərmisi endirməyə 

macal tapmışdı… 

Ölən və yaralananların, demək olar ki, hamısı döyüş 

meydanından çıxarılmışdı. Amma döyüş hələ də davam edirdi. 

Qranatamyot zərbələrindən sonra düşmən tərəfin həmləsi 

səngisə də bu, cəmi bir neçə dəqiqə çəkdi. Düşmən bu dəfə 
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daha güclü həmləyə başladı. Onlar yaxın olduqlarından səsləri 

də aydınca eşidilirdi. Onlar “Ey, tyurki, zdavaytes, vaşu mat, 

mı ubyom vsyo vas, zdavaytes!” - deyə aramsız olaraq qışqırır, 

hədə-qorxu gəlirdilər. 

Bir saatdan artıq idi ki, döyüş gedirdi. Bu müddətdə 

müdafiə batalyonu xeyli zəifləmiş, çoxlu itki vermişdi. 

Döyüşçülərin bir hissəsi isə yaralananları arxa cəbhəyə 

aparmış, hələ də qayıtmamışdı. Bu zaman müdafiə batalyonu 

arxa və sağ tərəflərdən qəfil atəşə tutuldu. Həmin 

istiqamətlərdən düşmən həmləsi gözlənilmirdi. Buna görə də 

tabor komandiri ilə birlikdə ən sonda hərəkət edən ikinci 

bölüyün köməyə gəldiyini zənn etdilər. Amma onların 

düşmənin tutduğu mövqeləri dəqiqləşdirə bilmədikləri üçün 

səhvən birinci bölüyün yerləşdiyi ərazini hədəfə aldıqlarını 

düşündülər. Leytenant Yaqubov üzünü rabitəçiyə tutub:  

- Batalyon komandiri ilə əlaqə saxlamağa çalış! - deyə 

əmr etdi.  

Rabitəçi tabor komandiri ilə bir qədər əvvəl əlaqə saxlaya 

bilmədiyi üçün radiostansiyanı çiyninə keçirib avtomata 

sarılmışdı. Ona görə də könülsüzcəsinə özünü nisbətən 

təhlükəsəz yerə verib yenidən tabor  komandirini çağırmağa 

başladı. Cəhdi baş tutdu. Tələsik tağım komandirinin yanına 

sürünüb:  

- Kombat xəttdədir! - deyə dəstəyi leytenant Yaqubova 

uzatdı. 

- Cənab mayor, ikinci rotaya bildirin ki, biz tərəfə atəş 

açmasın! - Tağım komandiri məruzə etmədən birbaşa mətləbə 

keçdi. 
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- Siz səhv edirsiz, leytenant! Biz hələ sizin yerləşdiyiniz 

mövqelərə yaxınlaşa bilməmişik. Sizdən çox uzaqdayıq. Heç 

bir atəş-filan da açmırıq. 

Yaqubov üzünü yoldaşlarına çevirib:  

- Tələyə düşmüşük! - deyə təəssüflə səsləndi.  

Mayor  Məmmədov tağım komandirinin onu eşitmədiyini 

görüb sualını təkrar etməli oldu: 

- Orada neçə nəfərsiz, Yaqubov?!  

Leytenant ətrafa nəzər yetirib baxışları ilə yoldaşlarını 

tələsik saya-saya məruzə etdi: 

- Hazırda on bir nəfər qalmışıq, cənab mayor! O biriləri 

isə ölən və yaralıları arxa cəbhəyə aparıblar. 

- Səz mühasirədəsiz, leytenant! - Batalyon komandiri 

məlumət verdi: - Təcili olaraq tutduğunuz mövqeləri tərk edin. 

Sizin yeganə yolunuz Gülyataq və Canyataq kəndləri 

istiqamətində aşağı enib meşəyə girmək və meşə yolu ilə geri 

çəkilməkdən ibarətdir. Dərhəl əməl edin!  

      Tabor komandirinin göstəriş verdiyi istiqamətdə geri 

çəkilmək çox çətin və təhlükəli idi. Qeyd olunan kəndləri 

ermənilər artıq çoxdan nəzarətə götürmüşdülər. Və kəndin 

qarşısında səngərlər qazaraq öz qüvvələrini yerləşdirmişdilər. 

Həmin qüvvələrin bir addımlığından ötüb meşəyə girməyi 

təsəvvür etmək belə mümkün deyildi. Amma sağ qalacaqlarına 

cüzi də olsa ümid verəcək heç bir yol qalmamışdı. 

Yerləşdikləri ərazidən təyin olunmuş yerə qədər təxminən beş 

kilometr məsafə uzanırdı. Tağım komandiri arxası üstə torpağa 

uzanaraq ətrafındakılara səsləndi: 

- Uşaqlar, biz mühasirədəyik! Patronlarımız da qurtarır. 

Yeganə çıxış yolumuz bu yolu keçib, -əli ilə meşəyə sarı enən 

və düşmənin nəzarəti altında olan dağı göstərdi, - meşəyə 
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girməkdir. Düşmən artıq çox yaxındadır. Yubanmaq olmaz. 

Əsir düşməkdən ölüm yaxşıdır. Dərəyə qədər iki-iki enəcəyik. 

Qalanlarımız düşməni ardıcıl atəşə tutmaqla yoldaşlarımızın 

qaçmasına şərait yaradacaq. Sağ tərəfdən başlayacağıq, - başı 

ilə sağ tərəfində uzanan yoldaşlarına işarə edərək:  

- Getdiz! - deyə əmr etdi! Və üzünü Aydına tutub özü ilə 

bərabər sonda enəcəklərini bildirdi. Cəld başlarını qaldırıb 

düşmən mövqelərini ardıcıl atəşə tutdular. Artıq yoldaşları 

dərədə idilər. Düşmən isə onların qaçdıqları istiqaməti 

gülləbaran edirdi… 

Hər ikisi qranatın halqasını çəkib bir qədər gözləməyi 

qərara aldılar. Düşmənin diqqət kəsildiyini duyunca eyni anda 

irəli atıb bir-birinin ardınca dərəyə götürüldülər. Ermənilər 

həmin istiqaməti yenidən gülləbaran etsələr də onlar özlərini 

dərəyə çatdıra bildilər. Dərəyə hamısı salamat endiklərinə görə 

sevinirdilər. Amma əsas və daha çətin yol qarşıda idi. 

Qarşıdakı, təxminən, bir kilometr yolu dərə içi gedəcəkdilər. 

Bu yolda onları yalnız Gülyataq kəndi istiqamətindən görə 

bilərdilər. Bir neçə dəqiqə dəncəlməyi, bu müddətdən istifadə 

edib düşmənin reaksiyasını izləməyi qərara aldılar. Tağım 

komandiri bir qədər irəli sürünüb dərənin sağ çıxacağındakı 

tikanlı kollar arasından durbinlə düşmən mövqelərinə nəzər 

yetirdi. Geri qayıdıb dərə aşağı hərəkətə başlamağı əmr etdi. 

Düşmən onların getdiyi istiqaməti bilirdi. Və dərəni ardıcıl 

olaraq atəşə tutmuşdu. Dərənin sağ və sol cinahlarından 

güllələr vıyıldayır, gilizlər torpağa batıb toz qoparırdı. 

Komandər heç nəyə əhəmiyyət vermədən irəliləməyi, 

yalnız Gülyataq kəndi istiqamətini nəzarətdə saxlamağı 

məsləhət gördu. Dərə onsuz da digər istiqamətlərdən atılan 

güllələrin qarşısına çiyinləri ilə sipər çəkmişdi. Amma bu, çox 
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da etibarlı sipər deyildi. Bir qədər də irəlilədikdən sonra isə 

olan-qalan etibarını da itirdi. Dərə, aşağı endikcə Gülyataq və 

Canyataq kəndlərinə sarı uzanmış durbin kimi genəlir və qarşı 

tərəf tamamilə açılırdı. Sonra isə kəndlərə doğru aparan 

düzənlik başlayırdı. Kəndlərin qarşısındakı hündür olmayan 

təpənin üstündə isə əvvəli-sonu görünməyən səngərlər 

uzanırdı.  

Durbinlə müşahidə edən leytenant Yaqubov səngərlərin 

içərisində tərpənən dəbilqələri aydın görürdü. O, hələlək bunu 

yoldaşlarına demək istəməsə də, düşmən üzərinə hərəkət 

etdiklərini artıq hamı başa düşmüşdü. Bu müdhiş anlarda isə 

hamını yalnız bir şey düşündürürdü: Su! Səhər tezdən başlayan 

qanlı döyüşdə yorulub əldən düşsələr də, aclıq onları taqətdən 

salsa da, daha çox susuzluqdan korluq çəkirdilər.  

…Toz-torpağın, çirkin hopduğu saçlarının dibi, sifətləri 

boyu sürünən tumturş duzlu tər döyüşçülərin başını palçıq 

ləyəninə bənzədirdi. Dodaqları yapışqan kimi bir-birinə 

yapışmış, gözləri duzlu tərdən göm-göm göynəyir, göz 

qapaqları kipriklərini saxlamaqda çətinlik çəkir, dayanmadan 

qalxıb-enir, qalxıb endikcə sifətlərində sanki bataqlığın 

içərisində çağlayan şəffaf su şırnaqlarından cızıqlar acırdı. Bir 

anlıq da olsa gözlərini yumub xəyallarında canlandırdıqları 

kənd bulaqlarından, şəlalələrdən doyunca içmək, dodaqlarını 

şırıltı ilə axan arxlara dayayıb dəvə kimi bacardıqca içlərinə 

çəkmək istəyirdilər…  

Düşmən də artıq susmuşdu, nəfəsini içinə çəkib diqqətlə 

üzərinə hərəkət edən azərbaycanlı döyüşçüləri izləyirdi. Onlar 

bu on bir nəfərin heç bir çıxış yolu olmadığını, hər tərəfdən 

mühasirədə olduqlarını yaxşı bilir, elə buna görə də atəşi 

dayandırıb susur, səbrlə hərəkətlərini müşahidə edirdilər. 
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Ermənilər, müdafiə döyüşçülərinin hərəkət etdiyi istiqamətdə 

pusquda durduqlarını onların bilmədiklərini düşünür və onları 

“qarşılamağa” hazırlaşırdılar. Düşmən bu on bir nəfəri əsir 

götürəcəyinə əmin idi. Ona görə də ara-sıra digər 

istiqamətlərdən atəş səsləri eşidilsə də, qarşı tərəf, 

döyüşçülərən düz üstlərinə hərəkət etdikləri mövqelər 

inadkarcasına susur, səbr nümayiş etdirirdi… 

Düşmən üzərinə hərəkət edən və artıq onları nəyin 

gözlədiyini yaxşı başa düşən, əsir düşməkdənsə ölməyi 

qarşılarına məqsəd qoyan bu on bir nəfər isə son anda yalnız 

bir qurtum su arzulayırdı.  

- Bir qurtum su olsaydı, ölüm heç vecimə də olmazdı!  

Hüznlü sükutu Aydın pozdu. Qranatamyotu çiynindən 

endirib döyüşə hazırladı.  

- Yaxında içəcəksən! – Ələddin dodaqlarını bir-birindən 

çətinliklə aralayıb pıçıldadı: - Şəhid birbaşa behiştə gedir, 

deyirlər! 

- Çıxış yolu var! - Irəlidə gedən komandir addımlarını 

ləngitdi. 

- Bilirik! Bizim vəziyyətimizdə olanların yalnız bir yolu 

olur! – Seymur  könülsüzcəsinə söhbətə qoşuldu. 

- Özünüzü axıra qədər bizi izlədiklərindən xəbərsiz kimi 

göstərin. - Leytenant Yaqubov döyüş yoldaşının atmacasına 

məhəl qoymadı. - Biz təxminən üç yüz metr məsafə qalana 

qədər onların üzərlərinə yeriməliyik. Meşə bizim sağ 

qalmağımıza yeganə ümid yeridır…  

…Məsafə daralırdı. Düşmən müdafiə döyüşçülərini əsir 

götürəcəyinə əmin idi. Açıq güllə qabağından və qısa bir 

məsafədən onların qaçıb canlarını qurtara biləcəklərini 

ağıllarına belə gətirmirdi. Məsafə daraldıqca düşmən nəfəsini 
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belə dərmədən diqqətlə Yaqubovun tağımını izləyirdi. Tağım 

isə düşmənə yaxınlaşdıqca addımlarını yavaşıdırdı. Vaxt həm 

düşmənə, həm də mühasirəyə düşmüş Yaqubovun tağımına 

təzə şumlanmış sahədə hərəkət edən qarışqanın addımları kimi 

görünürdü…  

- Əşhədü ənnə la ilahə illəllah! - Leytenant Yaqubov 

pıçıldadı. 

- Əşhədü ənnə Muhəmmədən Rəsulullah! - Nəcməddən 

davam etdi. 

- Əşhədü ənnə Əmirəl Mömininə, - Mehman şəhadətə 

qoşuldu. 

- Əliyyən Vəliyyullah! - Gülmirzə duanı bitirdi.  

Nazim, Feyruz, Namiq və digərləri də kəlmeyi-şəhadəti 

təkrar etdilər. Və Yaqubovun əmri ilə əllərində tutduqları 

qranatların rıçaqlarını çəkib partlayışa hazır vəziyyətdə 

saxladılar. 

- Hazırlaşın! - Komandir pıçıldadı!  

Zəncir şəklində yayıldıqlarını hiss etdirməməyə çalışaraq 

bir-birlərindən iki-üç metr məsafə saxlamaqla sağa-sola 

çəkildilər. 

- Bir.., iki.., üç.., - Var qüvvəsi ilə hərə irəli bir qranat atıb 

dərhal yerə uzandı. Dörd-beş saniyədən sonra partlayış baş 

verdi. Bundan istifadə edən döyüşçülər cəld yerlərindən qalxıb 

yıxıla-dura sol tərəfdə, təxminən yüzəlli-yüzsəksən metrlikdə 

yerləşən meşəyə tərəf götürüldülər. Partlayışdan yaranan toz-

duman düşmənlə aralarında sanki bir sərhəd çəkmişdi. Buna 

baxmayaraq, artıq meşəyə yaxınlaşmaqda olan döyüşçüləri 

düşmən görmüşdü. Güclü atəş başladı. Ətraflarından uçuşan, 

ayaqları altında vıyıldayan güllələrə baxmayaraq, xilas yolunu 

yalnız meşədə görən müdafiəçilər dayanmadan qaçır, arabir 
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yıxılaraq sürünür, əyilə-əyilə hərəkət edir, güllələrdən yan 

keçməklə meşəyə can atırdılar. Çətinliklə də olsa meşəyə girə 

bildilər. Amma hərəkət etməyə artıq taqətləri qalmamışdı. 

Təhlükə isə hələ də bir addımlıqlarında idi. Bir qədər də 

irəliləməli, atəş xəttindən çıxmalı, meşənin dərinliklərində 

görünməz olmalı idilər. Amma bir tərəfdən yorğunluq, isti, 

susuzluq hərəkətlərini çətinləşdirir, digər tərəfdən isə tikanlı 

kol-kos irəliləmələrinə mane olurdu. Qolları, sir-sifətləri kol-

kosdan cızıq-cızıq olmuşdu, tərlə qarışıq qan bütün vücudları 

boyu dayanmadan sızırdı. Daha hərəkət mümkün deyildi. 

Hərəsi bir tərəfdə torpağın üstünə düşüb eləcə də qaldı. Atəş 

isə dayanmaq bilmir, güllələr başları üzərlərində vıyıldayır, 

gilizlərin qopardığı yarpaqlar üstlərinə tökülürdü.  

Bir an keçmədi ki, üstlərində qalaqlanan kol-kos, 

yarpaqlar onları “dəfn edərək” sanki düşməndən gizlətdi. 

Burada isə artıq yubanmaq olmazdı. Gilizlər onları təqib 

etdikləri kimi, düşmən də hər an dallarınca gələ bilərdi. 

Komandirin ardınca qalxaraq iməkləyə-iməkləyə irəli 

dartındılar. Qarşıdakı dağı aşmayınca hər an təhlükə ilə üz-üzə 

olduqlarını hamı yaxşı bilirdi. Ona görə bütün çətinliklərə 

baxmayaraq, üzü yuxarı dırmanmağa başladılar.  

Artıq ağrı hiss etmirdilər. Kol-kos, tikan bir an öncə 

cızdıqları, deşib qanatdıqları yeri yenidən yaralayır, döyüşçülər 

isə bunu veclərinə belə almırdılar. Olan-qalan güclərini yalnız 

ayaqlarına verib irəli, dağın zirvəsinə çatmağa can atırdılar. 

Təxminən bir saat meşə ilə çarpışaraq özlərini zirvəyə 

çatdırdılar. Amma dağın zirvəsi meşəsiz, açıqlıq olduğu üçün 

bu son addımı atmaq elə də asan deyildi. Dağın zirvəsi erməni 

mövqelərindən açıq-aydın görünürdü. Dağın arxasında isə 

tağımı təhlükəsizlik gözləyirdi.  
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Son addımda düşmən gülləsinə tuş gəlməyi heç biri 

arzulamırdı. Meşənin qırağında dayanıb bir qədər dincəlməyi 

qərara aldılar. Bu müddətdən istifadə edib ətrafı diqqətlə seyr 

edərək, dağı aşmağın asan və qısa yollarını araşdırdılar. Demək 

olar ki, hər tərəf eyni idi. Hər tərəf göz qabağında, hər addım, 

hər qarış düşmən gülləsinin asanlıqla tuta biləcəyi açıq sahə idi. 

Bu sahəni tez və ehtiyatla keçmək lazım gəlirdi. Düşmən isə 

bir addımlıqlarından qaçıb meşədə gözdən itən bu əsgərlərin 

yalnız bir çıxış yolu olduqlarını, yalnız bu zirvəni aşmaqla 

təqibdən yaxa qurtara biləcəklərini yaxşı anlayırdı. Ona görə də 

bütün diqqətini bu açıq sahəyə verib, səbirsizliklə onların 

peyda olacaqlarını gözləyirdi. 

- Sonumuz çatıb! Yox.., biz buradan salamat qurtara 

bilməyəcəyik!  

Ələddin dilləndi. O, hamıdan kök, hamıdan canlı idi. 

Keçdikləri bu çətin yol onu lap əldən salmış, taqəti tükənmişdi. 

Axırıncı aşırımı aşa biləcəklərinə isə ümidi qalmamışdı. Döyüş 

yoldaşları ona əhəmiyyət vermədilər. Ölümün üzünə şax 

baxmaq, bu son cəhdi qətiyyətlə etmək qərarına gəldilər. 

Sürünərək bir yerə yığıldılar. Bir-birlərinə sıxılaraq susdular…  

Bu onların son görüşü ola bilərdi. Susur, sanki danışmağa 

heç biri cürət etmir, heç biri dillənmir, səsini çıxarmır, dilsiz-

ağızsız vidalaşırdı… 

- Ünvanlarımızı götürmək lazımdır! - Leytenant Yaqubov 

dillindi:- Əgər aramızdan sağ qalan olacaqsa, qoy digərlərinin 

ailələrinə baş çəksin.  

Komandir çantasını açıb  dəftərin boş vərəqlərini qopardı. 

Hərəyə bir vərəq verdikdən sonra hər biri digər on nəfərin 

ünvanını köçürdü. Demək olar ki, hamısı (Seymur istisna 

olmaqla. O, yenicə doğulmuş körpə qızını və gənc həyat 
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yoldaşını kirayə tutduğu  evdə saxlayaraq könüllü olaraq 

cəbhəyə yollanmışdı) Suraxanı rayonunun hərbi 

komissarlığından Milli Orduya çağırılsalar da, əslən müxtəlif 

rayonlardan idilər. 

- Vaxtdır!  

Komandir dilləndi. Sonuncu dəfə qollarını bir-birlərinin 

çiyinlərinə qoyub birgə qucaqlaşdılar.  

Komandirin əmri ilə iki nəfər hərəkətə gəldi. Manevrlə 

cəld qaçaraq irəliləməyə başladılar. Talanın tən ortasına 

çatanda düşmən silahları gurladı.  

Döyüşçülər yerə yıxıldılar. Amma güllə onlara 

dəyməmişdi. Ilan kimi qıvrıla-qıvrıla sürünərək çevik hərəkətlə 

gözdən itdilər. Artıq gözləmək olmazdı. Ermənilər onların 

yerini müəyyən etmiş və güclü atəşə tutmuşdular.  

Növbəti iki nəfər irəliləməyə başladı. Digər beş nəfər də 

talanı itkisiz aşdı. Sona leytenant Yaqubovla aşırımı aşmağa 

ümidini tamamilə itirmiş və artıq qüvvəsi tükənmiş Ələddin 

qalmışdı. Ələddən “Ya Allah” - deyib komandirin ardınca 

sürünməyə başladı. O, çox ləng hərəkət edirdi. Amma bir qədər 

süründükdən sonra qalxıb var qüvvəsi ilə irəli qaçmağa qüvvəsi 

çatdı. Talanın tən ortasında isə zarıldayaraq yerə yıxıldı. 

Leytenant Yaqubov da yerə uzanaraq geri, yaralı yoldaşının 

yanına süründü. Ələddin budundan iki yerdən güllə yarsı 

almışdı. Leytenant Ələddinin qolunu çiyninə keçirib irəli 

dartmağa çalışdı. Amma Ələddin həddindən artıq ağır olduğu 

və atəş altında azacıq da olsa qalxınmağa imkanları olmadığı 

üçün bacarmadı. Onları düşməndən gizlədə bilən yeganə cəhət 

otların hündür və düşmənlə aralarındakı məsafənin nişan 

götürmək üçün kifayət qədər uzaq olması idi. Otların arasında 
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uzaqdan görünməz olduqları üçün düşmən hədəfi dəqiq təyin 

edə bilməmiş və talanı bütünlüklə atəşə tutmuşdu. 

Komandir:  

- Sən yerində sakitcə uzan, mən köməyə adam çağırıb 

qayıdıram! - deyə Ələddinin qolunu çiynindən çıxarıb irəli 

sürünmək istədi. 

Ələddən cəld onun qolundan tutub məsum və ağrıdan 

qıyılmış gözlərini düz gözlərinin içərisinə zillədi. Yaqubov 

qanrılıb çiyni üstündən döyüş yoldaşının əzab və narahatlıq 

ifadə edən sifətinə boylandı: 

- Qorxma Ələddin, tez qayıdacam! Sən hərəkət eləmə. 

Çoxlu qan itirə bilərsən!   

- Məni atıb getmə, Yaqub... 

- Səni atan deyiləm, Ələddin, qoy köməyə adam 

çağırım!.. 

- Yox, komandir, güllələ məni, güllələ, qoyma 

ermənilərin əlinə keçəm!.. 

- Düşmən bizdən çox uzaqdadı, Ələddin, 

özümüzünkülərsə bir addımlığımızda. Bir qədər səbr et. Səni 

buradan sağ-salamat çıxaracağıq!.. 

Güllələr dayanmadan yağırdı. Tez-tez ətraflarında gilizlər 

vıyıldayır, otları qırıb üstlərinə səpirdi. Ələddin döyüş 

yoldaşının əlini möhkəm-möhkəm sıxıb vidalaşırmış kimi 

silkələdi. Gözlərini ümidsizcəsinə dostunun nəzərlərindən 

yayındırıb əlini qolundan üzdü. Yaqubov:  

- Bir qədər də döz! - deyə var qüvvəsi ilə irəli süründü. 

Yetirib özünü aşırımın arxasına atdı: 

- Ələddini vurdular! - deyə qışqırıb əsgərləri köməyə 

çağırdı: - Özünüzlə plaş- palatka götürün! 
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Yüksəklikdən azacıq aşağıda onları gözləyən üçüncü 

tağımın əsgərlərindən iki nəfər cəld Yaqubovun yanına 

yüyürdü. Bir qədər irəli, Ələddinə sarı sürünsələr də güclü 

atəşə tutulduqları üçün dayanmalı oldular. Yaqubov da 

arxalarınca sürünüb özünü onlara yetirdi. Leytenantın əmri ilə 

əsgərlər cəld diyirlənərək bir-birindən xeyli aralandılar və 

mövqe seçərək düşmən mövqelərini cavab atəşinə tutdular. 

Yaqubov Ələddinə sarı süründü. Plaş-palatkanı böyründə yerə 

sərincə düşmən mövqelərini atəşə tutan döyüş yoldaşları da 

atışmaya ara verib özlərini yaralıya çatdırdılar. Diyirlədib 

Ələddini plaş-palatkanın üstünə aşırdılar. Yaralının budundan 

sızan qan bir anın içərisində plaş-palatkanı al-qırmızı rəngə 

boyadı. O, dayanmadan zarıyır, qanı axdıqca sayıqlayır, gah 

onu incitməməyi, elə oradaca atıb getməyi xahiş edir, gah da 

«güllələyin məni, düşmənə verməyin!» - deyə yalvarırdı. 

Hərdən də dirsəklərinə dayaqlanıb qalxmağa çalışır, üzü yuxarı 

dartınırdı. Yoldaşları tez sinəsindən basıb yatırır, «az qalıb, az 

qalıb!» – deyə qarış-qarış aşırımın arxa tərəfinə sürüyürdülər. 

Düşmən isə dayanmadan atəş açır, güllə yağış kimi yağırdı. 

Daha bir təkan verib özlərini aşırımın arxa tərəfinə saldılar. 

Dərhal da arxaları üstə çevrilib halsız vəziyyətdə əl-qollarını 

uzatdılar. Ağızlarını geniş açıb acgözlüklə havanı ciyərlərinə 

çəkməyə başladılar. 

Döyüş yoldaşları Ələddinə ilk tibbi yardım göstərəndə o, 

artıq huşunu itirmişdi. Qaldırıb dərənin dibində dayanmış 

BMP-yə aparanda yenidən huşu başına gəldi. Və “Yaqub, 

Yaqub, komandir, güllələ, güllələ məni, düşmənə vermə!” - 

deyə sayıqlamağa başladı. Yoldaşları sıxıb yaralı budunun 

qanını saxlamağa çalışsalar da, qan dayanmaq bilmirdi. 
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Yarasına sarınmış əski parçası tamamilə islanmışdı, sarğının 

üstü isə yenicə açılmış bulaq gözü kimi qaynayırdı… 

Leytenant Yaqubov gözlərini açanda tabor komandiri, 

mayor Dövlət Məmmədovu başının üzərində gördü. 

Dirsəklərinə dayaqlanıb qalxmaq istərkən komandir batalyon:  

- Allaha şükür! – deyə yanında yerə çökdü: - Tələsmə, 

istirahət elə. - Qarnına sıxdığı dizlərini qucaqlayıb: - 

Yoldaşlarının çoxu döyüşdən qayıtmayıb! – dərindən köks 

ötürdü. 

Yorulub əldən düşsələr də artıq heç kim orada qalmaq 

istəmir, tez uzaqlaşmaq, çatdırıb haradasa susuzluqdan 

qovrulan ciyərlərini sərinlətmək istəyirdi. 

Tobor komandiri yenidən arxadakı mövqelərimizə 

çəkilməyi əmr etdi. Özü isə dərədə onu gözləyən yaralılar da 

yüklənmiş BMP-yə əyləşib geri qayıtdı. Arxadakı 

mövqelərimiz isə təxminən on beş kilometr aralıda yerləşən, 

səhər erkən yola çıxdıqları yer - Papravənd kəndinin dörd-beş 

kilometrliyi idi. Bununçünsə zirvəsində olduqları dağı enməli, 

qarşıdakı buğda zəmisini kecib yenidən irəlidə ucalan dağın 

zərvəsinə qalxmalı idilər. Buna isə yeni güc, yeni qüvvə lazım 

gəlirdi. Gərgin döyüşdən sonra onlar yalnız doyunca su içmək 

və uzanıb saatlarla istirahət etmək istəyirdilər. Bununçünsə nə 

vaxt, nə də imkan var idi. Yolları üzüaşağı olduğu üçün dağı 

birtəhər endilər. Amma buğda zəmilərinə çatanda hər şey 

yenidən başladı. Ermənilər onları təqib edərək indicə endikləri 

dağın zərvəsinə qalxmışdılar. Minaatanlar, qranatamyotlar, 

pulemyotlar yenidən gurlamağa başladı. Buğda zəmisi od tutub 

yanır, tüstü, dumandan göz-gözü görmürdü. Alovlanan zəminin 

istisindən, bürküdən sanki özlərini yanar təndirin içərisində 

hiss edirdilər. Əsgərlər haldan düşmüşdü, gözləri tor görürdü. 
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Sanki heç biri indi minamyot mərmilərinin  ətraflarındakı 

partlayışlarını görmür, qulaqlarının diblərində vıyıldayan 

gilizlərin səslərini eşitmir, pulemyotların, avtomatların 

şaqqıltısını duymurdular. Indi hər birinin xəyallarında bulaqlar 

çağlayır, çaylar şırhaşırla axır, onlar da istədikləri qədər sərin 

sulardan içir, buz kimi dağ suyunu sifətlərinə vururdular. 

Gülləbaranın yaratdığı toz-duman isə onların vəziyyətini 

ağırlaşdırmamış, əksinə, yaxşılaşdırmışdı. Düşmənlə aralarında 

görünməz bir tüstü layı yaranmış, bu da düşmənin onları 

görməsini əngəlləmişdi. Buna görə də heç biri cavab atəşi 

haqqında düşünmür, xəyallarına qapılıb ayaqlarını irəli, qarşıda 

onları gözləyən dağa sarı sürüyürdü. Amma ətəyinə çatanda 

dağın zirvəsi başlarını qaldırıb ona baxan əsgərlərin gözündə 

sonu görünməyən bir yüksəkliyə çevrildi. Heç birinin 

ayaqlarının ixtiyarı artıq özündə deyildi. Dizləri qatlanmır, 

ayaqları yerdən qopmurdu. Nə vaxtsa su içəcəklərinə isə artıq 

ümüdlərini çoxdan itirmışdilər. Indi heç biri buradan sağ 

çıxıcağına inanmır, elə buradaca uzanıb qalmaq, heç olmasa 

ölümü rahat qarşılamaq istəyirdi. Yoldaşlarındakı ruh 

düşkünlüyünü və halsızlığı görən leytenant Yaqubov bir addım 

irəli çıxıb üzünü əsgərlərə çevirdi: 

- Qulaq asın mənə, uşaqlar! Biz bu dağı da aşmalıyıq! 

Bunu bacaracağıq. Hər şeyi yadınızdan çıxarın! Başınızı 

qaldırıb hündürlüyə belə baxmayın. Sadəcə hərəkət edin! 

Bacardıqca özünüzü irəli, zirvəyə çatdırmağa çalışın. Orda bizi 

su maşınları gözləyir! – Və dizlərinin əsməsinə baxmayaraq, 

irəli düşüb hərəkətə başladı. Bir xeyli irəlilədikdən sonra 

dizlərinə dayaqlanıb qanrılaraq çiyni üstündən arxaya nəzər 

yetirdi. Hamı sıra ilə düzülüb komandirlərinin arxasınca 

gəlirdi… 
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Dağın zərvəsinə çatanda istədikləri qədər su içməyə icazə 

verməsələr də gözlərinin qurdunu öldürdülər. Və elə oradaca 

daşın, torpağın üstündə uzanıb narahat yuxuya getdilər… 

…Amma bu, səhər döyüşə yollanan batalyonun yalnız bir 

hissəsi idi: Yüz altı nəfər döyüşçüdən yalnız əlli iki nəfər 

salamat qayıtmış, on iki nəfər şəhid olmuş, iyirmi nəfər 

yaralanmış, iyirmi iki nəfər isə itkin düşmüşdü… 

Bütün bunlara baxmayaraq, komandanlığın əhval-

ruhiyyəsi çox yaxşı idi. Plan baş tutmuşdu. Məlum oldu ki, 

batalyon Canyataq və Gülyataq kəndləri istiqamətində 

düşmənin qüvvəsini yarı bölmək məqsədi ilə hücuma 

göndərilib. Kəşfiyyatın bir gün qabaq verdiyi məlumata görə, 

ermənilər Ağdərə rayonunun televiziya qülləsi istiqamətində 

xeyli qüvvə toplamışdı. Bu, teleqülləni götürmək tapşırığı 

almış qüvvələrimizin həmin istiqamətdə hücümunu əngəlləyə 

bilərdi. Canyataq və Gülyataq kəndləri istiqamətində hərəkət 

edən batalyonun hücuma keçdiyini düşünən düşmən qüvvələrin 

bir hissəsini Ağdərə bölgəsindən çıxarıb həmin bölgəyə 

göndərmişdi. Bundan istifadə edən Azərbaycan Milli Ordusu 

hücuma keçərək teleqülləni düşməndən azad edə bilmişdi. 

Batalyon Canyataq və Gülyataq kəndləri istiqamətində 

mühasirəyə düşüb həyat uğrunda çarpışdığı anlarda düşmən də 

Ağdərə bölgəsində böyük itki verməklə işğal etdikləri ərazini 

tərk edərək qaçmaq məcburiyyətində qalmışdı… 

…Yarim saat istirahət etdikdən sonra batalyonun salamat 

qalmış əsgərlərinə galxıb düzlənmək əmri verildi. 

Könülsüzcəsinə ayağa galxan əsgərlər siraya dəzlənmək 

əvəzinə ciyərlərinin  yanğısını söndürmək  üçün  yenidən su 

maşınına tərəf addımladılar. Elə bu an gəfil güllə açıldı. Su ilə 

dolu cam mühasirədən indicə çıxmış əsgərin dodaqları və artıq 
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gücünü itirməkdə olan əllərinin arasından sürüşüb torpağa 

düşdü. Bircə addımlıqda əks-səda doğuran güllə səsindən 

səksənən əsgərlər: -  Seymuru vurdular!.. - nidasından çevrilib  

cəld Seymura sarı yüyürdülər. Yaxınlığında olan Yagubov 

özünü yetirib döyüş  yoldaşını yıxılmadan qucağına aldı. Və 

astaca torpağa uzatdı.  

Güllə səsləri yenə də eşidilirdi. Amma uzaqlarda.  Və 

həmin uzaqlardan düşmən gülləsinin yolunu azaraq gəlib bura 

cıxması  hec də inandırıcı görünmürdü. Amma bu dəqiqələrdə 

hec kəs bu barədə düşünmək iqtidarında deyildi.   

- Su.., mənə su verin!.. - Çətinliklə nəfəs alan Seymur göz 

qapaqlarını belə aralamadan  guclə eşidilə biləcək səslə 

pıçıldadı. Əsgərlərdən kiminsə qaçaraq gətirdiyi su camını 

Yaqubov ehmalca döyüş yoldaşının dodaqlarına dayadı.  

Seymur Günəşin isitdiyi sudan bircə qurtum alıb islanmış 

kipriklərini qırparaq araladı.  Komandirini başının üzərində  

görüncə: 

-  Mənə..,  mənə kömək et, Yaqub!.. - Sözünün ardını 

deyə bilmədi. Gözləri alacalanıb yenidən  yumuldu.  Döyüş 

yoldaşları tərdən islanmış sifətini, sinəsini yaş dəsmalla silib,  

kürəyindən aldığı yaranın üzərinə əski basdılar. Sanki ağrıdan 

diksinən Seymur sızıldayaraq yenidən göz qapaqlarını araladı: 

- Saranı  tapsan, de ki.., – Baxışlarını leytenant 

Yaqubovun göz bəbəklərində cəmlədi. Sanki yaşdan islanmış o 

gözlərdə xahişini yerinə yetirəcəyinə əminlik axtarırdı: - De 

ki.., - Gözlərinə təbəssüm qondu və eləcə də əzab və ağrıdan  

qıyılmış  gözlərində, qan axdıqca saralan sifətində dondu... 

 

*** 
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…Seymur da dönüb həyat yoldaşına ani bir nəzər yetirdi. 

Amma gözlərinin ifadəsi dəyişmədi. Elə eyni ifadə ilə 

sönükməyə başladı. Sərdar bıçaqla işarə edərək cəld ona 

yerindən qalxmağı əmr etdi, özü isə bir addım geri çəkildi. 

“Quldurun” hərəkətindən cəsarətlənən Seymur sıçrayıb ayağa 

qalxdı. Amma yerindən tərpənməyə cürətə çatmadı. Sərdar 

başının işarəsi ilə ona telefona yaxınlaşmağı əmr etdi. Seymur 

isə telefona yaxınlaşmazdan əvvəl döşəmədə çapalayan həyat 

yoldaşına yanaşdı. Onu yerdən qaldırıb çarpayıya uzatdı. 

Qadının danışmağa taqəti olmasa da, gözlərindən və 

hərəkətlərindən öz hayında olmadığı aydınca hiss olunurdu. O, 

bir əli ilə qarnını tutmuş, digər əlini aman diləyirmiş kimi 

Sərdara sarı uzatmış, dilsiz baxışları ilə yalvarır, ondan həyat 

yoldaşına rəhm  diləyirdi… 

Bir gözü ağrı və əzabdan qovrulan həyat yoldaşında, bir 

gözü Sərdarda olan Seymur isə hələ də çağırılmamış qonağın 

hərəkətlərini anlamır, onun nə istədiyini, bu evə nə üçün 

gəldiyini hələ də dərk edə bilmirdi. Bunu Sərdar da başa 

düşmüşdü, danışıq tərzini dəyişməyə çalışaraq boğuq səslə 

dilləndi: 

- Keç, Təcili Yardıma zəng elə!.. 

Seymur cəld telefona yaxınlaşdı. Onun polisə zəng 

edəcəyindən ehtiyatlanan Sərdar da arxasınca yeridi. Seymur 

03-ü yığdı. Xırıltılı səslə ad-familiyasını və ünvanı deyib 

dəstəyi yerinə qoydu. Çevrilib yenidən çağırılmamış qonağın 

düz gözlərinin içinə baxmağa başladı. Sərdar bıçaq tutduğu, 

havadan asılı qalmış əlini endirdi. Vaxtsız ana olmağa 

hazırlaşan qadına ani bir nəzər yetirib dal-dalı qapıya tərəf 

yeridi. Blokdan çıxıb küçəyə adlayarkən sürətlə gəlib 



 

 

 

             www.kitabxana.net 
 

 123 

Seymurgilin binasının qarşısında dayanan Təcili Yardım 

maşını ilə qarşılaşdı… 

Üzləşdiyi hadisənin təsirindən çıxa bilmirdi. Fürsəti əldən 

verdiyinə təəssüflənmirdi. Əksinə, özünə haqq qazandırır, bu 

qədər əziyyət çəkməsinə, həyəcan keçirməsinə, bu məqsədlə 

qoca bir qadını qətlə yetirməsinə baxmayaraq, namərdlik 

etmədiyinə görə daxili qürur hissi duyurdu. Amma bir daha 

Seymuru necə ələ keçirə biləcəyi və müştərisinin buna hansı 

reaksiya verəcəyi onu narahat edirdi. Ona verilmiş vaxt hələ 

bitməmişdi. Amma bu, Seymur kimi bir adamı tora keçirmək 

üçün heç də kifayət deyildi. Seymur indi əvvəlkindən daha 

ehtiyatlı tərpənəcək, hər halda, daşın hansı tərəfdən atıldığını 

da anlayacaq və əks tədbirlər görəcəkdi. Bu, indiyə qədər gizli 

davam edən iki qrup arasındakı düşmənçiliyi də aşkara çıxara, 

hətta açıq müharıbəyə səbəb ola bilərdi.  

Bütün bunları götür-qoy edə-edə ertəsi Kərim kişinin 

yanına getdi. Kərim kişidən çox Oğru Vaqif qəzəbləndi. O, 

qardaşına da, Kərim kişiyə də Sərdara etibar etməkdə səhv 

etdiklərini bildirdi. Hər ikisini cinayət dünyasının adlı-sanlı 

adamları olmasına baxmayaraq, adam tanımamaqda, başları bu 

qədər çəkdikdən sonra da səhvə yol verməkdə təqsirləndirib 

qapını çırpdı. Bu, o demək idi ki, daha mənlik deyil, killeri 

özünüz tapmısınız, məsələni də özünüz həll eləməlisiniz. 

Əslində nə Vaqif, nə qardaşı, nə də Kərim kişi məsələnin belə 

bitməsini gözləmirdi. Ən azı ona görə ki, bu, onlar üçün çox 

vacib idi. Əvvala, rəqib qrupa başçılıq edən Həsən Paşanın 

yaxın silahdaşı və sağ əli olan Seymurun aradan götürülməsi 

onların həm biznes planlarını həyata keçirmək, həm də digər 

qrupun onların yanında zəif olduğunu sübut eləmək üçün çox 

vacib idi. Ikincisi isə, Sərdar özü onların qarşısında ciddi 
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maneə ola bilərdi. Baxmayaraq ki, Sərdar həm heç bir 

qruplaşmaya qoşulmur, tək işləyir, həm də əsasən oğurluq, 

cibgirlik, quldurluqla məşğul olur, yalnız müştəri düşəndə 

killerlik edirdi, amma istənilən anda o biri qrupun sifarişi ilə də 

işləyə bilərdi. Ən başlıcası isə, artıq ona çox şey məlum idi.  

Kərim kişi və Vaqif isə özləri qan tökmək istəmirdilər. 

Baxmayaraq ki, Sərdar sifarişi üzərinə götürəndə “Mən qolumu 

girov qoyuram!” - deməklə həm öz vəziyyətini ağırlaşdırmış, 

həm onların üzərinə böyük məsuliyyət qoymuş, həm də bu işi 

müvəffəqiyyətlə bitirəcəyinə onlarda tam əminlik yaratmışdı… 

Kərim kişinin qəzəbdən titrədiyini və qeyri-ixtiyari 

eynəyini yerə çırpıb sındırdığını görən Sərdar onu 

sakitləşdirməyə çalışdı: 

- Mənə verdiyiniz vaxt hələ bitməyib. Bu müddətdə 

məsələni həll edə biləcəm. 

- Çətin! – Kərim kişi siqaretindən dərin bir qullab alıb 

izah elədi: - Əvvəla, nəinki Seymur kimi tədbirli “razborşik”, 

ağlı başında olan heç bir kəs duyuq düşdükdən sonra ikinci 

dəfə tora düşməz. Sonra da, vəziyyət dəyişib.   

Kərim kişi susub, zəif görməsinə baxmayaraq kəskin 

nəzərlərini Sərdarın düz gözünə zillədi. Gözlərini qıymaqla 

sanki “səni bax beləcə sıxıb əzərəm!” - deyə dilinə gətirmədiyi 

sözlərlə qarşısındakına meydan oxudu. Çox da uzun çəkməyən 

düşüncələrdən sonra nəhayət: 

- Biz sabah Həsən Paşa ilə görüşməliyik. Bu görüş bizim 

bundan sonrakı planlarımızın və avtoritetimizin həllində böyük 

rol oynaya bilər. Bu görüşdə isə Seymur Həsən Paşanın 

yanında olmamalıdır! 

Sərdara hər şey ində aydın olurdu. Bu işi üzərinə 

götürdüyü üçün qəlbində peşımançılıq hissi də keçirirdi. Bir 
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gün ərzində bu məsələni həll edə biləcəyinə ümidə də 

qalmamışdı. Amma ilk söhbətlərini də yaxşı xatırlayırdı. Ona 

görə də: 

- Razılaşmaya görə hələ bir həftə vaxtın var! - deyə 

yadlarına saldı: - Bu bir həftə isə mənə kifayət edər. 

- Vaxt təkcə saatla ölçülmür. Həm də hadisələrin nəticəsi 

ilə müəyyənləşdirilir! - Qəzəbdən bayırda hövsələsi tutmayıb 

geri qayıdan Vaqif qollarını qoynunda çarpazlayıb dilləndi. 

Addımlayıb Sərdarla göz-gözə dayandı: - Fürsət bir dəfə ələ 

düşür. Sən isə onu əldən vermisən.  

Kərim kişi asta yerişlə pəncərəyə yaxınlaşıb çiyni üstdən 

arxaya qanrıldı. Vaqifin boynu üzərindən Sərdara boylandı: 

- Əgər məsələni sabahkı görüşə qədər bitirə bilsən, 

məbləği artıracam! - deyə vəd etdi.  

- Əgər bitirə bilməsən, sənin qolunu şəxsən özüm 

kəsəcəm! - Vaqif boynunu Sərdarın sifətinə tərəf uzadıb pıçıltı 

ilə əlavə etdi.  

Sərdar onun fikrini eşitdiklərindən çox qəzəbli baxışları 

və az qala dodaqlarını didib tökməsindən anladı. Bir söz belə 

demədən Vaqifin hədəqəsindən çıxan gözlərinin müşayiəti 

altında otağı tərk etdi.  

 

*** 

  

Ertəsi gün görüş baş tutdu. Və həmin görüşdə Həsən Paşa 

ilə bərabər Seymur da iştirak etdi. Sərdar nəinki onu tapa, izinə 

də düşə bilməmişdi… 

Həsən Paşaya bir “razborşık” kimi müəyyən ticarət 

obyektlərindən “dolya” verilirdi. Bu isə əslən Qubadlıdan olan 

“vor zakon” və onun qubadlılı “kruq”una heç də xoş gəlmirdi. 
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Həm də Vaqif Həsən Paşanın şöhrəti və hörməti qarşısında ona 

ehtiyatla yanaşır, öz “avtoritet”ini itirməkdən qorxurdu. Bütün 

bunların bir sonu olmalı idi. Vaqif Həsən Paşanın “əl-qolunu 

yığmağa” bir neçə dəfə cəhd göstərsə də, nəticəsi olmamışdı. 

Ona görə də məsələni birdəfəlik həll etmək məqsədi ilə Həsən 

Paşa ilə şəxsən görüşməyi qərara almışdı. Bu görüşdən qabaq 

isə bütün uğursuzluqlarında böyük rolu olmuş Həsən Paşanın 

yaxın silahdaşı və dostu Seymurun qətlinə fitva vermişdi. 

Amma killer həlledici məqamda insanpərvərlik nümayiş 

etdirərək Seymuru dünyaya vaxtsız uşaq gətirən həyat 

yoldaşına bağışlamışdı… 

Seymurun qətlini müzakirə edərkən Həsən Paşanın da 

üzərində dayanmışdılar. Amma son məqamda qrup rəhbərini 

aradan götürməyin hələ vaxtı çatmadığını, onu qətlə yetirsəlçr 

kələfin ucunu ələ verəcəklərini düşünmüş, yalnız onu “tərksilah 

etməyi” qərara almışdılar. Buna görə də ona bütün ətrafından 

daha çox yaxın və daha çox təsir gücünə malik olan və daha 

çox canfəşanlıq göstərən Seymurun üzərəndə dayanmışdılar… 

...Görüş Novxanıdakı pansionatda baş tutdu. Bu görüşə 

Həsən Paşa da dostu və yaxın silahdaşı olan Seymura qarşı 

təşkil olunmuş sui-qəsdin təsiri altında getmişdi. Görüş zamanı 

bunu büruzə verməməyə çalışsalar da, hər ikisi qətiyyət və son 

dərəcə sərtliklərini gizlədə bilmədilər.  

- Mənim təklifim budur ki, gəlin sahələrimizi ayıraq. Və 

heç birimiz o birinin sahəsinə girməsin.  

Vaqif elə özlərənə uyğun şəkildə Həsən Paşagili sərt 

qarşıladı. Təsirin əks təsirə bərabər olduğunu bilən və bunun 

cinayət dünyasında dəfələrlə şahidi olan Həsən Paşa isə: 

- Nəyi nəzərdə tutursan!? - deyə səbrli olmağa çalışdı.  
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- Rayon uşaqlarından “dolyanı” yığmaqda sizə heç bir 

maneçilik törətməyəcəyik. Şəhər uşaqlarında isə işiniz 

olmasın! - Vaqif birbaşa mətləbə keçdi: - Onlardan “dolyanı” 

özümüz yığacağıq. 

- Kimin üçün?  

Həsən Paşanın gözlənilməz sualı ani sükuta səbəb oldu. 

Yoldaşlarına ötəri nəzər yetirən Vaqif istehza ilə gülümsəyəb: 

- Bəlkə gündəlik xərclərimiz haqqında da sizə məlumat 

verək? - deyə gözlərini rəqibinin gözlərinin düz içinə zillədi.  

- Hesabat verməsəniz də bilirik. - Həsən Paşa istehzaya 

məhəl qoymadı. -Siz pulu öz cibinizə yığırsız, bizsə “obşak” 

üçün. Ona görə də elə hamıdan özümüz yığacağıq.  

Fikrinin qəti olduğunu nümayişkaranə bildirib ayağa 

qalxdı. Bununla da söhbətin elə burada bitdiyini bildirdi. 

- Bəs belə!? - Vaqifin “kruq”undan olan “Kürd” ləqəbli 

“Oğru” irəli yeridi. -Noolar, baxarıq kimin anası ağlayacaq! 

Mübahisənin qızışacağını, nəinki heç nəyi həll edə 

bilməyəcəklərini, hətta qan düşə biləcəyini yaxşı başa düşən 

Vaqif tələsik münasibətlərə yumşaqlıq gətirməyə çalışdı: 

- Biz mübahısə etmək üçün yığışmamışıq. Xahiş edirəm 

bir-birimizi anlamağa çalışaq. - Nəzərlərini “Kürd” ləqəbli 

silahdaşından ayırıb üzünü Həsən Paşaya tutdu: 

- Mənə elə gəlir ki, biz yaxşı fikirləşib bir də 

görüşməliyik. Elə eləməliyik ki, nə şiş yansın, nə kabab. Onu 

bilin ki, inad heç kimə xeyir gətirməyəcək. 

- Biz istədiyiniz qədər görüşə bilərik. Amma inanmıram 

ki, mən “obşak”ın əleyhinə olan hər hansı bir təklifə razılıq 

verəm. Və gözləri bizdə olan türmədəki qardaşlarımızın 

çörəyini kiminləsə bölüşəm. 
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Hər hansı razılığa gələ biləcəkləri barədə gümanları 

qalmasa da, növbəti görüş üçün vaxt təyin edib ayrıldılar. 

Əslində, hər iki tərəfin fikirləri bir-birinə gün kimi aydın idi. 

Və bu fikirlərin dəyişməyəcəyini də yaxşı bilirdilər. Amma hər 

iki qruplaşmaya müəyyən təsir vasitələri ilə qarşı tərəfi 

zəiflətmək, öz tələbləri ilə razılaşmağa məcbur etmək üçün 

vaxt lazım idi…  

Növbəti görüş baş tutmadı. Nəzərdə tutulmuş görüşə 

qədər nə Sərdar Seymuru tapdı, nə də Vaqif Sərdarı. Buna 

onların, sadəcə, imkanları çatmadı. Seymur isə Vaqifi tapdı. 

Onun növbəti görüşü gözləməyə səbri çatmadı. Əslində o, 

gözlənilən görüşün heç nəyi həll edə bilməyəcəyini yaxşı 

bilirdi. Və onun zənnincə bu məsələni sülh yolu ilə həll etməyə 

artıq zəmin qalmamışdı. Ona görə də birinci özü müharibəyə 

başlamaq qərarına gəldi. Bu addımı atmağa onu Vaqifin ona 

qarşı təşkil etdiyi sui-qəsd də, görüş zamanı “görərik kimin 

anası ağlayacaq” - deyə onlara hədə-qorxu gəlmələri də kifayət 

qədər təsir etdi. Gecə o,Vaqifin yaşadığı mənzilə gedib Vaqiflə 

qardaşını qətlə yetirdi. Elə həmin andan da qaçaq düşdü. 

Seymur adam öldürdüyünə görə təkcə hüquq-mühafizə 

orqanları tərəfindən axtarılmırdı. O, həm də cinayət dünyasının 

sakinləri tərəfindən axtarışda idi. Seymur adi adam yox, 

“qanuni oğru” öldürmüşdü. Buna görə də cəzası daha ağır, 

daha amansız olacaqdı. Bütün bunlara baxmayaraq o, 

hərəkətindən peşiman deyildi və özünə haqq qazandırırdı. 

Seymurun fikrincə, bu, məsələnin yeganə düzgün yolu idi. 

Çünki növbəti görüşün necə, nə ilə nəticələnəcəyi oğru 

qanunlarına görə artıq hər iki tərəfə bəlli idi. Məğlub tam 

məğlub olmalı, qalib tam qalib gəlməli idi. Sözünün arxasında 

dura bilməyəni isə “pobaşke” gözləyirdi. Bu isə əvvəlki bütün 
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hörmət, izzətini itirməyə, mənəvi cəhətdən məhv olmağa 

bərabər idi. Bunu götürməyən isə mütləq özü-özünü 

vurmalıydı. Təbii ki, bu rəzaləti heç bir tərəf qəbul edə 

bilməyəcək, qan düşəcəkdi. Nəticədə isə daha artıq adamın 

qanına qəltan olması gözlənilirdi. Amma cəmi iki atəş açıldı. 

Və bu iki atəş Vaqiflə qardaşının həyatına  son qoydu… 

Vaqiflə qardaşı qətlə yetirilən gün Həsən Paşa nə əlinə 

silah aldı, nə də qan tökdü. Amma ondan şübhələndilər. Hamı 

“qanuni oğru” Vaqifin qətlinin Həsən Paşanın sifarişilə yerinə 

yetirildiyini düşündü. Elə bu da Həsən Paşanın taleyini həll 

etdi. Indi o da Seymur kimi həm öz “kruq”undan, həm də 

“poqon”dan çəkinməli idi… 

Əslində isə Həsən Paşa məsələnin bu yolla həllinə heç də 

razı deyildi. Seymur hadisədən dərhal sonra Həsən Paşanın 

yanına gəldi. Hadisədən xəbər tutan Həsən Paşa təəssüflənsə 

də, artıq gec idi. Seymurun səbirsizliyi həm Həsən Paşanın, 

həm rəqib saydıqları qubadlılı Vaqiflə qardaşının, həm 

Seymurun özünün, həm də həyat yoldaşı Sara ilə yeni 

doğulmuş körpəsinin taleyini həll etmişdi… 

 

*** 

…Bu gedişi adi gedişlərdən heç nə ilə fərqlənmirdi. Hara 

getdiyi də məlum idi. Evdən çıxarkən sadəcə “hələlək” deyə 

maşına oturdu. Həyat yoldaşı işlərinin dalınca yüyürüncə iki 

azyaşlı oğlu da ağacdan düzəltdikləri atlarının belinə atılıb, 

həyət boyu çapmağa başladılar. Yalnız kicik qızı dərin və 

mənalı gözlərini atasının getdiyi yola dikib sükuta daldı. Sonra 

dərindən elə köks ötürdü ki, sanki balaca qəlbi sinəsində qərar 

tutmayıb partlayacaqdı. Və o axşam atasının getdiyi o yol, 

balaca qızcığazın xatirində nisgil qoxusu verən bambaşqa bir iz 
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saldı. O gedişin qayıdışı olmadı. Və hər gün evdən çıxarkən 

qayıdacağına heç də əmin olmayan cinayət dünyasının 

sakinlərinin adi saydığı, hələ həyatdan heç nə anlamayan 

Həsən Paşanın cocuqları üçünsə dəhşətli dərəcədə faciəli olan 

bir hadisə baş verdi. Həsən Paşa «Kosmos» restoranında 

dostunun toy məclisində olarkən qəfil işıqlar söndürüldü.   

Sanki işıqların söndürülməsinə etiraz əlaməti olaraq fit səsləri 

məclisi başına götürdü. Hadisənən əsl mahiyyətindən baş 

acmayan digər toy iştirakçıları da bu harayçılığa qoşuldular. 

Amma bu çox da uzun çəkmədi. Bir neçə dəqiqədən sonra 

işıqlar necə söndürülmüşdüsə, eləcə də yandırıldı və heç nə 

olmayıbmış kimi, toy şənliyi davam etdirildi. Ilk baxışdan, 

sanki doğrudan da heç nə baş verməmişdi. Amma bir qədərdən 

sonra işığın söndürülüb-yandırıldığı kiçik bir zaman kəsiyində 

baş vermiş hadisə bütün Sumqayıt şəhərini dəhşətə gətirdi. 

Həsən Paşa müəmmalı şəkildə yoxa çıxmışdı.  

Bu hadisə 1992-ci ilin fevral ayında baş verdi. Və bu 

müəmmalı hadisə barədə müxtəlif versiyalar söylənildi. 

Əvvəlcə bunu, izini azdırmaq məqsədi ilə Həsən Paşanın 

özünün təşkil etdiyini dedilər. Hər halda, “qanuni oğru”nun 

qətlində günahlandırılan adamın başqa çıxış yolu ola da 

bilməzdi. Deyilənlərə görə o, evdən çıxarkən üstündə Iran 

pulu, bir də pasportu olub. Onun yoxa çıxmasından sonra Irana 

qaçması haqqında xəbərlər dolaşmağa başladı. Hətta Vaqifin 

qatili Seymur axtarışda olarkən təsadüfən həmkəndlilərindən 

birini görmüş və Həsən Paşa haqqında ona şok açıqlama 

vermişdi: “Həsən Paşanı Irana ötürdük”.  

Amma özünün vəziyyəti heç də Həsən Paşanın 

vəziyyətindən yaxşı olmayan bir adam Həsən Paşanın 

“dairədən” uzaqlaşmasına kömək edə bilirsə, nə üçün özünün 
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də onunla birlikdə ölkəni tərk etməməsi sual doğururdu. Sual 

doğuran daha bir məqam da vardı: ”Qanuni oğru”nun qətli ilə 

bağlı şübhəli bilinən ikinci dərəcəli adamın gizlənməsini təşkil 

edən şəxs nə üçün özü haqqında çıxış yolunu döyüşərək 

ölməkdə gördü? 

Həsən Paşanın sorağının Israildən gəldiyini deyənlər də 

oldu. Həsən Paşanı ya hüquq-mühafizə orqanlarının, ya da 

“qanuni oğru” Vaqifin qubadlılı “kruq”unun aradan 

götürdüyünü də danışdılar. 

Atasının nisgil qoxusu verən getdiyi yoldan gözlərini 

yığmayan balaca qızcığaz isə bütün bu deyilənlərin heç birinə 

inanmadı. Tez-tez atasını zəncirlənərək qaranlıq bir zirzəmidə 

saxlanılan vəziyyətdə yuxuda görən körpə onun ölümünə də 

inana bilmədi. Sumqayıt şəhərinin Corat kəndində anadan olub 

bir neçə dəfə məhkum olunmuş, cəza müddətinin iki ilini Şuşa 

həbsxanasında “krıtı”da çəkmiş, xalq arasında “razborşik” kimi 

tanınan “avtoritetin” nə vaxtsa qayıdacağına isə digər yaxınları 

kimi balaca qızcığaz da ümidini kəsmədi… 

Həsən Paşa yoxa cıxandan bir müddət sonra əsasən Xızı 

rayonunun Fındıqlı kəndində, bir də dağlarda gizlənən Seymur 

da Azərbaycandan uzaqlaşmaq qərarına gəldi. Amma bu, 

yalnız izi itirmək məqsədi daşıyırdı. O, həyat yoldaşı Saranı və 

yenicə doğulmuş körpəsini də götürüb Dağıstandan keçməklə 

Moskvaya səfər etdi. Moskva səfəri isə bir aydan artıq 

çəkmədi. Bakıya qayıdıb Yasamal rayonunun həyət evlərindən 

birində xəlvət bir mənzil kirayələdi. Ailəsəni həmin mənzildə 

yerləşdirib birbaşa Qarabağa - erməni işğalçılarına qarşı 

azadlıq mübarizəsinə yollandı…            

*** 
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Verdiyi vədə əməl edə bilməyən Sərdarın başqa çıxış 

yolu qalmamışdı. O, aradan çıxmaqla nə ailəsəni zərbə altında 

qoymaq, nə də öz şərəfini ayaqlar altına atmaq istəyirdi. Ona 

görə də birbaşa Kərim kişinin yanına yollandı. Otaqda Kərim 

kişidən başqa bir neçə nəfər də vardı. Sərdar şəstlə irəli yeriyib 

uzun tiyəli bıçağını qoltuq cibindən çıxararaq zərblə stolun 

üstünə sancdı:  

- Qolumu sizə təhvil verməyə gəlmişəm!..  

Bu an hamının nəzərləri par-par parıldayan, stola 

sancıldıqdan sonra hələ də yerində titrəyən bıçağa ilişib qaldı. 

Kərim kişi ani sükutdan sonra sivişib otağı tərk etdi. Bu, o 

demək idi ki, düzgün yol seçmisən, mənimsə artıq söhbətim 

bitib. Indi məsələ yalnız oğru qanunları çərçivəsində həll 

olunacaq. 

…Ində onlar Sərdarın qanını da içməyə hazır idilər. 

Amma Sərdarın mərd-mərdanə hərəkəti və mənsub olduqları 

cəmiyyət onlara yalnız qabaqcadan kəsilmiş şərtə uyğun 

hərəkət etməyi diktə edirdi.  

Sərdarı Tərtər rayonunun Marquşevan kəndinə gətirdilər. 

Bu, o zaman idi ki, işğalçı erməni silahlıları Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünə qarşı dayanmadan təcavüz edir, 

kəndlərimizi, şəhərlərimizi viran qoyur, dinc sakinləri 

qanlarına qəltan edir, qadın və qızlarımızın şərəf və 

ləyaqətlərini ayaqlar altına atıb tapdalayırdı… 
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Sərdar sağ qolunun bədənindən ayrılmasını sakit 

qarşıladı. Daha doğrusu, heç hiss etmədi də. Yalnız ürəyi 

sıxılırdı. Qəlbini isə kövrək bir nisgil çuğlamışdı -  ayrılıq 

qabağı insanın ürəyini sarmış nisgil. Sanki indicə əziz bir 

adamından ayrılacaq və onu bir daha görməyəcəkdi… 

Ayılanda özünü soyuq torpağın üzərəndə gördü. Artıq hər 

şey bitmişdi. Sağ qolunun yalnız  yerini hiss edir, amma ağrı 

duymurdu. Qulaqları tutulsa da, beyni səs qəbul edirdi. Sanki 

şırıltı ilə axan böyük bir şəlalənin və bu şırıltının fövqündə 

hönkürtü səsi eşidirdı. Amma başa düşə bilmirdi ki, bu 

hönkürən kimdır… 

Bu hadisədən bir neçə gün sonra isə 1992-ci ilin fevral 

ayının 26-da Xocalı işğal edildi. Erməni faşistləri tərəfindən 

Xocalı şəhərində azərbaycanlıların soyqırımı baş verdi. Yeddi 

minlik əhalisi olan şəhərdən ancaq ik-üç min nəfər qaçıb canını 

qurtara bildi. Yeddi yüz nəfərə yaxın azərbaycanlı vəhşicəsinə 

qətlə yetirildı. Yüzlərlə dinc sakin əsir alınıb işğalçı 

Ermənistana aparıldı, itkin düşdü, yaralandı. Şəhər yerlə 

yeksan edildi. Oğru qanunları ilə yaşayan qruplaşmalar 

arasındakı çəkişmələrə isə Xocalı soyqırımı kimi faciələr də 

son qoya bilmədi… 

Bakının mərkəzində bu zaman daha ağır hadisələr baş 

verir, siyasi qruplaşmalar arasında ölüm-dirim mübarizəsi 

gedirdi. Bu isə torpaq uğrunda deyil, Vətən uğrunda deyil, 

namus, şərəf uğrunda deyil, nəhayət Qarabağ uğrunda deyildi. 

Baxmayaraq ki, hər biri yalnız bu sadalananlar uğrunda 

mübarizə apardığını iddia edirdi. Qardaşın qardaşa qılınc 

qaldırdığı, qardaşın qardaş qanını tökdüyü bu müdhiş anlarda 
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isə qələbəni yalnız Bakıda axtarır, mərkəzdə arayırdılar. Və bu 

qələbə, yalnız azərbaycanlının azərbaycanlı üzərindəki qələbəsi 

idi. Düşmənin cəbhədəki qələbəsini təmin edən qələbə… 

*** 

       

  Sərdar özü ilə Seymur arasındakı həqiqətləri olduğu 

kimi açıb Saraya deyə bilmədi. Yalnız onların çəkdikləri 

acılarda özünün də günahının olduğunu deməklə kifayətləndi. 

Amma Seymurun keçmişi ilə bağlı xatirələri tam uyğun 

gəldiyinə görə Saranı özünün Seymurun yaxın dostu olduğuna 

inandıra bildi. 

- Mənim də ailəm, anam, həyat yoldaşım olub. Amma 

indi tək-tənhayam. Bütün yaxınlarımı itirmişəm. Düşdüyüm 

mühit, mənsub olduğum cinayət dünyası həyatımı alt-üst elədi. 

Indi mənsub olduğum həmin o cəmiyyət ailəmə çevrilib: bu 

cəmiyyətdə yaşamağa, qanunlarına tabe olmağa məcburam. Ən 

azından qisas alıncaya qədər. Həm sizin və ailənizin, həm də 

özümün. Yalnız həyatda mənə mənəvi dəstək ola biləcək bir 

kimsənin olmasını istəyirəm. Bir bacı kimi sizə etibar edə 

bilərəmmi?.. 

Sara üzünü körpəsinə bükdüyü bələyə sıxmaqla göz 

yaşlarını Sərdardan gizlətməyə çalışdı… 

Sara ilə Sərdar arasındakı bu söhbətdən bir müddət sonra 

oğru dünyasının daha bir tanınmış sakini - Kərim kişi öz 

otağındaca qətlə yetirildi. Uzun müddət izlədikdən sonra 

Sərdar fürsət tapıb onun bağ evindəki mənzilinə girə bilmişdi. 
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Elə oturduğu yelləncəkli kreslodaca gülləni Kərim kişinin düz 

alnına sıxmışdı… 

…Qapı döyüldü. Sara hövlnak yatağından qalxıb 

pəncərəyə yaxınlaşdı. Xəlvət mənzilinin qaranlıq küçəyə açılan 

pəncərəsinin altında ehtiyatla ətrafa nəzər yetirən Sərdarı 

dərhal tanıdı. Xalatını əyninə keçirib həyətə düşdü. 

- Bir dəqiqəliyə gəlmişəm! - Otağa girən kimi həyəcanı 

aydın hiss olunan Sərdar pıçıltı ilə dilləndi: - Bir müddət 

səninlə görüşə bilməyəcəyik! Kərim kişini öldürmüşəm! 

Şəhərdən çıxmalıyam! 

- Axı niyə belə edirsən, qardaş?!. 

- Qulaq as, Sara, - Sərdar ev sahibinə dillənməyə macal 

vermədi: - götür bunu, özünə korluq vermə. - Qoltuq cibindən 

çıxardığı dollar bükməsini stolun üstünə qoydu. 

- Yox, yox, mən bunu qəbul edə bilmərəm. - Sara cəld 

pulları qamarlayıb: - Sən indi qaçaqsan, özünə lazım olacaq! - 

deyə Sərdarın cibinə basmağa çalışdı: - Bizim bir tikə 

çörəyimizi Allah yetirir, qardaş! 

- Mənim kifayət qədər pulum var. - Sərdar pulları Saranın 

əlindən alıb yenidən stolun üstünə qoydu: - Narahat olma, 

istədiyin kimi xərclə, özüm gələ bilməsəm də vaxtı-vaxtında 

sənə pul göndərməyə çalışacam!. 

Polis maşınının sirenası eşidildi. Ardınca da bir neçə 

maşın sürətlə gəlib həyət qapısında dayandı. Sərdar “TT” 

markalı tapançasını qoltuq cibindən çıxarınca həyət qapısı 
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döyülməyə başladı. Sara cəld pəncərədən həyətə boylanıb 

arxaya çevrildi: 

- Polislər!.. 

- Sss.., - Sərdar baş barmağını dodaqlarının üstünə qoydu: 

- Qonşunun həyətinə yol var?!    

   

- Yalvarıram, qardaş, qan tökməyin! Hökumətlə 

hökumətlik eləmək olmaz! - Sara yetirib Sərdarın tapança 

tutduğu sol əlini əlinə aldı: - Iş işdən keçib artıq, təslim ol! 

Türmədə də olsan, heç olmazsa bilərəm ki, sağsan! 

- Pulu götür gizlə. Mən evdən çıxandan bir-iki dəqiqə 

sonra heç nə olmayıbmış kimi çıxıb qapını açarsan. Mənim 

burada olmadığımı görüb qayıdacaqlar. - Çarpayıda mışıl-mışıl 

yatan körpəni öpüb qapıya tərəf yüyürdü:  

- Özündən muğayət ol! Eşitsən ki, Sərdarı tutublar, 

inanma!  

Qapının arxasında yox oldu. Sərdarın evin arxa tərəfindən 

qonşunun həyətinə keçdiyini hiss edən kimi Sara stolun 

üstündəki pul bükməsini götürüb körpənin bələyində gizlətdi... 

Küçəni polis əhatəyə almışdı. Qapı dayanmadan 

döyülürdü. Birdən polislərdən biri: - O, qonşunun həyətini 

keçdi! - deyə bağıraraq yoldaşlarına xəbər verdi. Bayaqdan 

dayanmadan qapını döyən polis kapitanı cəld sıçrayıb hasarın 

üstünə dırmandı. Və qonşunun həyətindən o biri həyətə 

adlayan “kölgə”nin ardınca qışqıraraq: - Dayan, yoxsa atacam! 

- deyə xəbərdarlıq etdi. Pencəyinin boş qalmış sol qolu 
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yellənən “Kölgə” tək qolu ilə çətinliklə dartınaraq növbəti 

hasarı aşdı. Kapitan hasarların üstü ilə qaça-qaça yenə də 

xəbərdarlıq etdi: 

- Sən mühasirədəsən, heç yerə qaça bilməyəcəksən! 

Dayan, yoxsa atacam! 

“Kölgə” dayanmadan Qanlı Göl istiqamətində qaçırdı. Və 

qəfil atəş açıldı. Hasarı aşmaq istəyən “Kölgə” boşalıb hasarın 

dibinə düşdü. Polislər haqlayıb divarın dibində uzanmış 

“Kölgə”ni əhatəyə aldılar. Silahlarını irəli uzadaraq asta-asta 

ona yaxınlaşmağa başladılar. O, tərpənmək bilmirdi. 

Öldüyünə tam əmin olan kapitan qəfil bir hərəkətlə 

“Kölgə”ni arxası üstə çevirdi. Dartıb onun idmançı papağını 

başından çıxaranda papağın içərisinə yığdığı uzun saçları 

sinəsinə dağıldı. Kapitan: 

- Bu ki qadındır! - deyə bağıraraq cəld ayağa sıçradı… 

Bu zaman qəbiristanlıq istiqamətində qaçan Sərdar artıq 

çox uzaqda idi.  

Onu arxadakı qonşunun həyətindən yola salan Sara cəld 

evdə saxladığı pencəyini, idman şalvarını və papağını 

geyinərək aşkarcasına sağ tərəfdəki qonşunun həyətinə 

adlamışdı. Polisləri qonşunun həyətinə adlayanın Sərdar 

olduğuna inandırmaq üçün o, hətta pencəyin bir qolunu da 

əyninə taxmamışdı. Amma həyacanlı olduğu və tələsdiyi üçün 

sağ qolunu deyil, sol qolunu pencəyin altında gizlətmişdi. 

Saranın Sərdar olduğunu düşünüb təqib edən polislər isə həmin 
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məqamda buna diqqət yetirməmiş, bir qolunun olmadığını 

gördükdə isə onun Sərdar olduğuna inanmışdılar… 

 

*** 

 

Sərdar mənsub olduğu cəmiyyətin yolunu davam 

etdirirdi. O, axtarışda olduğu müddətdə də ticarət 

obyektlərindən “dolya” yığmaqda davam edirdi. 

Təxminən yeddi ay gizləndikdən sonra Giləzidəki 

yanacaqdoldurma məntəqələrinin birinə gəlib əlli min dollar 

vermələrini tələb elədi. Məntəqənin rəhbərliyi həmin məbləği 

düzəltmək üçün bir gün vaxt istədi. Razılaşdılar. Ertəsi gün deyilən 

vaxtda Sərdarın maşını məntəqədəki “kolonka”nın qarşısında 

dayandı. Çəni benzinlə doldurmağı tapşırıb sürücüyə diqqətli 

olmağı məsləhət gördü.  

Müdirin yanına keçmək istəyəndə izləndiklərini hiss etdi. 

Ətrafa göz gəzdirdi -yanacaqdoldurma məntəqəsi həqiqətən də 

polislər tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. “Oğru” Vaqif qətlə 

yetirildikdən, Həsən Paşa yoxa çıxdıqdan sonra arxayınlaşmış, 

oğru dünyasının gün-gündən zəiflədiyini görən, sonradan 

“razborka”sı aparılmayacağına əmin olan məntəqə rəhbərliyi polisə 

xəbər vermişdi. Və təhlükəli caninin sorağında olan hüquq-

mühafizə orqanları qabaqcadan tədbir görmüşdülər. 

Sərdar daim üstündə gəzdirdiyi “TT” markalı tapançasını 

çıxarıb döyüşə hazırlaşdı. Amma o, yanacaqdoldurma 

məntəqisində atışarsa, məntəqənin partlayacağından qorxub özünü 
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kənara verdi. On-on beş metr məntəqədən aralandıqdan sonra  

polis kapitanını nişana aldı. Bu, o kapitan idi ki, Yasamalda Sərdar 

bilib Saranı güllələmişdi.  

Kapitan yerindəcə keçində. Ikinci sərrast atəşlə isə baş 

leytenantı ayağından yaraladı. Yaralanmış baş leytenant dizi üstə 

çökərək Sərdarı avtomat silahından atəşə tutdu. Güllə Sərdara 

dəydi. Atəş səsləri bir neçə dəqiqəlik kəsildi. Sərdarın qanın 

içərisində yerə uzandığını görən polis işçiləri yaralı olduğunu zənn 

edir, yenidən atəş aça biləcəyindən ehtiyatlanaraq ona 

yaxınlaşmaqdan çəkinirdilər. O anlarda Sərdar həqiqətən də 

ölməmişdi. Tapançasında olan son gülləni ayağa verib gözlərini 

sonsuz ənginliklərə dikmişdi. Yox, o, nə Allahdan kömək diləyir, 

nə də onu əhatə edən polislərdən rəhm gözləyirdi. O, həyatla 

vidalaşır, sonuncu dəfə olub-keçənləri bir daha xatirindən keçirib 

yaddaşına əbədi olaraq həkk etmək istəyir və Allahın onu 

dərgahına müsəlman kimi qəbul etməsi üçün dualar oxuyurdu… 

Saat əqrəbləri səbrlə irəli hərəkət edir, vaxt tələsmədən 

sürünürdü. Sərdarı mühasirəyə almış polislər də hövsələlərini basıb 

gözləyirdilər. Bir neçə dəqiqədən sonra tərpənmədiyini görüb 

silahlarını üstünə tuşlayaraq müxtəlif istiqamətlərdən asta-asta 

Sərdara yaxınlaşmağa başladılar. Sərdar artıq taqətdən düşmüşdü. 

Sonuncu hərəkəti yalnız qarnının üstünə düşmüş sol qolunu 

gicgahına qədər sürüməsi oldu. Və sonuncu atəş açıldı.  

O, özünü öldürməyi üstün tutmuşdu. Gözləri qorxmuş 

polislər isə hələ də ondan ehtiyat edir, silahlarını çəkmədən asta-

asta cəsədə yaxınlaşırdılar. Son anda daha bir atəş açıldı. Bu, artıq 

cansız bədənə dəyən son güllə idi. Sərdarın az qala cəsədindən də 

qorxan polislərdən biri tərəfindən açılmışdı… 
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*** 

 

Üç gündən sonra batalyon Canyataq və Gülyataq kəndləri 

istiqamətində yenidən hücum əmri aldı. Amma bu, manevr deyil, 

kəndlərin düşmən işğalından azad edilməsi üçün hazırlanmış 

əməliyyat planının həyata keçirilməsi idi. Öncə top və qrad 

qurğuları gurlamağa başladı. Gecə təxminən saat üçdən başlayan 

artilleriya atəşi səhərə yaxın saat beşdə dayandırıldı. Və piyada 

qoşunları hərəkətə gəldi. Düşmənin ön mövqeləri üç gün qabaq 

Ələddinin yaralandığı dağın üstündə qərar tutmuşdu. Amma güclü 

artilleriya atəşindən sonra zəifləmiş, yalnız ara-sıra bir-birindən 

təxminən bir metr aralıda yerləşdirilmiş pulemyotlar dillənir, can 

üstəymiş kimi tez də susurdular. Bundan istifadə edən müdafiə 

batalyonunun əsgərləri müxtəlif istiqamətlərdən yüksəkliyə doğru 

sürünməyə başladılar. Artıq pulemyotun atəş xəttinin hədəf 

bucağını keçmiş sağ cinahdan irəliləyən leytenant Yaqubov ani 

olaraq qalxıb əl qumbarasını hədəfə tulladı, uzanıb partlayışın baş 

verməsini gözlədi. Partlayışdan dərhal sonra pulemyot susdu. 

Leytenant yerindən sıçrayıb yüksəkliyə atılmaq istərkən sol 

cinahda yerləşdirilmiş və səksəkə içərisində pulemyotunun lüləsini 

müxtəlif istiqamətlərə çevirib kəsik-kəsik atəş açan düşmən onu 

hədəfə almağa çalışdı. Amma leytenantın avtomatı daha cəld 

dilləndi və düşmən pulemyotçusu alnına dəyən sərrast güllədən 

kürəyi üstə torpağa düşdü. Hələ də sürünə-sürünə ehtiyatla 

irəliləyən müdafiə batalyonunun əsgərləri cəld yerlərindən sıçrayıb 

özlərini düşmənin müvəqqəti zəbt etdiyi torpağın bağrına atdılar… 
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Canyataq və Gülyataq kəndləri istiqamətindəki maneələrdən 

biri dəf edildi. Işğal edilmiş bu kəndlərimizə aparan yolları 

bağlamış düşmən mövqelərinin biri geri alındı. Və bu mövqedə 

gördükləri Milli Orduya kəşfiyyatın uzun müddətdə və çətinliklə 

əldə edə biləcəyi vacib bir məlumat verdi. Yüksəklikdə yalnız iki 

düşmən əsgərinin meyiti var idi. Bayaqdan öz pulemyotları ilə 

əsgərlərimizin irəliləməsinin qarşısını almış iki pulemyotçunun. Və 

bu iki pulemyotçu kürək nahiyələrindən bir-birlərinə və hər ikisi 

yerə sancılmış dəmir parçalarına zəncirlə elə bərkidilmişdilər ki, 

onları heç tankla da yerlərindən çıxarmaq mümkün olmazdı. Ölənə 

qədər vuruşmağa məcbur edilmiş bu əsgərlərin meyitləri düşmən 

ordusundakı fərarilikdən və əsgərlərin öz xoşları ilə 

vuruşmamalarından xəbər verirdi… 

Batalyon iki gün bu mövqelərdə qaldıqdan sonra yüksəkliyi 

digər hissələrimizə təhvil verib yenidən Naxçıvanik, Pircamal və 

Aranzəmin kəndləri ətrafındakı mövqelərimizə dislokasiya olundu.  

Mövqeyə səhər erkən çatdılar. Qarşıda Gültəkin Qayası 

ucalırdı. - Əfsanəyə çevrilməş Gültəkin Qayası. Əsgərlərin 

dediklərinə görə, ön mövqedə düşmənlə ölüm-dirim mübarizəsi 

aparan əsgərlərimizin patronları qurtarır. Və “dənimiz yoxdur” - 

deyə ratstya tlə arxaya məlumat verirlər. Amma mərmi yağışı 

altında gərgin döyüş getdiyi meydanda heç kəs yoldaşlarına kömək 

əlini uzada bilmir. Bunu görən tibb bacısı Gültəkin Əsgərova 

yoldaşlarının təkidli etirazlarına baxmayaraq, uzunqulağı silah-

sürsatla yükləyib yüksəkliyə doğru yola düşür. Amma Gültəkin 

dağ üzüyuxarı hərəkət eidiyi müddətdə düşmən yaraqlıları 

yüksəklikdəki əsgərlərimizi şəhid edib mövqeni ələ keçirirlər. Və 

uzunqulağı sursatla yükləyib üzüyuxarı dırmanan qızı görüb duyuq 

düşməsin deyə atəşi dayandırırlar. Azərbaycanlı qadın döyüşçünü 
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əsir götürmək məqsədi ilə pusquda dururlar. Üzüyuxarı hərəkət 

etdiyindən yüksəkliyin arxasındakı hadisələrdən xəbəri olmayan 

Gültəkin isə sursatı vaxtında yoldaşlarına çatdırsın deyə əzmlə 

zirvəyə can atır. Arxa tərəfdən müşahidə edən artilleriyaçılarımız 

nə qədər çalışırlarsa, onu xəbərdar edə bilmirlər. Və düşmən əlinə 

keçməsin deyə artilleriya qurğusu ilə Gültəkin Əsgərovanı nişan 

alırlar. Ağır artilleriya mərmisi həm bu fədakar Azərbaycan 

döyüşçüsünü, həm də belinə döyüş sursatı yüklənmiş uzunqulağı 

tikə-parça edir. Həmləni davam etdirən artilleriyaçılarımız düşməni 

də elə soxulduqları yüksəklikdəcə zərərsizləşdirirlər. Və gərgin 

döyüşdən sonra yüksəkliyi geri alan döyüş yoldaşları düşmən əlinə 

keçməsin deyə öz əlləri ilə qanına qəltan etdikləri azərbaycanlı 

qadın döyüşçüsünün yalnız başını tapıb dəfn edə bilirlər.  

Döyüş yoldaşları bu fədakar qadına avtomat süngüsü ilə qəbir 

qazırlar. Və Gültəkin Əsgərovanın başının dəfn edildiyi yerə 

“Gültəkin Qayası” adı verilir… 

Indi Naxçıvanikin müdafiəsinə gəlmiş batalyon Gültəkin 

Qayasının qarşısında durub vurularkən başından qopub kol-koslara 

pərçim olmuş, intiqama səsləyən döyüş bayrağı kimi hələ də 

yellənən Gültəkən Əsgərovanın dən düşmüş saçlarına baxırdılar. 

Sabah isə burada daha ağır döyüş başlayacaqdı… 

 

*** 

 

Günəş görünmürdü. Amma onu buludlar arxasında 

gizlətməmişdi. Səma tər-təmiz idi. Günəş, yalnız bir qədər əvvəl 



 

 

 

             www.kitabxana.net 
 

 143 

dayanmış küləyin qopardığı tufandan yaranan toz-dumanın 

arxasında gizlənmişdi.  

Görünməz olsa da, təması səhraya hopmuş və şüaları axtarıb-

arayıb sancaq kimi torpağın bağrını dəlmək üçün bir “işıq” yeri 

tapmışdı. Qoca da Günəşin təmasını kürəklərində duyurdu. Amma 

tərdən islanmış kürəkləri tufanın qaldırdığı toz-torpaqla o qədər 

yüklənmişdi ki, sanki bu ağırlığa tab gətirmədiyi üçün beli 

əyilmişdi. Qaməti əyilsə də, başını yuxarı, toz-dumandan 

görünməyən səmaya tutmuş, əllərini Allahın dərgahına 

qaldırmışdı. Barmaqları ilə qazdığı Qəbirin başında duran Qoca 

Allahdan əfv olunmasını diləyirdi. O, sözlərinə o qədər alüdə 

olmuşdu ki, hətta necə sürətlə, anlaşılmaz şəkildə yalvardığının da 

fərqində deyildi. Sanki tələsir, yalvarışlarını son saniyələrinə 

yerləşdirmək üçün sözlərini qısaldılmış şəkildə ifadə edirdi. Bu 

zaman ətrafda daha bir səs, sanki Qocanın pıçıltılarına ahəng 

verirmiş kimi bir şırıltı başladı -  böyük bir şalələnin şırıltısına 

bənzər bir şırıltı. Bu şırıltını Allahın ətəyindən yapışmış Qoca da 

apaydın eşidirdi.  

Bu, Qocanın damarlarından axan qanın şırıltısıydı… 

Qoca özündə-sözündə deyildi. İstidən az qala od tutub yanan 

səhrada sanki soyuqdan donur, əsim-əsim əsir, bütün əzaları, başı 

bədənindən indicə ayrılmış gövdə kimi tir-tir titrəyirdi. Və bu 

titrətmə getdikcə daha da artırdı. Qoca riqqətə gəlmişdi. O, artıq 

yerdə, cismində deyildi. Səhranın od kimi qızmar qumları üstündə 

dayanmış cismi bir kabus idi. Bir andan sonra aşıb barmaqları ilə 

qazdığı Qəbirə düşəcək bir kabus...  
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Külək yenidən güclənməyə başladı, - Qocanın yıxıldığı 

qəbrin üstünü uzaqlardan qaldırıb gətirdiyi qumla torpaqlamaq 

üçün… 

 

*** 

2005-ci ilin may ayı... 

Bakının küçələrində qucağında körpə qız uşağı olan bir gənc 

dilənçi Ana dolaşır. Onun adı Saradır… 
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