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Barıt qoxulu arzular 
 
Rayon mərkəzindən yola düşəndə gün əyilmişdi. 

Köhnə dar küçə ilə addımladıqca qarşısına çıxan 
adamlara məhəl qoymur, fikirli-fikirli addımlayırdı.  

Mərkəzdən uzaqlaşdıqca müharibəyə getməz-
dən əvvəlki iş yerinin – Daxili İşlər Şöbəsinin 
qabağında rastlaşdığı  köhnə dostlarını da unudur, 
yol boyu düşüncələr onu uzaq illərə aparır, xatirələr 
əsgər gündəliyi kimi varaqlanırdı. 

Müharibə başlanandan rayon mərkəzinə 
gediş-gəliş azalmış, o üzdən yolu, cığırı ot basmışdı. 
Bu yolda nabələd adam aza da bilərdi. Çünki uzaq 
dağ kəndinə gedən yol sıx meşəlikdən keçir, bəzən 
bir neçə istiqamətdə meşənin dərinliklərinə qədər 
uzanıb gedirdi. Lakin hər izinə, cığırına bələd 
olduğu doğma yerlər onu azdıra bilməzdi... 

Cəbhəyə yola salınanda da yolu buralardan 
keçmişdi. Onda Yədullanın otuz yaşı vardı: Həyatın 
çətin sınaqlarına sinə gərə bilir, böyük arzularla 
yaşayırdı. İşlədiyi DİŞ-də hörmət qazanmışdı, ancaq 
müharibə arzularını gözündə qoydu.  

Yaxşı yadındadı, cəbhəyə yola düşəndə Sona 
göz yaşları içində arxasınca boynubükülü baxa-baxa 
qalmışdı. El-obadan ayrıldığı az vaxtda buralarda  
çox dəyişiklikər olmuşdu; qıraq-bucaqdan nə bir səs, 
nə də soraq gəlirdi. Yol boyunca otların arasında 
kiriyən torağaylar da kədərli ürək kimi səsini içində 
boğmuş, yol qıraqlarındakı saralmış otlar hələ də yol 
gözləyən solğun bənizləri xatırladırdı. 

Günəş şüaları altında pul kimi qızaran bir  
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çəngə bulud dağların arxasında görünməz oldu. 
Yədulla qəriblikdən qayıdan durna kimi qanadlan-
maq, həmin buluda qoşulub doğma kəndə çatmaq 
istəyirdi. Ancaq xəyalında yaranan qanadlar bir anda 
qırılıb yanına düşdü. O, güllə yağışından deşik-deşik 
olmuş əsgər mundirinin  yaxasını açmış, sol qolunu 
boynundan asmışdı. Sol ayağındakı  zədə də həzin-
həzin sızıldayırdı. Taleyinin dumanlı xatirələri onu 
uzaqlara apardığından sol əlinin barmaqlarını yarala-
yan, ayağının pəncəsini biçib salan güllə yarasının 
ağrısını bir anlıq da olsa, unutmaq istəyirdi. 

Baş leytenant Yədulla Əliyev Güneyliyə 
qayıdırdı. Çox fikirli idi. Şübhəsiz, onu qarşılayan-
ların sayı çox olacaqdı, lap çox. Amma onların 
arasında nə atası Qasım, nə ilk məhəbbətinin 
qaranquşu - sevimli Sona, nə də hələ üzünü görmə-
diyi körpəsi olacaqdı. Belə düşüncələr içərisində 
gənc zabitin ürəyindən: 

- İndi daha kimin üçün yaşayırsan? Sənin 
məhəbbətinə niyə xəyanət edildi, niyə? – sızıltılı 
suallar keçdi. – Eh! Qadınlar! Sona! Doğrudanmı, 
sən etibarsızsan? Məhəbbətin olmasaydı, bəlkə də, 
döyüşlərdən sağ qayıtmayacaqdım. Niyə belə etdin..? 

Yədulla fikirli-fikirli yoluna davam edirdi. 
Eşitdikləri ona yuxu kimi gəlirdi. İnanmırdı ki, Sona 
ona xəyanət edəcək. Şübhələr ürəyini dağıdırdı, ən  
ağır döyüşdə belə, çəkmədiyi və indi içini silkələyən 
qorxu bütün vücudunu var-gücü ilə titrədirdi. Taleyin 
amansız hökmü öz işini görmüşdü. O, iki fikir arasında 
qalmışdı; getmək, yoxsa geri qayıtmaq...  Kəndçisi 
Sabit onu tanımadan kiçik bir əhvalat danışmışdı... 

Sabitin bir ayağı çolaq idi, gözləri isə zəif  



5 
 

görürdü. Ona görə də orduya çağırılmamışdı. Çarva-
darlıq edib ailəsini dolandırırdı. Qardaşı Peyman da 
müharibəyə getmişdi. Kənddə başıpapaqlı o olduğu 
üçün hər bazar at minib 25-30 kilometrlik yolu qət edir, 
rayon mərkəzinə gedir, kənd adamlarının tapşırıqlarını 
kirəsiz yerinə yetirirdi. O, mərkəzdən lazım olan nefti, 
duzu, sabunu alıb gətirirdi. Ailə qurmamışdı. Hər rayon 
mərkəzinə gedib-gələnə kimi anası Səlminaz qarı ilə 
bacısı Gülsümdə can qalmazdı. 

Yədulla salamlaşanda Sabit əsgər paltarlı, orta 
boylu, qarayanız kişini tanımadı, heç təsəvvürünə də 
gəlmədi ki, qarşısındakı əsgər Yədulla ola bilər. Çünki 
iki il idi ki, məktubları kəsilmiş, cəbhədən “qara kağız”ı 
gəlmişdi. Bir də gözləri o qədər zəif görürdü ki, heç 
doğmaca qardaşını da, tanışlıq verməsə, tanıya bilməzdi. 
Sevindiyindən bilmədi nə etsin. Qardaşı Peymanı 
soruşdu, sonra rəngi dəyişmiş halda özündən asılı 
olmadan kəndçisi Yədulladan “qara kağız” gəldiyini 
dedi. Hətta kədərli-kədərli onun atası Qasım kişinin 
ölümünü, Sonanın müəmmalı taleyini - kənddən 
getdiyini də danışdı. Bu vaxt Yədullanın gözlərindən bir 
damla yaş süzülüb üzünü yandırdı və göynədə-göynədə 
axıb getdi... 

Yədulla, Sabiti daha sorğu-suala tutmadı, ordan 
uzaqlaşdı, ürəyindəki qovuşmaq arzusu çilik-çilik oldu. 
Sanki yenidən qəfil gülləyə tuş gəldi. Gah acılı, gah 
şirinli anlarla qazandığı səadəti bir anın içində yox oldu. 
Damla-damla ürəyinə süzülən göz yaşları onu boğmağa 
başladı. 

- Atam... O, sağ olsaydı, bəlkə də, belə  
olmazdı. Məktubların kəsilməsinin səbəbi varmış...  
Daha kimin yanına qayıdım? Atam yox, anamsa bir üzü 
qız, bir üzü gəlin olanda köçdü dünyadan. Sona da, 
qızım da belə, - bir fikrə gələ bilmirdi. 
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Sonra düşündü: 
- Kəndə getməli, atamın, anamın qəbrlərini 

ziyarət etməli və geri dönməliyəm. 
İndi onun ürəyi dolan payız buludu kimi idi. 

Getdiyi yolsa ayaqlarını irəli çəkirdi, ürəyində ümid 
közərtiləri hələ də sönməmişdi. Onu tələsdirən bala 
həsrəti də gözlərinə əbədi qəm yazmışdı. Səngərlərdə 
keçirdiyi iztirablı saatlar onu nə qədər bərkitmiş-disə, 
indi eşitdiyi həyəcan dolu səslər, kişilik qüruruna 
yaraşmayan sözlər ondan da artıq qəlbini parçalamışdı. 
Bu, onu bədənindəki qəlpələrdən də çox ağrıdırdı.  

Kirpiklərini isladan isti göz yaşları sanki onun 
içinə axır, ürəyindəki arzuları da yuyub aparırdı. 

 
 *** 

Dağlar, dərələr, enişli-yoxuşlu yollar arxada 
qaldıqca Yədullanın yaddaşındakı xatirələr də bir-birini 
əvəz edirdi. Yol kənarı ilə düzülən ağacların budaq-
larında oturub oxuyan cırcıramaların səsi onunçün 
cansıxıcı səsə dönürdü. 

Qarşıdakı aşırımın başına çatanda ayaq saxladı. 
Uzaqdan görünən Güneyli kəndi  kədərli idi... Övlad 
intizarıyla gözlərini yollara dikən bu kənd beli bükülən 
ata kimiydi. Bəzi evlərin küləşdən dam örtükləri 
tökülmüş, bəzilərininsə üstü dəlik-deşik olmuşdu. 
Yədullanın qəmli hekayəti bu kənddən başlanırdı. Kim 
bilir, həmin hekayət harda sona yetəcəkdi... Ömrünün 
şirinli-acılı illərini yaşadığı kənd, ana kimi sevdiyi 
torpaq ona qərib məkan təsiri bağışlasa da, Sona ilə 
keçirdiyi günlər, gəzdiyi yerlər gözlərinin önündə 
canlandı və hər şey puç olub getdi, o anlar bir yaralı 
əsgərin qəmli sinəsində xatirə dastanına çevrildi. Onun 
həyatının qəmli hekayəti... Ürəyindən: “Sona! Sona!... 
İnana bilmirəm. Yox... Mən anasız böyüdüm, elə Sona 
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da. Həyat necə də qəribədi. Gör, nələr fikirləşirəm”, – 
duyğuları keçdi. 

Bu vaxt aşırımın yaxasından tək hörük kimi 
ayrılıb aşağı tərəfə uzanan yolla yuxarı qalxan qoca bir 
qadın göründü. O, yoxuşu çox çətinliklə qalxırdı. 
Hərdən ayaq saxlayır, nəfəsini dərir, sinəsi körük kimi 
qalxıb-enirdi. Müharibənin gətirdiyi  qorxu, aclıq onun 
açıq, qırışmış üzündən, çuxurlanmış gözlərinin solğun-
luğundan hiss olunurdu. 

Yədulla aşırımın üstündən aşağı - qadın gələn 
səmtə baxa-baxa anasını xatırlamaq istədi, yadına heç 
nə düşmədi. Çünki anasını çox erkən itirmişdi. Bir yaşı 
olanda Pəri xanım gözlərini əbədi yummuş, onu taleyin 
ümidinə buraxmışdı. 

-Anam yaşasaydı, indi o da belə qocalmışdı. 
Görəsən, o, necə qadın olub?, -deyə öz-özünə fikirlə-
şərkən xəyalında bir ana surəti canlandı. Həmin surət 
onun qarşısında gözləri nisgilli ana heykəli kimi ucaldı, 
xəyalında onun qarşısında səcdəyə gəldi, ayaqlarından 
öpdü, sonra qalxıb analı xəyallarını bağrına basdı... 
 

*** 
Pərinin atası Nəcəf kişi dövlətli adam idi. 

Hər il yaz-yay aylarında sürüsünü, heyvan-qarasını 
uca dağların ətəklərinə, güllü yaylaqlara çıxarardı. 
Bu il də elat yaylağa köçdü. Nəcəf kişi ailənin yeganə 
övladı Pərini gözdən uzağa qoymur, hara gedirsə 
özü ilə aparır, nəvaziş göstərirdi. Obanın biş-düşü də 
onun boynuna idi. Yovşan və kəkotu ətirli düzən 
Pərinin çadırını qoynuna almışdı. 

Şux hərəkətləri ilə çox adamları ovsunlayan  
Pəri hərgünkü kimi şən idi. Gözlərini At axurunun 
qabağından burulub keçən çınqıllı yola dikmişdi; 
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ürəyinə dammışdı əziz qonağı gələcək, səbirsizliklə 
gözləyirdi... 

Qasım Pərini görmək niyyətilə yaylağa səfərə 
hazırlaşırdı. Həmin gün səhərin gözü açılmamış 
beşaçılanı çiynindən asdı, kürən ürgəyə minib yola 
düzəldi. “Cam” bulağına çatanda gün yarılandı. 
Uzun dağ yolu atını yora bilməsə də, Qasım bərk 
susamışdı. Atdan düşdü, tüfəngi çiynindən alıb 
çopur daşa söykədi və bulağa əyildi. Dodaqgöy-
nədən sudan doyunca içdi. Qalxanda gözlərinə 
inanmadı: Pəri əlində su səhəngi bulağın başında 
dayanmışdı. 

Pəri yaxınlaşıb, səhəngi yerə qoydu, kələğayı-
sının ucu ilə üzünü örtüb utancaq-utancaq Qasıma 
baxdı, yanaqları dağ laləsi kimi qızardı. O tərəf, bu 
tərəfə nəzər saldı ki, birdən görən olar. Arxayın-
laşdıqdan sonra Qasıma: 

- Bizim, yaylağa xoş gəlibsən! 
- Sağ ol, Pəri! Necəsən? 
-Yaxşıyam. Səndən nə əcəb? Yəqin, iş ardınca  

gəlibsən, eləmi? 
-Yox, elə bir işim yox idi. Elə-belə gəlmişdim. 

Eşitdim Bel daşının yaxınlığında düşübsüz... 
Pəriyə aydın idi ki, Qasım onu görməyə 

gəlib... Sonralar nişanlandılar. Payızda elat aşağı 
düşdü. Qasımla Pəri də ailə qurdular, lakin xoşbəxt 
həyatın ömrü uzun olmadı... Yədulla dünyaya 
gələndən bir il sonra Pəri dünyasını dəyişdi. Onun 
ölümünə çoxları kədərlənsə də,   təkcə əmisi oğlu 
Binnət sevindi. O düşünürdü ki, Pəri ona könül 
vermədiyi üçün qarğışları tutub onu... 

Sevimlisini itirən Qasım xeyli vaxt özünə  
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gələ bilmədi. Sonralar özünü topladı. Qonşuların 
məsləhəti ilə Yədullanı yaxınlıqdakı Ağaclı kəndinə 
- qohumları Nazangilə apardı. Nazan onun əmisi qızı 
idi, qonşu kəndə gəlin köçmüşdü. O, körpəni doğma 
balası kimi qəbul etdi. Əri Paşa da uşaq kimi 
sevindi. Övlad sarıdan bəxti gətirməyən ər-arvad 
məhəbbətini balaca oğlana saldılar. Bir müddət 
keçdikdən sonra Qasım Yədullanı Güneyliyə gətirdi... 

Qasım ağır təbiətli adam idi. Həmişə el 
dərdinə qalırdı. Düz adam olduğu üçün hər yerdə 
hörmət qazanmışdı. Hər işə hələm-hələm qol 
qoymaz, bir iş görmək istəyəndə yüz ölçər, bir 
biçərdi. Kolxozlaşma dövründə də belə oldu. Kolxoz 
sədri çox götür-qoydan sonra Qasımı yanına çağırt-
dırdı: 

- Qasım kişi, səni kolxoza anbardar seçmək 
istəyirəm, fikrini bilmək mənim üçün vacibdi, - dedi. 

Qasım sədrin sözünə azacıq duruxdu, dərhal 
cavab vermədi. Düşündü, tələm-tələsik qərar onu  
səhv yola çəkə bilər. 

- Niyə dinmədin, ürəyincə deyil? – sədr soruşdu. 
- A sədr, bu iş məsuliyyətli işdi, mənlik deyil, - 

dedi. 
- Yox, Qasım kişi, anbardarlıq əsl sənin işindi. 

Sən düz, halal adamsan. İclasda müzakirə eləmişik, 
hamı səni bu işə məsləhət bilib. Sən də ki, sınaqdan 
çıxan adamsan. Mənim də şəxsi fikrim belədi. 
Hamıdan çox sənə ürək qızdırıram. 

- A sədr, qoy bir əməlli fikirləşim. Bu işə indi 
heç nə deyə bilmərəm.    
 - Yaxşı fikirləş. Onu da bil, ən çox inandığım 
adam sənsən, - sədr axırıncı sözləri həm səmimi, 
həm də ciddi dedi. 
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Qasım çox fikirləşdi, sədr də yaxasından əl  
çəkmədi. Nəhayət, razılıq verdi. Onu anbardar 
seçdilər. Neçə sədr, hesabdar dəyişdi, Qasım işində 
düz olduğu üçün işlədi. Əmək gününə düşən taxılın 
yarısını kəndin yetim-yesirinə payladı. Hər kəs: 
“Allah tək balanı saxlasın”, - deyib dua elədi. 

Köhnə sədr rayonda yüksək vəzifəyə irəli 
çəkiləndə Qasım kişini rayona çağırıb sədr vəzifəsini 
təklif etdilər. O, çətinliyə görə yox, Yədullaya görə 
sədrliyi boynuna götürmədi. Ürəyində: “Sədr gərək 
yuxusuz gecələr keçirsin, daimi təsərrüfat işləri ilə 
məşğul olsun. Yədullaya kim baxacaq? Günüm 
gərək at belində keçsin. Yox, sədrlik mənim işim 
deyil. Əgər Yədullanın anası sağ olsaydı, işin 
öhdəsindən gələ bilərdim” – deyə düşündü. 

Binnətin sədr seçiləcəyinə Qasım kişi heç 
cürə inanmırdı, amma bu iş baş verdi. Qasım kişi 
bilirdi ki, Binnət onu rahat buraxmayacaq, ancaq 
ondan qorxub geri çəkilməyi də qüruruna  sığışdır-
madı. Binnətsə köhnə peşəsini davam etdi, nəyin 
bahasına olur-olsun Qasıma pislik eləməkdən, onu 
gözdən salmaqdan yorulmadı. Çox dəridən qabıqdan 
çıxdı, bir nəticə hasil olmadı. Qasım kişini yaxşı 
tanıyan rəhbərlər sədri yerində oturtdular. Sədrin 
ürəyindəki nifrət hissləri sönmədi ki, sönmədi... 
 

*** 
Arabaların təkərlərinin cırıltısı Yədullanı 

xəyaldan ayırdı. Taxıl yüklü öküz arabaları xırman-
dan anbara tərəf hərəkət edirdi. Bu karvan döyüşə 
gedən maşın və tank karvanlarını xatırlatdı. Fərq 
onda idi ki, döyüş karvanı düşmən üzərinə, arxadakı  
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araba karvanı isə aclığın üstünə gedirdi. 
Bu anda Yədullanın uşaqlıq illəri gözlərinin  

önündən keçdi. Elə ilin bu vaxtları idi. Qızmar  yay  
günəşi yerə od ələyir, torpağın nəfəsi daralır, yollardan 
toz dumanı qalxırdı. Sədr Binnət kişi kəndin bütün işçi 
qüvvəsini səfərbər etmiş, taxıl biçininə başlamışdı. Əl 
əməyi olsa da, bir ayın içində zəmilər biçilib xırman-
larda tayalanmışdı. Hər səhər gün çıxmamış adamlar 
buğda dərzlərini xırmana dağıdır, vəlləri öküzlərə 
qoşaraq üstündə dolandırır,  sonra şana-kürək göydə 
oynayır,  sovrulan buğda xəlbirdən keçirilir, kisələrə 
tutulub arabalara yüklənir, anbara daşınırdı. Binnət kişi 
də kölgəlikdə oturub adamları seyr edirdi... 

Axırıncı gün Binnət özü də anbarın həyətinə 
gəldi. O, işindən razı halda fəxrlə danışdı, sonra 
üzünü Qasım kişiyə tutub dedi: 

- Qarğa-quzğundan qoruyub təhvil verdik  
sənə. Görək sən necə, canla-başla əmanəti qoruya  
bilərsənmi, ay anbardar?! 

Bu sözlərin arxasında nə olduğunu yaxşı 
bilirdi Qasım kişi. Onun üçün də sədrin cavabını 
yerində verməyi lazım bildi: 

- Acgöz pişiklər göz dikdikləri yağlı tikəni 
heç vaxt başqasına qismət eləməzlər. Bu işdə mənə 
ehtiyac yoxdur, - dedi, - mən işimdə düzəm. 

Tikanlı sözlər Binnətin ürəyinə ox kimi san-
cılsa da, üstünü vurmadı. Rəngi dəyişdi, ürəyində 
Qasıma söydü: 

- Yaxşı, mən sənə göstərərəm köpək oğlu, 
indi sən məni acgöz pişik hesab eləyirsən! Səni dizə 
çökdürmək mənə borc olsun... 

Sonra kinli baxışlarını Qasım kişiyə tuşladı.  
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Onun gözlərindən zəhər yağdı, göz çuxurları gürzə 
yuvasına bənzədi. Cəld kəhərin belinə sıçradı, 
uzaqlaşdıqca ətrafdakı adamlar bu yorucu səhnədən 
xilas olub, sədrin arxasınca şaqqanaq çəkib güldülər. 
 

*** 
“Hirsli başda ağıl, kinli gözdə qorxu olmaz” 

– deyib atalar. Qasım kişinin tutarlı cavabından 
yerə-göyə sığmayan Binnət atını birbaş evə sürdü. 
Arvadı Anaqız bu dəfə də onu qanıqara gördü. Belə 
vaxtlarında onu dindirmək olmurdu. Anaqız həmişə 
olduğu kimi, bu səfər də Binnətdən heç nə 
soruşmadı, ayaq üstə xidmətində dayandı. O, üzünə 
deyə bilməsə də, Qasım əhvalatına görə ürəyində 
ərini günahkar sayır, acığı tuturdu. Bilirdi ki, 
aralarındakı narazılığın səbəbkarı əridi. Onu tutduğu 
yoldan çəkindirmək üçün ağzını açıb bir söz də deyə  
bilmir, bu hal onu ağrıdır, kədərləndirirdi. 

Binnət bir gecə Qaraşla Sarışı yanına çağırt-
dırdı. Tənbəki doldurduğu çubuğunu tüstülədə-tüstü-
lədə otaqda gəzişən sədr gələn qonaqlara hirsli oldu-
ğunu göstərməmək üçün onların üzünə yüngülcə 
gülümsədi, sonra hər ikisini başdan-ayağa süzərək 
yalançı nəvaziş göstərdi. Yarı zarafat, yarı ciddi: 

- Ayə, nə etibarsız dostsuz! Güvəndiyim 
dağlara qarmı yağdı? Daha heç məni axtarmırsız, 
balam. Deyir – “arxanı o adama söykə, o, sənə arxa 
dura bilsin”. Mən də sizi arxa bildim, deyəsən, yox, 
yanılıram, - deyib, altdan-altdan onlara nəzər yetirdi. 
Həmişə sözünə can deyib, can eşidənləri bir də 
sınamaq istədi. 

Qaraşla Sarış şübhəli-şübhəli bir-birinin üzünə 
baxdılar, heç nə anlamadılar.  
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Qaraş: 
- Ağrın alım, nə eləmişik ki, xoşuna gəlməyib, -  

deyib gözlərini Binnətə zillədi.    
- Bilmirəm, özünüz yaxşı bilirsiz, - sədr 

sözünü axıra qədər demədi, iki “fədakarın” təlaşını  
bir az da artırdı. 

- Başına dönüm, Binnət qağa, bir sözünü açıq 
desənə, nə səhvimiz olub, bizi niyə şübhədə 
saxlayırsan? - deyə Sarış dilləndi.  

- Arifə bir işarə bəs eləyər. Amma baxıb 
görürəm, işarə-zad qanana oxşamırsız. Görmürsüz, 
arada tək qalmışam? Qasım xalqın malını dağıdır, 
siz də oturub tamaşa edirsiz! 

Sədr danışdıqca tülkü baxışlarıyla qarşısındakı  
buyruq qullarına nəzər saldı, onların haldan-hala 
düşdüklərini gördü. Ürəyində: “Əlimdən qurtara 
bilməzsiz. Keçən il oğurladığız taxılı sizə bağışla-
yanda xırman gözətçisinin üzünə olmayan böhtanları 
yağdırdız. Onda heç belə hal keçirmədiz. Fikirləş-
mədiz, onun da bir çətən külfəti var... Kim bilir, indi 
harda çürüyür? Elə lazım idi, elədik. Qasımı da sizin 
əlizlə yıxmalıyam...” – fikirlərini keçirdi. 

Qaraşla Sarış neçə sədrə qulluq  göstərmiş, 
çox qapıları bağlı qoymuşdular. Binnət Qasım 
kişinin adını çəkəndə məsələnin nə yerdə olduğunu 
anladılar. 

Qaraş: 
- Nə buyurursan, Binnət qağa?   
- Gecəykən anbara girin. Sonrasını day özünüz 

bilirsiz, - deyib, Binnət dərindən nəfəs aldı, sonra 
sönmüş çubuğunu alışdırıb aram-aram sümürdü, 
tüstüsünü dərindən sinəsinə çəkdi. Elə bil üstündən 
ağır bir yük götürüldü, divarın dibində solğun rəngli 
qədimi xalçanın üstünə qoyulmuş mütəkkəyə dirsək- 
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lənib fısıltı ilə nəfəsini içəri çəkdi. 
Anaqız əlində bağlama içəri girdi, dəstərxanı  

sədrin qabağında xalçanın üstünə sərdi. Qonaqları da 
süfrəyə dəvət etdi. Binnət bardaş qurub Anaqıza 
işarə verdi. Bu onun otaqdan çıxması üçün idi. 
Arvad heç nə başa düşmədi, şübhəli nəzərlərlə ərini 
süzdü, sonra otaqdan çıxıb qapını çəkdi, ayaq 
saxlayıb qulaq asdı. Məsələnin nə yerdə olduğunu 
anladı, ərindən narazı halda başını tərpətdi, otağına 
çəkilib fikirləşməyə başladı... 

Bu gecə sədrin istədiyi kimi oldu, növbəti 
cinayət üçün oğrular razı salındı. 

Anaqız çox çalışdı, ancaq ərini tutduğu səhv  
yoldan çəkindirə bilmədi. Belə nanəcib adamın  
ömür-gün yoldaşı olmağına, onunla bir yastığa baş 
qoyduğuna təəssüf hissi keçirdi. O bilirdi ki, gec-tez 
işin üstü açılacaq,  qurunun oduna yaş da yanacaq. 
Ən çox ziyana düşən də ikinci tərəf olacaq. Bunlar 
onun üçün aydın idi. Çünki yaşının o çağı idi ki, 
həyatda bu cür hadisələrin çox şahidi olmuşdu. 

Qaraşla Sarış otaqdan çıxanda sədr onlara 
tapşırdı ki, evdə arvad-uşaq bu məsələni bilməsin, 
çünki hadisə dilə düşə bilər, sonra camaatın ağzını 
yığmaq olmaz... 

Onlar xəyanət yuvasından uzaqlaşanda kənd 
dərin yuxuya dalmışdı. Kəndin ortasındakı qoca tut 
ağacının altında oturdular. Hər ikisini fikir götürdü. 
Odla su arasında qalmışdılar. Qasım kişi kimi adama 
xəyanət eləmək ağıllarına gəlməzdi belə. Ancaq 
“hazırca kökəyə” hərislik onları köhnə peşələrinə 
sədaqətli olmağa təhrik etdi. Hisslərə qapılan, 
başqalarını heç vaxt istəməyənlər üçün yaxşı ilə pis 
eyni şeydi... 

Bu tut ağacının yaşı bilinmirdi. O, çox işlərin  
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şahidi olmuşdu. Xəyanətli sözlər, ittiham dolu 
nitqlər də eşitmişdi, amma bu gecəki sözlər, xəyanət 
dolu fikirlər dilsiz ağaca çox kar etdi, yarpaqlarını 
belə titrətdi. 

Qaraşla Sarış, Qasımdan yaxşılıqlar görmüş-
dülər, amma... 

- Binnət bizi çox pis işə qısnadı, sonrasından 
çox qorxuram, - deyib, Qaraş aradakı qısa sükutu 
pozdu. 

- Gərək qol qoymayaydıq, bu namərdlikdi,  
kişiliyə yaraşmayan iş çevirməkdi, - əlavə etdi və  
əllərini ovuşdurmağa başladı.    

- Doğrudu, mən də qorxuram, çətin işdi. 
Amma nə edək, - Sarış yazıq-yazıq onun üzünə 
baxdı, acizliyini göstərdi və çəlimsiz əlini çənəsinə 
söykədi. 

Qaraş: 
- Çətinlik bir yana qalsın. Mən onu demirəm,  

gərək əməlli fikirləşək, bir nəticəyə gələk! İbadəti-
miz yox, səxavətimiz yox! Axırımız necə olacaq? 
Bu yaşda özümüzə savab qazanmaq yerinə, günah 
qazanırıq. 

- İndi daha nə fikirləşəcəyik? Binnətə söz 
verdik, kişi də dağ kimi arxamızda. Nə olar, olsun! 

- Bəs Qasım işdən duyuq düşsə, onda necə? 
- Elə eləyək, izi-tozu bilinməsin. Bu qaranlıqda  

bizi kimdi  güdən? 
- Sən Qasımı hələ də əməlli tanımamısan. Neçə 

sədr dəyişib, gör ona gözün üstə qaşın var deyən olub? 
Ona da Qasım deyərlər. Həyatda həmişə düz əyrini 
kəsib. Bilmirəm, nə fikirləşirsən, amma bu iş çox 
xatalıdı. İndidən bir titrətmə girib canıma. 

- A kişi, səninlə iş görmək olmaz ki! İndidən 
ürəyini yemisən. Kişisən, özünü ələ al. Biz ki, hələ  
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bir iş görmürük. 
- Ay Sarış, axı Qasım yaxşı adamdı. Keçən il  

əməkgününə düşən taxılın yarısını sənə verib, demə-
dimi külfətin ağırdı, apar üyüt, balaların yesin? Elə 
adama pislik eləməyə necə ürəyin gəlir? 

- Dedi, qardaş, dedi... Binnətə söz vermişik axı... 
- Binnət onunla bacara bilməz. İstəyir ondan  

heyif alsın. 
- Nəyin heyifini? 
- Keçmişdən aralarında narazılıq var, eşitmə- 

mişdin? Günahkar da Binnətin özüdü. Neyləsə, 
Qasımın yanından yel olub ötə bilməz. Özü məğlub 
olacaq, biz də onun badına gedəcəyik. 

- Deyirsən, Binnətin sözündən boyun qaçıraq? 
- Yox, gecdi... 

 
*** 

Payız fəsliydi... Havalar çiskinli olsa da, 
soyuqlar düşməmişdi. Ağacların yarpaqları qızılı 
rəng almışdı. Bir az əvvəllər sərin kölgəliyi ilə 
adamları yayın istisindən qoruyan qoca tutun sıx 
yarpaqları seyrəlmişdi. Yolların üstünə tökülən 
xəzəllər küçələrdə gəzən kimsəsiz, atılmış yetimlər 
kimi ayaqlara dolaşırdı. Belə vaxtlarda “iş görmək”  
daha ayıq-sayıq olmağı tələb edirdi. 

Gecənin lal sükutunu hərvaxtkı kimi, yenə 
itlərlərin səsi pozdu. Yatıb mışıl-mışıl nəfəs alan hər 
şey  bu səsə adət etdiyindən oyanmadı. Yalnız yarasalar 
mülayim havada qanad çalır,  qorxmadan qaranlıqda 
lap yaxından uçub keçirdi. Ay da sanki üzünü göyə 
tərəf çevirmiş, yer üzündə qorxunc zülmət yaran-
mışdı. Gecə qorxulu dünyaya bənzəyirdi. Yaxınlıq-
dakı kiçik, alçaq tavanlı  evin balaca pəncərəsindən 
bayırı azacıq işıqlandıran neft lampasının  
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işığı hələ də sönməmişdi... 
İki kölgə anbara tərəf süründü. Onlar binaya 

yaxınlaşıb, nərdivanla binanın küləş örtüklü damına 
qalxdılar. Damın şax və küləş örtüyünü aralayıb 
bana yol açdılar. Sarış tavanın taxta örtüyünü də 
məharətlə açıb içəri düşdü. İçəri zülmət olsa da,  
taxılı əməllicə ayırd eləmək olurdu. 

Qaraş damda gözləyir, Sarışsa içəridə özü ilə  
apardığı kisələri yarıya qədər doldururdu. Onların 
məqsədi taxılın hamısını aparmaq deyildi, Binnətin 
tapşırığını yerinə yetirmək idi. 

Sübh namazının vaxtına hələ qalırdı. Qasım 
kişi bir azdan durub dəstəmaz alacaq, iki rükət sübh 
namazını qılıb  dua edəcək, sonra Yədullanı oyada-
caq, daha sonra heyvan-qaranı örüşə ötürəcəkdi... 
 

*** 
Sonanın gözünə yuxu getmirdi. Öz-özünə 

düşünürdü: “Sevmək.. Görəsən bu, sevgidimi?! İlahi, 
mən onu özümdən də çox istəyirəm. Xoşbəxtlik 
həyatda bədbəxtliyin əks üzüdü...” 

Yədulla onun təsəvvüründə həmişə məğrur, 
qürurlu gənc idi. Sona onun haqqında indiki qədər  
heç vaxt fikirləşməmişdi. Yədulla hər dəfə ona bir 
söz demək istəyəndə, çəkinir, yanaqları pörtürdü. Qaraşın 
oğlansa bir az da ürəklənir, hətta Sonanın bu xasiy-
yətindən xoşu gəlirdi.  

Yaqutun xəlvətə salıb Sonanın qarasına 
danışdıqları Yədullanın heç xoşuna gəlməz və 
deyərdi: 

-Yaqut bacı, yaxşı iş görmürsən, Sona düşün-
düyün kimi deyil. O, sənin haqqında heç vaxt qeybət 
qırmır. Bəs sən..? 

Yədullanın dilindən özünə ünvanlanan bacı  
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sözündən xoşu gəlməyən Yaqut: 
- Mən qeybət qırıram? Nə dedim ki? 
- Başqası haqqında biri nahaq danışanda 

xoşum gəlmir. Sona yaxşı qızdı. Belə ismətli qızlarla  
fəxr etməyə dəyər. 

- Ona görə səni yandırır? Hə, səninçün o  
yaxşıdı! Mən səninçün heç nəyəm, bilirəm! 

- Yox, elə deyil, sən mənimçün başqa bir 
insansan. Səni bacı kimi sevirəm. Bilirsən də, bacım 
yoxdu, evin tək oğluyam. Sonanın ürəyinə də 
toxunmaq olmaz. Yetim qızdı, heç kəsi yoxdu. 
Mənim də anam həyatda yoxdu. Onu yaxşı başa 
düşürəm. Onu sevirəm, bilirsən? Çalış, sən də 
duyğularıma bacı kimi yanaş. 

Aylar keçdi, Yədulla ilə Sona arasındakı 
dostluq əsl məhəbbətə çevrildi... 
 

*** 
Sona yaddaşındakı xatirə dəftərini vərəqlədikcə  

ürəyindəki hisslər dərinləşirdi. Bu vaxt yaxınlıqdan 
gələn səs onu xəyaldan ayırdı. Pəncərədən ətrafa 
düşən zəif işıqda qaraltıları gördü. Diqqətlə baxdı. 
Səs anbar tərəfdən gəlirdi. Hər şey ona aydın oldu. 
Lampanın xodunu alıb Yədullagilə tələsdi. 

Sona Yədullagilin qapısına çatanda kənd 
şirin yuxudaydı. Xoruzlar səs-səsə verib gecənin lal 
sükutunu pozmağa başladılar.  

Sona qapını döydü, içəridən səs gəlmədi. 
Yədulla bərk yatmışdı. Görünür, ev işlərini özü 
gördüyü üçün yorulmuşdu. Sona qapını bir də 
döydü. İçəridən Yədullanın zəif səsi eşidildi, yuxulu 
gözlərini ovuşdura-ovuşdura: 

- Kimdi? – deyib, qapıya qulaq kəsildi. 
Sona sanki kənardan başqalarının eşidəcəyindən  
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ehtiyat edərək ağzını qapıya yaxınlaşdırdı, yavaş-
cadan: 

- Mənəm, qapını aç, - dedi. 
Yədulla gecənin bu aləmində Sonanın mühüm  

bir xəbərlə gəldiyini başa düşdü. 
- Gəlirəm, - deyib, cəld geyindi, qapını açdı. 

Qarşısında duran qızın gözlərində təlaş gördü. Baxışlar 
bir-birinə toxundu. Bir anın içində sanki hər şey 
dayandı. 

Yədulla Sonanı içəri dəvət eləməyi də unutdu. 
Sona danışmaq istərkən o özünə gəldi və: 

- Bağışla, hər şey ani olduğundan səni evə 
dəvət eləməyi də yadımdan çıxarmışam. Gəl, qapıda 
niyə durmusan? – deyib, nəvaziş göstərdi. 

- Yox, gəlmirəm. Gəldim deyim ki... 
Yədulla onun sözünü yarımçıq saxladı. 
- Gəl, sözünü içəridə deyərsən. Atam o biri 

gözdə yatıb, çəkinmə. 
Sona otağa keçdi. Yədulla lampanı yandırdı.  
- Hə, indi danış. Gecənin bu vaxtı xeyirdimi? 

– Yədulla şübhəli gözlərini ona dikdi. 
- Anbarın yanında insan qaraltılarını gördüm. 

Binanın üstündə də kölgə görünürdü. Həmin kölgə 
gah əyilir, gah da qalxırdı. Gəldim ki, sizi xəbərdar 
edim. 

Yədulla qeyri-ixtiiyari Sonanın boynunu 
qucaqladı, alnından öpdü, sayıqlığına heyran oldu. 

- Sağ ol, Sonam, - deyib, anbara sarı tələsdi. 
O, tək getmək istəyirdi. Sona onu saxladı. 

Qorxulu və titrək səslə: 
- Tək olmaz! Qasım əmini oyat, Mahmuda da 

xəbər elə! – dedi, onlar çoxdu.  
Yədulla razılaşdı, yan otağa keçib atasını 

oyatdı, qapıbir qonşusu əmoğlusu Mahmudu məsələdən  
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xəbərdar etdi. 
Onlar anbarın həyətinə çatanda binanın arxa  

tərəfində tappıltı səsləri eşidildi. Mahmud səs gələn 
tərəfə qaçdı. Qaraş aradan çıxmışdı. Kəndin köpəkləri 
onun qarasınca hürürdü. 

Mahmud  ətrafı bir də gözdən keçirdi: 
- Kimdisə, aradan çıxdı, tuta bilmədim! –  

deyə təəssüfləndi. 
Qayıdanda nərdivanın divara söykəndiyini 

gördü. Cəld dama çıxdı. Damın sökük yerindən bana 
düşdü. Tavanın deşilmiş yerindən Sarışın səsi gəldi: 

- Harada qaldın? İpi çəksənə! Nəfəsim tutuldu 
axı! 

Mahmud hövsələsini basa bilmədi, acıqlı-
acıqlı: 

- Nəfəsin tutulsaydı, belə qələt eləməzdin, 
köpək oğlu! Yaxşı keçdin əlimizə. Hər tikəni 
qulağın boyda eləmək lazımdı -dedi. 

Sarış yaxalandığını görüb: “Vay, dədəm vay!” – 
deyərək süstləşdi. Daha səsi çıxmadı. 

Mahmud kəndiri kəsdi. Qasımla Yədulla da 
səsə dama çıxdılar. Oğrunun içəridə olduğunu 
öyrəndilər. Sökülən taxta parçalarını yerinə qoyub 
bərkitdilər. İşin həllini səhərə saxladılar. 

 
*** 

Çiskinli payız səhəri açıldı. Havalar mülayim 
keçdiyindən günəş ilıq şüalarını dağlara, yamaclara 
səpələdi. Uzaqda parıldayan qayalar yaylaq yollarına 
yeni gözəllik verdi. Əsən sərin külək ağacların saral- 
maqda olan yarpaqlarını xışıldatdı... 

Adamlar anbarın həyətinə doluşdular. Hər 
kəs oğrunun kim olduğunu bilmək istəyirdi. Hətta 
onu söyənlər də oldu. Binnət də adamların arasında 
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idi. O da üzdə hələ “kimliyi məlum olmayan adamı” 
söyür, amma Qaraşla Sarışa tapşırığı yadına düşəndə 
sancı bağırsaqlarını doğrayırdı. Halı özündə deyildi. 
Öz-özünə nəsə pıçıldayır, dodaqları titrəyirdi. 
Qulağını onun dodaqlarına yapışdıran olsaydı belə, 
səsini eşidə bilməzdi. 

Ürəyində: 
- Bu dəfə də sudan quru çıxdın, köpək oğlu!  

Sənə quyu qazdığım yerə özüm düşdüm. Ax, Qaraş 
köpək oğlu, Sarış biqeyrət! Bu dəqiqə ikinizi də tikə-
tikə doğrayardım! – deyirdi. 

Binnət çox çalışdı, işi özü yoluna qoysun, 
mümkün olmadı. Təkid etməsinə baxmayaraq, 
Qasım kişi möhürlü qıfılı açmadı. Bilirdi ki, bu işin 
arxasında dayanan Binnətin özüdü. Odur ki, sovet 
sədri Agacəfər Fətizadəyə Yədulladan xəbər göndərdi. 
Kənd camaatı da səbirsizliklə gözlədi. 

Ağacəfərin gəlişi səs-küyə son qoydu. O, səkil 
atını irəli sürüb salam verdi. Binnət və Qasımla 
görüşüb üzünü sədrə tutdu. 

- Bu nə xəbərdi? – deyə soruşdu. 
Sədr özünü ciddi görkəmdə göstərərək: 
- Deyirlər anbara oğru girib. 
- Buna əsasız var? 
Mahmud Binnəti qabaqladı: 
- Bəli, var. Öz gözlərimin şahidiyəm. Biri 

qaçdı, tuta bilmədim, - dedi. 
Binnət ona tərs-tərs  nəzər salıb Fətizadənin  

suallarına cavab verdi: 
- Özüm yoluna qoymaq istədim, dağ ağırlı-

ğında kişini narahat etməyək, dedim, burada çətin nə  
var ki? Qasım razı olmadı. 

Ağacəfər, Qasım kişiyə tərəf döndü. Baxışla-
rından : - “Belə lazımdı,” – ifadəsini oxudu. Söhbəti  
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uzatmayıb, təmkinlə Qasım kişiyə: 
- Qapını aç, - dedi... 
Həmin gün məsələnin üstü açıldı. Yaxalanan 

Sarış camaat qarşısında xəcalət təri tökə-tökə Binnətlə 
Qaraşı da ələ verdi. Əsl cinayətkarı tanıyan Ağacəfər 
Fətizadə çox danışdı, camaat cınqırını da çıxarmadı. 
Hamı təəccüblə Binnətin qaralmış üzünə baxdı.  

Ağacəfər: 
- Deməli, belə, rəhbərliyin və xalqın etibar 

elədiyi adam  ona xain imiş, - deyib bir daha Binnəti 
acıqlı-acıqlı süzdü.  

Binnət susmuşdu, sanki gəmisi dəryada  
batmışdı. Heç kəsin üzünə baxa bilmirdi. Uduzmuş-
du, yaman da uduzmuşdu. Ağacəfər onun gözündə 
özündən də zəhərli ilan kimiydi. 

- Dur ayağa, xəyanətkara aman yoxdu! – dedi 
Ağacəfər, - sənə bu boyda təsərrüfat etibar edildi, 
bəs sən nə etdin? Ən ağır cəzaya layiqsən. Bunu 
rəhbərliyin nəzərinə çatdırmalıyam. 

Binnət ayağa qalxdı, son dəfə Qasım kişinin 
gözlərinə kinli-kinli baxdı, üzünü çevirib yola 
düşməyə hazırlaşdı. Qasım kişi o gözlərdə dəhşətli 
intiqam hissləri gördü. 

Ağacəfər Qaraşla Sarışı da rayona aparmaq 
istədi. Qasım kişi onların uşaqlarının yazıq görkəm-
lərini görüb, məsələnin təsərrüfatın idarə heyətinin  
iclasında müzakirə olunmasını xahiş etdi. Kəndin 
yaşlı sakini, ağsaqqal Səməd kişi də Qasım kişinin  
sözünə qüvvət verdi: 

- Bu səfər onları bağışla, eloğlu, bir səhvdi  
eləyiblər, - dedi. 

Ağacəfər çox bərk adam idi. Ağsaqqalların 
xahişlərini eşitmədi, ancaq buna baxmayaraq, Qaraşın 
azyaşlı oğlunun yalvarışlarından keçə bilmədi... 
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Sonanın gözləri güldü. Yanaqları qızaran 
bahar çiçəklərinə bənzədi. Böyük bir cinayətin  
qarşısının alınmasında onun da payı vardı. Yədullanın 
qoluna yüngülcə toxundu: 

- Gedək, - dedi. 
Gənclər hadisə yerindən uzaqlaşdılar... 

 
*** 

Bunlar ötən günlərin xatirələriydi – bir-bir 
yaralı əsgərin xəyalından gəlib keçirdi.  

Ətrafa baxanda gözünə bir vaxtlar hər gün 
yanından ötüb keçdiyi qarağac sataşdı. Yolun qıra-
ğındakı hündür qarağac qocalmışdı. Ağacın başındakı 
budaqlar da qurumuş, ən uca budaqda qurulan quş 
yuvasının yarısı da uçulub tökülmüşdü. 

Yədulla müharibəyə gedəndə həmin yuva 
təzə idi. Yuvada bala çıxaran quşlar ətcə balalarını 
yemləyirdi. O, balaları gözləri ilə görməsə də, anaları 
onları yedizdirəndə civilti səslərini eşitmişdi. Bu 
yuva 1941-ci ilin baharında qurulmuşdu. Yədulla hər 
səhər rayon mərkəzinə işə gedəndə atını saxlayıb 
quşların yuva qurmasına tamaşa edərdi. Bu qəribə 
quşlar onun çox xoşuna gələr, qayıdandan sonra 
quşlardan Sona üçün maraqla danışardı. Sona isə  
ona diqqətlə qulaq asar və deyərdi: 

- Görürsənmi? Quşlar da sevişir. Onlar da ev tikir. 
- Hə, elədi. Sevgi təkcə insana aid deyil ki... 
- Quşlar yuva qurur. Kaş mən də quş olaydım,  

uça biləydim. Lap ağacın uca zirvəsində yuva qurardım. 
Yədulla Sonanın ürəyindən keçənləri anlayırdı. 
- Daha quş niyə olursan,  Sonası, biz də  

yuvamızı qurarıq... – deyərdi. 
Yədullanın gözləri bir anda evlərinə tərəf 

tuşlandı. Sahiblərini itirən o ev də üç il bundan əvvəl 
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qurulan qəribə quşların yuvasına bənzəyirdi. Divar-
ların suvağı tökülmüş, damın küləş örtüyü sıradan 
çıxmışdı. 

Yədullanın taleyi elə bil yuvası uçulmuş qəribə 
quşların taleyinə bənzəyirdi. Onun yuvasını müha-
ribə uçurmuşdu. Bəs quşların yuvası niyə uçmuşdu? 
Eh! Doğrudan da həyat qəribədi. Bu qəribəliklərin 
qəribə möcüzələri də var. Həyatda oxşar olmayan 
şey yoxdu, varsa da, o, möcüzədi. 

Yədulla düşünürdü... Bahar çox gözəl gəlmişdi.  
Təbiət gözəl olmuşdu. Yədulla hər gün rayona 
gedəndə rayon rabitə şöbəsində işləyən əmisi oğlu 
Mahmudla da görüşür, Mahmud ondan kənd barədə 
hal-əhval tuturdu. Yədulla ona yaxın günlərdə Sona 
ilə evlənəcəkləri barədə də demiş,  o da ürəkdən 
sevinmişdi. 

Sona Yədullanın evinə gəlin köçəndən sonra 
qayınata yanında əri ilə heç danışmamışdı. El 
adətinə hörmət təzə gəlin üçün hər şeydən qiymətli 
idi. Yədulla müharibəyə yola salınanda da Sona 
çəkindi, yaxına getmədi. Qasım kişi bu halı görəndə  
bir az kənara çəkildi, cavanları sərbəst buraxdı: 

- Taleyin işini bilmək olmaz. Müharibədi, hər  
şey gözləmək olar... Qoy görüşsünlər, son sözlərini,  
istəklərini paylaşsınlar, - deyə gözləri yaşardı. 

Yədulla ilə Sona kənara çəkildilər. Adamların  
nəzərlərini bir anlıq yayındırıb bir-birinə sarıldılar. 
Yədullanın dodaqları Sonanın ipək saçlarında, lalə 
yanaqlarında gəzdi. Bunu kimsə görmədi... 

Ayrılıq anları yaxınlaşdı. Yədulla qəmli 
baxışlarıyla bir ətrafa, bir də Sonaya baxdı. Sanki bu 
baxışlar deyirdi: 

- Məni gözləyəcəksən? 
Sona həmin baxışları oxudu və sükutu pozdu: 
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- Əzizim, səni səbirsizliklə gözləyəcəyəm, - 
dedi. 

- İnanıram, Sonam, inanıram! 
- Səni evimizdə daha bir kəs də gözləyəcək, - 

deyib, Sona hamilə olduğuna işarə etdi. 
Yədullanın ürəyində atalıq hissləri baş qaldırdı, 

Sonaya məhəbbəti bir az da artdı. Sonra qabaqdakı 
arzuolunmaz səfər onun ürəyindəki qəmi dərinləşdirdi. 

- Oğlan olsa, Yusif, qız olsa, Bənövşə qoyar-
san adını, - dedi. 

- Yaxşı, elə olacaq, - Sona göz yaşını saxlaya 
bilmədi. 

Yədulla onun yanaqlarından süzülən yaşları 
sildi, qızaran yanaqlarını öpüşlərə qərq etdi: 

- Ağlama, əzizim, qayıdacağam... 
- Allah deyən olsun!, - Sona hönkürdü. 
Yədulla atası Qasım kişi ilə də görüşdü, 

halallaşdı. Onunçün hazırlanan kiçik yol çantasını 
çiynindən asaraq yola düzəldi. 
 

*** 
Ayağını nəsə sancdı. Xəyaldan ayrıldı. Hiss 

elədi ki, yaralıdı, yaraları sancır. Axırıncı döyüşü 
xatırladı. Ağır döyüş idi. Nə qədər əsgərimiz döyüş 
meydanında qalmışdı. Həmin döyüşdə yaralananların 
sayı daha çox idi. Çoxlu döyüş texnikası da sıradan 
çıxmışdı. Düşmən daha çox itki vermişdi (Bizim hər 
əsgərin müqabilində onlardan dörd-beşi  ölmüşdü). 
Yədulla da yaraları həmin döyüşdə almışdı. 

İndi durub buradan uzaqlaşmaq istədi. Bir 
neçə addım atmışdı ki, arxadan Səməd kişinin səsi 
eşidildi: 

- Bir dayan görüm, ay oğul, niyə qayıtdın, 
hara adamısan? 
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Yədulla addımlarını yeyinlətdi. Arxaya baxma-
dan sürətlə addımlamaq istədi. Ancaq ayağı yaralı oldu-
ğundan bərk yeriyə bilmədi. İstəyirdi ki, Səməd kişi 
onu tanımadan bu yerdən uzaqlaşsın, qoy elə onu 
döyüşlərdə itgin düşmüş bilsinlər. 

Səməd kişi yenə çağırdı: 
- Ay oğul, ayaq saxlasana! Bilək kimsən, 

cəbhədən nə xəbərlə gəlmisən? Bəlkə, balalarımız-
dan kimsə sənə rast gəlib? Ağrın alım, dursana! 

Yədulla dayandı. Səməd kişi ona çatanda 
gözlərinə inanmadı. 

- Yədulla, sənsən?- deyib, qollarını açdı, 
Yədullanın boynunu qucaqladı, onu duz kimi yaladı. 

Yədullanın yaralarının sızıltısı bir anlıq sanki 
yox oldu. 

Onlar bir-birindən ayrıldılar. Səməd kişi diz 
üstə oturub əllərini göyə qaldırdı: 

- Şükürlər olsun sənə, İlahi! Sən kərəm sahi- 
bisən, Allahım! Şükür, Qasımın yeganəsi sağmış! 
Sən mərhəmət qapılarını açsan, bəndənə heç nə 
olmaz. Biz nəkarəyik yanında! 

Bu sözləri eşidəndə Sabitin dedikləri Yədullanın  
yadına düşdü, Səməd kişinin şükür eləməyinin 
mənasını anladı. Yenidən fikrə daldı. 

Səməd kişi soruşdu: 
- Oğul, niyə kəndə getmək istəmədin? Oturub 

kəndə baxdığını uzaqdan görürdüm. Uzağı yaxşı 
seçə bilmədiyimdən tanımadım səni. Mən bura 
yaxınlaşanda sən durub geri qayıtdın. Gördüm 
əynində əsgər paltarı var. Əvvəl gözlərimə inan-
madım. Gördüm, yox, elə həqiqi əsgərdi, çağırdım, 
dayanmadın. 

Yədulla dinmədi. Bir ah çəkdi. Üzünə kədər 
çökdü. Saçı vaxtından tez ağarmışdı. Ağ saçlar, 
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kədərli gözlər başına çən düşən tənha dağlara 
bənzətdi onu. Belə anlarda adamların ürəklərini 
oxumaq Səməd kişi üçün heç də çətin olmurdu. 
Zəndlə bilirdi ki, Yədullanın qulağına nəsə dəyib. 
Odur ki, üstünü vurmadı. 

- Həmişəlik gəlmisən? 
- Yox, yaralandım, hərbi xəstəxanaya yazdılar. 

Həkimdən icazə alıb gəldim. Bir neçə günə qayı-
dacağam. 

Kəndə xəbər düşdü ki, əsgər gəlib. Kənd 
camaatı tökülüşüb gəldi. Yədullanı dövrəyə aldılar. 
Kimi atasını, kimi oğlunu, qardaşını, kimi də ərini 
soruşdu. Yədullanınsa ürəyi qəm yuvasına dönmüşdü. 

Doğmaca qapıda Yədullanı qarşılayan olmadı. 
Heç kəs yox idi, təkcə kandarda yatan köpək 
qalmışdı. O da o qədər qocalmışdı ki, sahibini qarşı- 
lamaq üçün qalxmağa taqəti yox idi. 

Yədulla uzun yolu piyada gəldiyindən çox 
yorğun idi, lakin yuxusu ərşə çəkildi, yay axşamında 
tək-tənha üşüdü. Çarpayı ona yapışmadı. Durub 
həyətə çıxdı. Keçmişdən qalma səngər daşının 
üstündə oturdu. Aylı-ulduzlu gecə onun xəyalında 
xoş xatirələr oyatdı. 

- Ora bax, Yədulla, gör nə parlaq ulduzlardı. 
- Onlar bəxt ulduzlarıdı, Sona. 
- Mənim ulduzum hansıdı, görəsən? Deyə 

bilərsən? 
- Sən ən parlaq ulduzsan Sona, daha göydəki 

ulduzla nə işin? 
- Yenə zarafat eləyirsən. Bax, küsəcəyəm  

səndən. 
- Bax, odur, o ulduz səninkidi, əzizim,  - 

parlaq bir ulduzu göstərdi Yədulla. 
- Bilmək olar, bəs sənin ulduzun hansıdı? 
- Mənim həyatda bircə ulduzum var. O həm  
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gündüzlər, həm də gecələr parlayır. Ondan başqa  bir 
ulduza da baxmıram. 

- Onu mənə də göstər. 
- Ayna qabağında dayansan, görəcəksən. O, 

mənim bəxt ulduzumdu... 
Gecə əriyirdi, ancaq qurtara bilmirdi. Yaralı 

əsgərin xatirələrisə uzanıb gedirdi. 
Xəyala qapılmaq xəyalpərəstlikdir. Bəs ailə 

həyatındakı qəfil yaranan uğursuzluq... Tale dönük-
lüyü, yoxsa məhəbbət qəzası?! Sonanın nəfəsi, ətri 
yaşayırdı otaqda. Neçə ilin rütubəti bu ətri apara 
bilməmişdi. Yədulla hara baxırdısa, gözlərinə onun 
şəkli görünürdü, ancaq hər şey xəyal idi. 

Bu gecə həyətlərindən həmişə şırıltı ilə axan 
bulağın səsi də ona qəribə gəlirdi. Musiqi səsindən 
daha çox ağı səsinə bənzəyirdi həmin səs. 

Qonşu həyətdə də səs-səmir yox idi. Çünki  
əmisi oğlu Mahmud hələ müharibədən əvvəl rayon 
mərkəzinə - qəsəbəyə köçmüşdü. Mahmud qəsəbədə 
ev kirayələmişdi. Rabitə işi ilə əlaqədar qəsəbəyə 
gediş-gəliş onun üçün çətin olduğu üçün belə 
etmişdi. Xüsusilə qış aylarında daha çətinlik çəkirdi. 
Mahmudu müharibəyə də aparmadılar. Çünki o 
vaxtlar rabitə işi cəbhə kimi bir şeydi. Mahmuda 
“brom” verildiyi üçün ön cəbhədən azad edilmişdi. 

Öz ocağının divarları arasında görə bilmədiyi  
istiliyi qonşu həyətdən də ala bilmədi Yədulla. 
Ondan sonra kənddə çox işlər  olmuşdu, xüsusən də  
ailəsi ilə bağlı... Onun ailəsinə xəyanət əli uzanmışdı. 

Sabit onunla rastlaşanda çox şey danışmışdı. 
Sona hər kəsdən çox əri Yədullanın tanıdığı adam, 
məhəbbətinə sədaqətli insan idi...  
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Xəyanət 

 
Komissar Şabanov saçlarını barmaqları ilə 

arxaya verib köks ötürdü, alnını ovuşdura-ovuşdura 
özünə sual verdi: 

- Necə edim, hansı ünvana göndərim bu 
kağızı? – deyə o, cəbhə xəttindən, naməlum hissədən 
gələn “qara kağız” a bir də nəzər saldı. 

Kağız Yədulla Əliyevdən idi. Kağızı stolun 
üstündəki köhnə qovluğa qoydu, - o, belə kağızların 
hamısını əvvəlcə bu qovluğa qoyur, bir-bir ünvan-
lara göndərirdi. Sonra şkafdan qara cildli bir kitab 
götürüb vərəqləməyə başladı. Kitabda komissarlığın 
əhatə dairəsindən orduya göndərilənlərin siyahısı və  
ev ünvanları yazılmışdı. 

Komissar “Ə” hərfi ilə başlanan səhifəni 
açdı. Əliyev Yədulla ad-familyalı bir neçə şəxs 
haqqında burada məlumat vardı. Çox götür-qoydan 
sonra qərara gəldi ki, həmin soyadda olanların yaxın 
adamları ilə görüşsün, bəlkə, işi bu cür yoluna qoya 
bildi. Başa düşürdü ki, belə çətin vaxtda kağızın 
hansı ünvana göndərilməsi çox çətin olacaq. 
Fikirləşdi: 

- Birdən ünvan səhv salındı, onda necə 
olacaq? Yox, bu çox dəqiqlik tələb edir. Belə işdə 
səhvə yol vermək olmaz. 

Ancaq heç nə komissara kömək edə bilmirdi. 
Hərbi komissarlığa çağırılan Qasım kişi qəsə-

bəyə çatanda gün qalxmışdı. Həyəcanla komissarın 
qapısını döydü. İçəridən amiranə bir səs eşidildi. 

- Gəlin, qapı açıqdı! 
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Qasım kişi qapını açdı, içəri daxil olub ədəb-
ərkanla salam verdi. Dəmir seyfin qabağında arxası 
qapıya tərəf duran komissar dönüb salamın cavabını 
aldı və oturmaq üçün yer göstərdi. O bilirdi ki, 
komissarlığın qapısını bu vaxtlarda döyənlər onun 
çağırışına görə gələnlər ola bilər. Odur ki, seyfin 
qapısını açdı, sənədlərin arasında nəsə axtarmağa 
başladı. 

Qasım kişi pəncərə ilə üzbəüz qoyulmuş  
stulda oturdu. Bu vaxt onun ürəyindən yüz fikir  
keçdi. Komissar məşğul olduğundan bir qədər 
xəyala daldı. Xəyal onu uzaqlara apardı. Ancaq   
komissarın qəfil sualı onu xəyaldan ayırdı. 

- Yəqin darıxdız? 
- Bir az. 
- Hansı kənddənsiz? 
- Güneylidən. 
- Sizi dinləyirəm! 
- Siz çağırmısız, yoldaş komissar? 
- Hə, bildim, - deyib komissar bir az da yumşaq 

danışmağa başladı. Təmkinlə suallarını davam etdi. 
- Adınız..? 
- Qasım. 
- Yədulla Əliyevin atasısız? 
Qasım kişi komissarın bu sualına çaşbaş qaldı 

və daxilən iztirab keçirməyə başladı. Bunu komissar 
da hiss etdi, müsahibini sakitləşdirmək üçün: 

- Özüzü ələ alın, elə bir şey yoxdu. Həyəcan  
keçirməyizdən görünür ki, atasısız... 

- Bəli, atasıyam. 
- Oğlunuz cəbhəyə nə vaxt gedib? 
- 1941-ci ilin yayında. 
- Məktub yazır? 
- Bəli, iki gün əvvəl almışıq. Yazdığına görə  
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indi Kerç tərəfdə vuruşur.  
- Savadız var? 
- Bəli, var... 
- Məktubları özünüz oxuyursuz? 
- Yox, gəlinim – Yədullanın yoldaşı... 
- Oğlunuz daha nə yazır? 
- Yazır ki, havalar yaxşıdı. Düşmən artıq geri   

çəkilir. Amma tutduğu yerləri xarabaya çevirib; hansı 
şəhəri, kəndi geri alırıq, görürük ki, həyatdan əsər-
əlamət qalmayıb. 

Komissar Yədullanın müharibədən əvvəlki işi  
ilə də maraqlandı. 

- Oğlunuz orduya getməzdən əvvəl nə işilə 
məşğul idi? 

- Milis şöbəsində işləyirdi. 
- Deməli, o, zabitdir, hə? 
- Bəli, baş leytenant idi, pasport şöbəsində 

işləyirdi. 
Komissar kağıza bir də nəzər saldı. O, başqa 

xətdən gəlmişdi. Ünvan naməlum olsa da, komissar 
poçt indeksi ilə hər şeyi müəyyən edirdi. Sərha 
poçtundan gələn “qara kağız”, görünür, Qasım 
kişinin ünvanına deyildi. 

Mütəmadi suallar Qasım kişini narahat etsə  
də, komissar onu nə üçün çağırdığının əsas səbəbini  
açıb demək istəmədi, lakin qocanın təşvişini görüb 
həqiqəti söylədi və onu arxayın saldı ki, gələn kağız 
ona deyil, başqasınadı. Qasım kişi komissarın sözlə-
rinə bir az toxtasa da, yenə də özünü toparlaya 
bilmədi:  “Müharibənin üzü qaradı, nə desən gözləmək 
olar”, - fikri ilə komissarlıqdan uzaqlaşdı. Bir də nə 
fərqi var ki, hansı ünvanadısa, qara xəbərdi.  

Qarışıq fikirlər içində Qasım  kəndə yola  
düşdü. O, ayaqlarını necə və hara atır, fərqinə  
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varmadı, şübhələr, gümanlarla əlləşə-əlləşə addımladı. 
Aləm onun üçün qaranlıq oldu. Ürəyində özünə 
ürək-dirək verdi. Daha da qaraqorxulu fikirlər 
qəlbinə hakim kəsildi. Yədullanın ümid dolu 
məktublarından qanadlanan Qasımın qolları sanki 
qəfil bir tufandan sınıb yanına düşdü. Ürəyində 
müharibəni lənətlədi. “Lənət olsun sənə, müharibə! 
Sən insanı ən ucuz şeyə çevirdin, insanlığı məhv  
etdin. Neçə qurulmuş yuvanı dağıtdın!” 

Kəndə çatanda gecədən xeyli keçmişdi.  
Evlərdən işıq gəlmirdi. Görünür, kənd yatmışdı. 
Təkcə onun evinin pəncərəsindən zəif işıq gəlirdi. 
Həyətə çatanda birinci onu xallı köpək qarşıladı. Elə 
bil o da sahibinin səfərə getməsini duymuşdu  və 
yolunu səbirsizliklə gözləyirdi. 

Pəncərədən düşən işıq eyvanın bir küncünü 
işıqlandırırdı. Bildi ki, Sona yatmayıb, yol gözləyir. 
Eyvana qalxdı, yavaşca öskürdü, bununla gəlişini 
sezdirdi. Sona qapını açıb onun qabağına çıxdı.  

Qasım: 
- Qorxmadın ki, qızım? 
- Yox, əmi. Niyə gec gəldin? 
- Niyə yatmamısan, özünü niyə əziyyətə 

salırsan? – deyə Qasim kişi suala sualla cavab verdi. 
- Gözlədim. Bilirdim ki, qayıdacaqsan. Gözümə 

yuxu getmədi. Uşağı yatızdırdım... 
Qasım kişi pencəyini soyunub, divardakı 

mıxdan asdı, sobanın böyründəki mütəkkəyə 
dirsəkləndi. Beşikdə şirin-şirin yatan balaca Bənöv-
şənin mışıltı  səsinə qulaq asa-asa ürəyindən bir ağrı 
keçdi. Balaca Bənövşə dünyanın işlərindən xəbərsiz 
idi. Bilmirdi üzünü görmədiyi atası qara buludlarla 
çarpışmadadı. 

Sona su gətirdi. Qoca əl-üzünü yudu, dəsmalla  
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qurulanıb yenidən dirsəkləndi. Sonanın qəmli gözləri 
qocanın üzünə zilləndi. Qasım kişi üzünü yana 
çevirdi ki, gəlin onun üzündəki kədəri, gözlərindəki 
solğunluğu sezməsin. Lakin özünü saxlaya bilmədi. 
Dərindən bir ah  çəkdi.  Namərd qabağında əyilməyən 
bu qoca bir neçə saat ərzində bükülüb ikiqat olmuşdu.  
Sona onun bu halını hiss edir, için-için dərd çəkirdi. 

Sona sakitcə ayağa durub süfrə açdı. Bir  
parça çörəyi, bir az qaynanmış tərəni süfrəyə qoydu. 
Özü də şamsız idi. Ancaq yeməyə meyli çəkmədi. 
Qoca desə də, - “toxam, yemişəm”, – deyib, süfrəyə 
əl uzatmadı, qırağa çəkildi, Qasım kişiyə: 

- Sən ye, əmi, ac-susuz uzaq yol gəlmisən,  
taqətin qalmayıb - dedi. 

Qasım kişi bir tikə çörək kəsib ağzına saldı. 
Yediyi boğazından güclə keçdi. Əlini göyə qaldırıb 
şükür elədi.  

Sona süfrəni götürəndən sonra soruşdu: 
- Əmi, niyə çağırmışdılar? 
- Nə bilim, a bala. Yədulla haqqında sorğu-

sual elədilər. 
- Səbəbini demədilər? 
- Yox, a bala,  dedilər ki, yuxarılardan istəyiblər, 

- qoca nə üçün çağrıldığını gizlətdi. 
Bu sirr Qasım kişi üçün daha böyük dərd 

oldu və içini gecə-gündüz yeməyə başladı.  
Yədulla düşmənə qarşı ölüm-dirim vuruşunda, 

atasa qorxulu fikirlər içində qəm dəryasında qovrul-
mağında... 

Qasım kişi günbəgün qocaldı. Dərd ona güc 
gəldi. Xəstələndi. Komissarın: “Sizin oğlunuz 
zabitdir, kağızda sıravi əsgərdən bəhs olunub. Bir də 
bu kağız oğlunuz xidmət edən hissədən göndəril-
məyib axı”, - sözləri yenə yadına düşdü. Sıxıldı. Elə  
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zənn edirdi ki, komissar onu aldadıb. Əslində isə 
yanılırdı, əgər bəd xəbər onun ünvanına gəlsə idi, 
komissar ona çatdıracaqdı. Çünki komissar vəzifəsini 
yerinə yetirməyə cavabdeh idi. 

Sona xəstənin yatağının yanından getmirdi.  
Xəstənin isə dodaqları çat-çat olmuş, ayaqları soyumağa  
başlamışdı. 
 

*** 
Komissar Şabanov Qasım kişidən müəyyən 

məlumatları öyrənsə də, hələ də onun özü üçün 
qaranlıq şeylər qalmışdı. Odur ki, başqa məqamları 
da öyrənmək istədi. Milis şöbəsinə zəng elədi. Çox 
gözləmədi. Xəttin o başından səs eşidildi. 

- Milis şöbəsidi. 
- Danışan komissardı. Seyfəli telefona çağıra  

bilərsiz? 
- Mənəm, Seyfəldi. 
- Salam, necəsən? – Şabanov yaxından tanıdığı 

üçün Seyfələ “sənlə” müraciət edirdi. 
- Yaxşıyam, yoldaş komissar, mənə aid nə 

qulluğunuz? 
- Çoxdandı səni görmək istəyirəm. Başım bir 

az qarışıqdı. Sən də bu tərəflərə dönmürsən. Səninlə 
vacib söhbətim var. 

- Çox vacibdi? 
- Hə, vacibdi, həm də ciddidi. 
-Yaxşı, bir azdan növbəni təhvil verib gələcəm, 

deyib sağollaşdı. 
Komissar bilirdi ki, Seyfəl Güneylidəndi. 

Gələn kağızla əlaqədar ondan çox şey öyrənmək 
olardı. Bir də bu rayona komissar təyin olunma-
mışdan əvvəlki işlər barədə bəzi şeyləri öyrənmək 
istəyirdi, elə Yədulla haqqında da. Bunları şöbənin 
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özündən də öyrənə bilərdi. Ancaq bu məsələni çox 
da açıb-ağartmaq istəmirdi. Çünki əsgər ailələrini 
“qara kağız”ların qorxusuyla təşvişə salmaq niyyəti 
yox idi. 

Qapı döyüldü. Gələn Seyfəl idi. 
Komissar: 
- Buyur, - deyib onu otağa dəvət etdi. 
Seyfəl otağa daxil oldu, Şabanovla görüşüb 

üz-üzə oturdu. 
Komissar birbaş məsələyə keçdi. 
- Həmkəndlin Yədulla haqqında nə deyə 

bilərsən? 
- Necə? Nə barədə soruşursuz? 
- Necə adam idi? Bildiyimə görə şöbənizdə  

işləyib, düzdü? 
- Bəli, elədi. Cəsarətli oğlan idi. Cəbhəyə ilk 

yazılanlardan biri oldu. 
- Kifayətdi. Elə mənə də bu lazımdı. Qasım 

kişi düz deyib. 
- Başa düşmədim. 
- Naməlum hissədən “qara kağız” gəlib. İndi 

onun sahibini sizin kənddə yox, başqa  kənddə axtar-
malıyam,  - deyib, qovluqdan  götürdüyü kağızı 
Seyfələ göstərdi. 

Seyfəl komissarın otağından çıxanda artıq 
özgə əhvalda idi. İllərlə yaxınlaşmaq arzusunda 
olduğu Sonanı sarsıdıb ələ keçirməyin məqamı 
çatmışdı. Amma bilirdi ki, Sona onun düşündüyü 
qadınlar kimi deyil... 

Seyfəl çirkli işini həyata keçirmək üçün 
qabaqcadan iş görməli idi. Bununçün  o, Sonaya  
gələn məktubların ona çatmasının qarşısını almalı, 
ikinci işi isə “qara kağızı” komissardan oğurlamalı 
idi. Odur ki, birinci işini həyata keçirmək üçün qəzet 
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və məktubları kənd şöbələrinə paylayan Salamı ələ 
almaq lazım gəldi. Bu məqsədlə  poçt şöbəsinə 
gəldi, onunla görüşdü: 

- Axşamınız xeyir, Salam dayı! 
- Aqibətin  xeyir, bacoğlu, xoş gördük! 
- Xoş günüz olsun! Necəsiz? 
- Necə olacağam, bacoğlu, müharibə bir xoş  

əhval qoyub ki adamda. Qoca kişiyəm, birtəhər başımı  
girləyirəm. 

- İnşallah yaxşı olar. Müharibənin axırına az 
qalıb. Lənət olsun faşizmə! Nə qədər adamı ağlar qoyub. 

- Düz deyirsən bacoğlu, - Salam bir ah çəkdi,  
- mənim də iki oğlum cəbhədədi. Çoxdandı kağızları  
gəlmir. Qoca anaları hey ağlayır, gözünün yaşı sel 
kimi axır. Nə qədər təsəlli verirəm, xeyri olmur. 

- Necə dözsün? Analar həmişə yanan olublar. 
Neyləsin? 

- Elədi, bala, düz deyirsən, anaları qınamaq 
olmaz. 

- Hə, Salam dayı, elədi. 
- Bayaqdan başımız söhbətə elə qarışıb ki, 

sənə oturmaq təklifini də eləməmişəm. Bağışla, qoca 
adamam, huşum özümdə deyil. Sən də elə ayaq üstə 
durmusan. 

- Narahat olma, belə də yaxşıdı. 
- Bəlkə bir qulluğun var idi? 
- Başqa qulluğum yoxdu. Gəldim ki, sizlə 

görüşüm, həm də öyrənim görüm, bacıqızıma kağız 
var, ya yox? Yazıq qız çoxdandı ərindən kağız almır. 
Elə hey deyir: “Dayı bir poçta baş çək, bəlkə mənə 
gələn məktubları səhvən başqa kəndə göndərirlər”. 
Deyirəm ki, elə şey olmaz, inanmır. Dedim yoxlaya-
cağam. Mənim poçtda Salam dayım kimi etibarlı  
adamım var. Uşaq kimi sevindi. 
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- Yaxşı, bu saat baxacağam. Bacıqızının ad-
familiyasını de. 

- Əliyeva Sona. 
- Hansı kənd oldu? 
- Yadızdan çıxıb? Güneyli kəndi... 
- Hə, bildim. Lap başımı itirmişəm. 
Salam kişi Sonaya yazılan iki məktubu 

gətirib Seyfələ uzatdı.  
- Yədulladandı, - dedi, - bu ad mənə çox tanış gəldi. 
- Ola bilər, - deyə Seyfəl Yədulla haqqında  

bir söz də demədi. Məktubları alıb döş cibinə saldı. 
Seyfəl ayrılanda Salamla bir də görüşdü. 
- Allah razı olsun! – dedi, siz hamını  

sevindirirsiz. 
- Sağ ol, bacoğlu, borcumuzdu. 
- Sizdən bir istəyim də var. 
- İstə, imkan olsa, eşidəcəyəm səni. 
- Hər həftə kəndə gedirəm. Mümkünsə, o 

qıza gələn məktubları həmişə gəlim götürüm? 
- Niyə olmur? Daha da etibarlı olar. Bu ki, 

təmənnasız yaxşılıqdı. 
Milis leytenantı Seyfəl, Salam kişi ilə xuda-

hafizləşib, uzaqlaşdı. O, birinci işini asanlıqla yoluna 
qoydu. İkinci işi də həll eləmək üçün yol axtarmağa 
başladı. Əgər işini həll edə bilsə, böyük bir 
xəyanətin başlanğıcını qoyacaqdı. 

Ertəsi günü bir bəhanə ilə komissarlığa gəldi.  
Komissarla görüşüb başını qatdı, gözünü oğurlayıb 
haqqında danışılan “qara kağızı” əkişdirdi. Aradan 
azca vaxt keçdi. Çirkli işini müvəffəqiyyətlə davam 
etməyə başladı. İlk cinayətin başlanğıcını Sonaya 
gələn məktubları gizlətməklə qoydu. 

Günlər keçdi. Sona Yədulladan daha məktub  
almadı. Qasım kişinin də xəstəliyi şiddət etdi. O, 
gümanlarının düz olmadığına inandı, amma o barədə 
Sonaya bir kəlmə də demədi. Sona isə hər gün 
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Allaha yalvarmağa başladı: “Bizə rəhmin gəlsin, İlahi! 
Bu kişiyə bir şey olsa, pasibanımız kim olar?” –  
deyə göz yaşlarını leysan kimi tökdü. 

Yalvarışla işlər düzəlsəydi, nə ölüm olardı, 
nə itim. Ağlar gözlü Sonanın yalvarışları heç yerə 
çatmadı. Çatdısa da, dərdinə əlac olmadı. Bir gün 
Qasım kişi dünyadan köçdü. Sona gəlinin qəmli 
hekayəti də bax, o gündən başladı. Müharibə onun 
xoşbəxtliyinə, taleyinə dəhşətlər gətirmişdi. O 
dəhşətlərə birtəhər dözürdü Sona, lakin ikinci 
dəhşətli hadisə onu ocağından da ayrı saldı. 

Seyfəl Qasım kişinin ölüm xəbərini eşidəndə 
ürəyində sevindi. Elə bilirdi ki, Sonanı ondan sonra 
ələ keçirmək asan olacaq. Lakin bu əsmər gəlin onun 
düşündüyü qədər düşkün qadın deyildi.  O, hər ağrıya 
dözər, öz ismətinə, təmiz adına, Yədullanın namusuna, 
kişilik qüruruna xəyanət eləməz. Amma hər kəndə 
gələndə ona acgözlüklə baxan cavan milis işçisi hələ 
heç nə açıb-ağartmırdı. Hər dəfə Sonanı görəndə 
kefini xəbər alır, Yədulladan məktub alıb-almadığını 
qəsdən soruşurdu. Sona bunu Yədullanın keçmiş 
həmkarının səmimiyyəti kimi başa düşür, Seyfəlin 
pis niyyətindən xəbərsiz idi. 

Hər xoşbəxt günün arxasında əslində bir 
bədbəxtlik durur. Həmin bədbəxtlik qara qüvvə kimi 
Sonanın həyatında bir qara, qaranlıq şırım açırdı. Elə  
dərin idi ki, Sonanın heç nədən xəbəri yox idi.  

Seyfəl bilmirdi bəd xəbəri Sonaya necə çat-
dırsın. Düşündü ki, birdən onun ürəyi tab gətirə 
bilməz... Ona görə də hələ deməyə tərəddüd edirdi. 
İstəyirdi, bir az vaxt keçsin, çünki Sonanın yarası 
hələ təzədi, qayınatası təzə dünyasını dəyişib. 
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*** 

Davanın ikinci ili başlamışdı. Kənddə başıpa-
paqlı qalmadığı üçün işin ağırlığı qadınların çiyinlə-
rindəydi: onlar həm cəbhəyə ərzaq göndərir, həm də 
arxada körpələri saxlayırdılar. Ona görə də gecə-
gündüz işləyirdilər. Hamı bir nəfər kimi başa düşürdü 
ki, cəbhəyə çörək lazımdı. 

Güneylilər zəmilərdə bol taxıl yetişdirmiş-
dilər. Sapsarı rəngli zəmilər ləpələnən ümmana 
bənzəyirdi. Dopdolu sünbüllər başlarını aşağı əymiş,  
bolluq ürəklərdə ümid yaratmışdı. 

Biçinə tələsən qadınlar məhsul bolluğuna nə  
qədər sevinsələr də, ürəklərində təlaş, qəm, gözlərində 
həsrət yaşayırdı. Amma bəziləri zarafatından da qalmırdı. 

Sona da başqaları kimi biçinə gedir, həm 
işləyir, həm də fikrini dağıdırdı. Hər dəfə cəbhə 
haqqında söhbətlər düşəndə dinmir, sakitcə qulaq 
asır, xəyalı quş kimi uçub yollara qonurdu. Yazdan 
bəri idi ki, Yədulladan məktub gəlmirdi. Çox narahat 
idi. Qasım kişinin iki ayın içində yatağa  düşüb vəfat 
etməsi onu kədərləndirmiş, şübhəyə salmışdı. Bu, 
Qasım kişi komissarlıqdan qayıdandan sonra baş 
verdiyi üçün Sonanı əri haqqında  daha çox darıx-
mağa vadar etmişdi. Bilmirdi ki, Yədulla əvvəlkin-
dən də çox yazır, həmin ümid və məhəbbət dolu 
məktublar onun çox yaxınlığındadı, amma xəyanətli 
əllər onların qabağına çəpər çəkib. Ürəyində keçirdiyi 
bədbin hisslər Sonanı nə qədər kövrəltsə də, ümidini 
itirmirdi. Fikirləşirdi ki, Yədullanın başından bir tük 
əksik olsa, ocaqdan baş götürüb gedər, ömrünü zülm 
içində çürüdər. Yədullasız həyat Sona üçün heç nə idi. 

Birdən Xuraman onun böyrünü dürtmələdi: 
- Nə olub, genə qəm dəryasına batıbsan azz?!  
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Eh... Sona köks ötürüb; - Çox darıxıram, 
Xuraman -dedi. Yədullasız keçən hər günüm bir il 
kimi görünür mənə. 

- Ürəyini yemə, azz, bir az toxta... 
- Özümüzü öldürən ha deyilik ki... 
- Dilin necə  gəlir o sözlərə, -  söz Sonanın  

ürəyini deşib keçdi. 
- Zarafat eləyirəm, ay dilsiz, dedim qoy 

qırışığın açılsın. 
Xuramanın əri Əkrəm də cəbhəyə getmişdi. 

Onun da gözləri yol çəkirdi. Qadınlar içində bir az 
yaşlı olduğu üçün özünü elə aparırdı ki, başqaları da 
darıxmasın. 

İki qardaşı cəbhədə olan Kiçik də əllərini göyə 
qaldırdı: 

- İlahi, sən qadirsən, qardaşlarım sənə əmanətdi, 
onlara kömək ol! 

Sonra o, müharibəni törədənin qarasına söydü. 
Yaqut biləndə ki, Yədulladan məktub gəlmir, 

narahat oldu. Çünki o da gənclik illərindən Yədullanı 
sevirdi. Bunu Sona da bilirdi, ancaq bircə dəfə də 
onun üzünə vurmamışdı, “hər adamın bir cürə təbiəti 
var” – demişdi. Yaqut isə onu gürzə kimi sancmağa 
hazır idi. 

Sona həmyaşıdı Yaqutu üzdən tanısa da, 
daxilində nə baş verdiyini bilmirdi. Nə bilsin. Özü 
sadə, kin-kudurət saxlamayan bir adam olduğu üçün 
hamını özü kimi bilirdi. Yanılırdı, çox yanılırdı 
Sona. Nə biləydi ki, fürsət düşən kimi bu sir-sifət ilə 
içi düz olmayan,  ərinin yox, başqasının yoluna göz 
dikən qadın bir vaxt gələcək, onu el içində bədnam, 
bihörmət edəcək. 
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 *** 

Payızın yerə qəm yazan çağıydı. Ağaclar 
saralan yarpaqlarını tökməyə başlamışdı. Bu vaxt bir 
dəstə durna hay-həşir sala-sala Güneylinin üstündə 
bir neçə dəfə dövrə vurub uzaqlaşdı. Durna qatarı elə 
bil kəndə əlvida deyirdi. Sona həmin gedişə baxdı, 
baxdı, durnalar gözdən itənə kimi baxdı. İçində bir 
qəm, bir qubar yarandı. Həmişə Yədulla ilə durnaları 
seyr elədiyi anlar yadına düşdü. Vaxt nə tez keçdi, 
sultanlıq anları arxada qaldı. 

Seyfəl ölgün addımlarla Sonagilin evinə 
yaxınlaşdı. O, Sonaya tərəf addımladı.  Sona onun 
üz-gözündə əvvəl gördüyü cizgiləri görmədi. 

- Salam, Sona gəlin! – Seyfəl karıxdı, sözlər 
dilində dolaşdı.  

- Salam, Seyfəl qardaş, - deyə Seyfəlin onların  
qapısına gəldiyinə xoşu gəlməyən Sona könülsüz yer 
göstərdi. Seyfəl həyətdəki kətilin üstündə oturdu. 
Gözlərini yerə dikib bir ah çəkdi və tülkü dilini işə 
saldı: 

- Bura gəlmək istəmirdim, amma... – sözünü  
yarımçıq saxladı. 

- Amma nə? – Sona qorxulu gözlərini ona 
zillədi, - bir açıq danış, sözlü adama oxşayırsan, - 
dedi. 

- Özünü ələ al, Sona gəlin, - deyib, Seyfəl 
onu bir az da təlaşlandırdı. Bununla guya ağır xəbəri 
dilinə gətirmək istəmirdi o. Məqsədi isə onu sarsıt-
maq idi. Ona da ustalıqla nail oldu. 

- Tez de! Nə olub? Məndən nəsə gizlədirsən?  
Yədullamı... Dilim qurusun! – deyə Sona bir az da 
həyacanladı. 

- Gərək heç komissarlığa getməyəydim. Bu  
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ağır xəbəri məndən eşitməyəydin. Məni bağışla, 
demək istəmirdim, Şabanov təkid etdi. Dedi ki, 
əvvəl-axır gərək biri versin bu xəbəri. Ağır olsa da 
məcburiyyət qarşısında qaldım... – kağızı Sonaya 
uzatdı. 

Sona kağızı alıb baxdı. Gözlərini tutdu. Hər  
şey aydın idi. Bərkdən hönkürdü, kağız əlindən yerə 
düşdü. Başı hərləndi, huşu başından çıxdı, yıxılanda 
Seyfəl onu tutub saxladı, ehmalca yerə uzatdı. Qon-
şular eşitsin deyə bir az hündürdən: ” Yazıq qız 
bədbəxt oldu!” – dedi. 

Qonşular tökülüşüb gəldilər. Bir hay-həşir 
qopdu. 

Yaqut çəpərin o biri tərəfindən hər şeyi 
görürdü. O ancaq bir şey bilirdi: sabah-birigün 
imansızlıq edib bütün kəndə yalandan car çəkəcək 
ki, Seyfəllə Sona filan-filandı. Bilirdi ki, yüz 
ağıllının sözünü heç kəs hesaba almaz, ancaq bir 
çuğulun sözünə hamı inanacaq. Gəlib yaxında dayandı. 

Sona ayılanda Seyfəllə Yaqutun ona daha 
yaxın durduğunu gördü və təngnəfəs səslə: 

-Yox, ola bilməz. İnanmıram. Yədulla... Səhv  
salıblar, bu kağız mənə gəlməyib, - qışqırmaq istədi. 
Ancaq səsi çıxmadı. İçindəki ağrı yaş olub gözlərin-
dən süzüldü, üzünü yandırmağa başladı. 

 - Nə ola bilməz? Nə səhv salıblar? Ay ləçər, 
özünü azdırma. Elə bilirdin işlərindən heç kəs 
xəbərdar deyil? Ərin davada, sənsə burda kefində! – 
deyib, Yaqut ona böhtan yağdırdı. 

- Danışığına fikir ver! Mən sənin kimi namussuz  
deyiləm! Ərin ola-ola Yədullaya göz dikibsən. O, 
sənin xətrini qardaş kimi istəyib. Amma sən...! Rədd 
ol qapımdan! Ləçər özünsən! Məndə yüz Seyfəl 
kimi kişinin qeyrəti var. İkiniz də itilin burdan! 
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Mənim öz dərdim özümə bəs eləyər, - dedi Sona, 
evə girib balaca Bənövşənin yatağı başında hönkür-
hön-kür ağlamağa başladı. 

Seyfəl Yaquta tərs-tərs baxdı. 
- Tfu sənin üzünə, həyasız! – deyib, oradan 

uzaqlaşdı. 
Yaqut onun arxasınca: 
- Biqeyrət! Elə bilirsən ürəyindən nə 

keçdiyini bilmirəm? Mənə də Yaqut deyərlər! 
Sonaya çoxdan göz dikibsən. İkinizi də rüsvayi-
cahan edəcəyəm! 

Həyətə gələn qonşu qadınlar onu danladılar:  
“Ayıbdı, belə məsum, təmiz gəlini şərləmə, Allah 
sənə qənim olar. O, gülün ləçəyindən də zərif və 
təmizdi. Bunu bütün kənd bilir. İmanını yandırma!” 
– dedilər. 

Yaqut böhtan danışığını saxlamadı, donquldana-
donquldana çəpərin üstündən aşıb, həyətlərinə keçdi. 

Qonşu qadınlar bu imansızın dediklərinə 
mat-məəttəl qalmışdılar. Bilirdilər ki, Yaquta nə 
desən, yaraşar. Yaxşıları şərləmək onun iş-peşəsidi. 
İstəsə, lap doğmaca anasını da şərləyib, kənd içində 
biabır edəcək. Aman Allah, bu qadının nə xain ürəyi 
varmış!     

Sona bir neçə gün evdən çölə çıxmadı. 
Ağladı, sızladı, göz yaşı selə döndü. Arzuları, 
ümidləri puç oldu. Öz-özünə düşündü, fikirləşdi, heç 
bir şey gəlmədi əlindən. 

- Seyfəlin “səmimiyyəti” mənə çox baha oturacaq. 
Bu Yaqut onsuz da, çoxdan məni xar eləməyə 
çalışırdı. Səhvə yol verdim. Camaatın ağzını bir yerə 
yığmaq olmaz. Böyüklərin məsəli var: “Mis ya sındı, 
ya da cingildədi”. Dərdimin bu ağır vaxtında bu da 
bir dərd olacaq, - deyə qız özündən, öz kölgəsindən 
qorxmağa başladı. Çünki, bilirdi ki, böhtan tez 
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yapışır adama. Neyləsin? “Söz ki, ağızdan çıxdı, 
külli aləm eşitdi”. Güneylinin sözgəzdirən çuğul 
qarılarının da xasiyyətləri əla, - bir sözü min cür 
bəzəklə aləmə yaymaqda böyük səriştələri var. 

Yaqut bilirdi ki, Sona tikə-tikə doğranacaq, 
ərinə xəyanət eləməz. Onun ağır xəbər eşitdiyini 
başa düşsə də, fərqi yox idi, Sonanı kənddə dilə-dişə 
salmalıydı. Nə üçün? Səbəbini özü yaxşı bilirdi. 

O, kəndin sağından vurdu, solundan çıxdı, 
xülasə, iblisanə sözlər danışa-danışa pis işini davam 
etdi. Ona inananlar da oldu, inanmayanlar da. 

Sona kənd arasına çıxa bilmədi. Çox adam 
ona pis gözlə baxdı. Qarasına deyilən nalayiq 
sözləri, söyüşləri eşitsə də, cavab vermədi. Düşündü: 
“Bəxtim, taleyim belə imiş. Həmişə deyərdim, bir 
Yədulla ilə keçirdiyim günləri Allah ömrümə yazsın. 
Müharibə xoşbəxtliyimi əlimdən aldı”, - deyib, 
kövrəldi, bir damla göz yaşı yanaqlarına düşdü. Həmin 
göz yaşı onun yanaqlarını yandırmağa başladı.  

-Anamın üzünü görmədim, atam çox tez 
öldü, bir sonsuz qadının ümidinə qaldım. Onu da 
itirdim. Bədbəxtlik üstündən bədbəxtlik gəldi. 
Qasım əmi olmasaydı, sonrakı taleyim, kim bilir, 
necə olacaqdı? Eh! Yədulla... Yəni o, doğrudan, 
daha yoxdu? – fikirli-fikirli ayağa durdu. Sanki yer 
onun ayaqlarının altından qaçdı. Evin divarları onu 
sıxdı. Eşiyə  çıxdı. Hər şey onun gözünə ayrı cür 
göründü. Qapıdakı köpək də onun bu halını sezib  
zingildəməyə başladı... 

Sakitlik Seyfəlin və Yaqutun xəyanətindən  
Sonanın ocağını tərk etdi. Təkcə xallı köpək darıxa- 
darıxa həyətdə oturdu, gözlərini sahibinə zillədi. Elə 
bil deyirdi: 

- Mən səni tək qoyub, heç yerə gedən deyiləm. 
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Sona taleyin hər üzünü gördü, - yaxşısını da, 
pisini də... 

 
*** 

Yaqut Seyfələ daxilən bələd idi. Ağlına 
gəlirdi ki, Seyfəl Sona üçün nəsə qurğu qurub, 
toruna salmaq niyyətindədi. Çünki bu oyundan onun 
başına da gətirmişdi. 

Seyfəlin atası Qələndər kişi çox ağır adam idi. 
Var-dövləti başından aşırdı. Öləndən sonra dövləti 
Seyfəl üçün qaldı. Müharibə başlananda Seyfəl 
həmin puldan səmərəli istifadə elədi. İşini düzəldib 
müharibəyə getmədi. Milis şöbəsində işləməklə ön 
cəbhəyə yararsız hesab edildi. Seyfəl sapsağlam idi. 
Xəstəliyi isə şəhvət düşgünlüyüydü. 

Dumanlı payız günlərindən birində Yaqut 
qonşu kənddən qayıdırdı. Yol uzaq olmasa da, 
meşəlikdən keçirdi. Meşəlikdən gələn xışıltı səsi 
yaxınlaşdıqca Yaqut qorxmağa başladı, tükləri ürpəşdi. 
Əyilib diqqətlə baxdı. Yaxınlaşan Seyfəli gördü. O, 
Yaqutun qorxduğunu hiss etdi. 

- Deyəsən qorxdun?- deyib gülümsədi. 
- Hə, qorxdum. Elə bildim canavardı. 
- Vay səni! Bilsəydim bu yolla bir qorxaq keçir, 

yolumu bu səmtə salmazdım. Hardan gəlirsən? 
- Qamışlıya, qohumumgilə getmişdim. 

Yaqutun ətli, qırmızı sifətinə, əndamına baxa-
baxa Seyfəlin iştahı artdı, rəngi dəyişdi. Yaqut onun 
gözlərinə baxıb qorxdu, getmək istədi, lakin Seyfəl  
onun qabağını kəsdi: 

- Dayan, sənə sözüm var, - deyib əlini onun  
çiyninə qoydu. 

- Zarafatı burax, - deyib, Yaqut onun əlini 
kənara itələdi. 
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Seyfəl onu qolları arasına alıb bərk-bərk 
sıxdı və yolun sağ tərəfinə - meşənin dərinliyinə 
çəkdi. Yaqut ha çırpındı, onun caynaqlarından xilas 
ola bilmədi, iri gövdənin altında özünü itirdi. 

Seyfəl üst-başını səliqəyə salanda Yaqut hələ 
də özünə gəlməmişdi. 

Seyfəl onu silkələdi: 
- Yaqut... Yaqut... 
Yaqut elə bil yuxudan ayıldı, özünü yığışdırdı. 

Elə bil əri başının üstündə durub deyirdi: “Niyə 
gücsüz oldun? Mən elə hesab eləyirdim namusumu 
qoruyacaqsan, amma sən...” 

Yaqut qorxudan susdu. 
- İndi necəsən, Yaqut xanım? – deyib, Seyfəl 

hırıldadı. 
Yaqut dinmirdi. İş-işdən keçmişdi. 
- Qorxma Yaqut, bunu bir mən biləcəyəm, 

bir də sən. Sənə hər köməyi edəcəyəm. Darıxma, 
ərin qayıtsa da, qayıtmasa da, istəsən aramızda həmişə 
yaxınlıq olsun, - Seyfəl onun saçını sığalladı. Yaqut  
onun əlini yenə kənara verdi:    

- Tfu sənin üzünə, oğraş, mənim gücsüzlü-
yümdən istifadə elədin? Təkcə onu görməyəcəksən!  
– qadın hönkürə-hönkürə ordan uzaqlaşdı. 

Seyfəl onun arxasınca baxa-baxa: 
- Bu qadın tayfası da qəribə məxluqdu. İpinin 

üstünə çırpı yığmaq olmur. Amma çox ürəyəyatımlı 
gəlindi, ağappaq sinəsi var. Yox, bundan əl çəkəsi 
halda deyiləm. Bu mənim ən uğurlu ovumdu. Ovunu 
əldən buraxan ovçu heç ovçu deyil, - dedi və yoluna 
davam etdi... 
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*** 
Qəmər arvad Sonanı doğma balası kimi 

istəyirdi. O, Sonaya uşaq yaşlarından qayğı göstərirdi. 
Yetim qızcığazın günlərinin çoxu Qəmər arvadın qızları  
ilə bir həyətdə keçmişdi. 

Qəmər arvadın əri öləndən sonra üç oğlunu 
və üç qızını çətinliklə böyüdüb ərsəyə çatdırdı. O 
vaxtlar əri Alxanın əmisi oğlu Əhməd bu ailəyə daha 
çox əl tutdu.  Böyük oğlu Əziz kənddən ilk cəbhəyə 
yazılanlardan oldu. İki ilə “qara kağız”ı gəldi. Ana 
çox ağladı, axır vaxtlar kəndə də az-az çıxdı. 
Başındakı qara kəlağayının altından çıxan ağ saçları 
dava başlanandan xına görmədi. Qızlarından da çox 
Sona bu qocanın təmizliyini eləyir, pal-paltarını 
yuyurdu. 

Qəmər arvad neçə gün idi Sonanı görmürdü. 
Fikirləşdi ki, yəqin xəstələnib. Sonaya baş çəkmək 
istədi. Çəlik ağacına söykənə-söykənə onlara gəldi. 
Qapını örtülü vəziyyətdə gördü. Səslədi: 

- Ay Sona! Ay Sona! Hardasan bala? 
Çağıranın Qəmər arvad olduğunu səsindən 

tanıyan Sona gözüyaşlı durub qapıya gəldi. Qapını 
açmamışdan qabaq əlinin üstü ilə göz yaşlarını sildi. 

Qoca onun gözlərinin qızardığını görüb: 
- Nənən ölsün, a bala, nə hala düşübsən? 
- Gəl içəri, nənə, - deyə qız qocanın qolundan 

tutub otağa apardı, yerə balınc atdı. 
Qəmər arvad çətinlik çəkə-çəkə oturdu. 
- Qocalıq yaman şeydi, a bala. Allah adamı o 

dünyaya aparanda da, gərək canısulu aparsın, daha 
mənim kimi əldəndüşmüş aparmasın, - dedi. 

- Allah sənə hələ çox ömür versin, nənə! Sən  
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düşmən başında toxmaqsan! 
- Daha hay-vayım gedib, a bala, əvvəlki adam 

deyiləm. Bənövşə bala necədi? Niyə nənəni yoxla-
mırsan? Demirsən nənə öldü, qaldı. Qoca arvadam,  
bu gün varam, sabah yox.  

Sona özünü saxlaya bilmədi, doluxsundu. 
Qəmər arvad onu ovutmağa çalışdı: 

- Qızım, eşitmişəm, vallah yalandı, bir də 
görəcəksən Yədulla buduha gəlir... 

Araya sükut çökdü. Qəmər arvad sükutu özü 
pozdu. 

- Ağlama ağrın alım! Hamısı yanlış olar. 
Ürəyində dərd eləmə, qızım, - özündən asılı olmadan 
bir ah çəkdi, sonra da, - görüm bu davanı salanın 
qapısı bağlansın,  neçə ana-bacı ağlar qalıb. Kiçiyin 
qardaşı Kərimin də “qara kağız”ı gəlib, - dedi. 

- Kərimin? 
- Hə, Kərimin. 
- Yədulla onun haqqında da yazmışdı. 

Yazırdı zirək oğlandı, onunla çiyin-çiyinə vuruşur. 
Yazıq Telli qızın da sevgisi gözündə qaldı. 

- A qızım, Allah eləməsin, o da cavandı. Sən 
də inanma. Bala canı, yaxşı bir yuxu görmüşəm. 
Yuxuda görürəm Yədulla gəlib. Hə, qolu da sarğılı. 
Sən də evdə yoxsan, harasa gedibsən. Səni soruşur. 
Deyirəm ki, hara getdiyini  bilmirəm. Elə bu yerdə 
birdən oyanıb gördüm yuxudu. Mənim yuxum yalan 
çıxmır, vallah, Yədulla qayıdacaq. 

Qəmər arvadın sözləri Sonanın könlünü bir 
qədər aldı. Solğun çöhrəsində işıq ucu görünsə də, 
ürəyindəki şübhə ilə güman üz-üzə dayandı, beynin-
dəki ağır uğultular onu sərbəst düşünməyə qoymadı. 
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Həyəcanlı olduğundan özünü ələ ala bilmirdi. 
Fikirləşdi: “Bəlkə, elə Seyfəlin işidi. Yəni, o belə 
eləyər? Bu boyda da vicdansızlıq?!” Sonra Qəmər 
arvada: 

- Deyirsən, inanmayım? 
-İnanma. Ürəyimə damıb ki, Yədulla sağ-

salamatdı. O kağız düşmən işidi, - qoca, gəlini sakit-
ləşdirmək istədi. 

- Seyfəl necə, belə kağız düzəldə bilər? 
Kağızı o gətirmişdi. Gözlərində bir hiylə izi görünürdü. 
Gözüm ondan heç su içmir, - Sona bir qədər 
ciddiləşdi. 

- Seyfəl?! Niyə eləmir ki! – Qəmər arvad 
qəhərləndi, - onun böyükləri də mərdimazar idilər. 
Görəcəksən, yalan çıxacaq o xəbər. Yədulla sağ 
qayıdacaq. Allah qıymasın! Tək oğlandı! 

Sona bir acza yüngülləşsə də, Yaqutun hərəkəti 
yadına düşdü, qəm-qüssə onu boğmağa başladı. 
Qəmər arvada: 

- Daha camaatın üzünə çıxa bilməyəcəyəm, 
kənddə qala bilməyəcəyəm, - dedi. 

- Niyə, a qızım, niyə? Kimə nə eləyibsən? Nə 
pis iş tutubsan? Allaha şükür, indiyəcən biri sənə-  
“ayağın yandı, geri çək”, – deməyib. 

Sonanın gözləri yaşardı, düşdüyü vəziyyət 
onu sıxmağa başladı. Qəmər arvad da Sonanın 
ürəyindən keçənləri oxudu və fikrə daldı. Sonanın 
halı onu düşündürürdü. Yaqutun anasının surəti 
gözlərinin qabağına gəldi. O da araqatanın, söz 
gəzdirənin biriydi. Heç yerdən onun-bunun adına 
söz   çıxrar, aləmi bir-birinə qatardı. 

Qəmər arvad Yaqutun ardınca deyindi: 
- Onun gorbagoru da belə idi. Elə anadan  
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belə qız olar. Gedəndə özü ilə nə apardı. İndi də adı 
gələndə hamı tüpürür.  

Qəmər arvad Yaqutun və Seyfəlin ardınca 
söydü, Sonanı da yüngülcə məzəmmətlədi: 

- Qızım səhvə yol veribsən. Seyfəl kimdi ki, 
onunla kəlmə kəsibsən! 

- Nə bilim! Dedim Yədullanin keçmiş iş 
yoldaşıdı. Məni görəndə - “Bacı necəsən?” – deyə 
kef-əhval soruşur. Bu da bir kişidi. 

- Keçənə  güzəşt. Daha ürəyinə salma. Onu  
görsəm, abırdan salacam. Yaquta bax ha! Əxlaqsızın 
birisi gör kimi özünə tay eləyir! 

 
 *** 

Kənddəki dedi-qodu Səməd kişidə yaman yer 
eləmişdi.  Bu işə heç vəchlə inanmırdı. Yanında o 
barədə bir söz salan olanda: “Yum ağzını, bu sözü 
bir də danışma! Sona ağıllı gəlindi. Düşmən 
sözüdü...” – deyirdi. Ancaq çox narahat idi qoca. 
Seyfəlin zatıqırıqlığını bilirdi. Bilirdi ki, ona boy 
verilsə, əlindən çox işlər gələ bilər. 

- Gərək bu söz-sovun axırına çıxam. Elə belə  
iş deyil bu. Gəlin də neçə vaxtdı gözümə dəymir, - 
Səməd kişi fikrə getdi. 

Şaxtalar tez düşdüyündən küllüklərə qonan 
sərçələr cikkildəşə-cikkildəşə yem axtarırdı. Təbiət 
insanlar kimi, çölün quşlarından da üz çevirmişdi. 
Hərdənbir beş-altı sərçə bir qırıq şeyin üstündə 
əlləşir, hər birinin dimdiyində darı boyda ruzi 
qalırdı. Səməd kişi belə mənzərələri gördükcə 
davanın yaratdığı aclıq və fəlakətlər ürəyində dərin 
və kədərli izlər buraxırdı. Belə bir vaxtdan hər şey 
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gözləmək olardı, amma... Fikirdən ayılan kimi evə 
tələsdi, otağa keçib üst paltarını çıxardı, buxarı 
başında bardaş qurub oturdu. Arvadı İncini yanına 
çağırdı: 

- Ay arvad,  bəri gəl, səninlə sözüm var, - dedi. 
İnci yaxına gəldi, Səməd kişini dinləməyə 

başladı. 
- Sona gözümə dəymir. Ondan xəbərin var? – 

soruşdu Səməd kişi. 
İncinin rəngi dəyişdi. O, hər şeyi açıb-

ağartmaq istəmədi. Ancaq Səməd kişinin qulağına 
söz çatdığını duyub dilləndi: 

- Sonanı soruşmaqda xeyir ola? Axır   vaxtlar 
tez-tez soruşursan. Bəlkə qulağın bir söz alıb? 

- Sonanı, Yədullanı balalarım kimi istəyirəm. 
Onların yaxşı soraqlarını eşidəndə, bilirsən ki, 
həmişə sevinmişəm. Sualıma cavab vermədin. Araya 
ayrı söz salmaqla mətləbdən uzaqlaşmayaq. Kənddə 
yayılan söz-söhbət nədi? Bu barədə nə deyə 
bilərsən? Eşidəndən nə yerə, nə göyə sığıram. 

- Danışırlar da. Camaatın ağzını tutmaq olmaz ki. 
- Sonanın özüylə danışıbsan? 
- Yox, üzüm gəlmədi. 
- Ay arvad! Avamlıq eləmə. Sona qızın 

yerindədi. Gərək hər şey indi sənə aydın olaydı. 
Yədulla qayıdanda deməzmi ki, ay Səməd əmi, atam 
Qasım kişi sənin yerinə olsaydı, qoyardımı belə bir 
iş baş versin? O küçüyün hər tikəsini qulağı boyda 
eləyərdi. – Sona heç vaxt adına yaraşmayan hərəkət 
eləməz. Amma yenə sən gedib onunla danışmalı, 
həqiqəti onun dilindən eşitməlisən. Dur, bu dəqiqə 
get, yubanma, – deyib, Səməd kişi arvadını Sonanın  
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evinə yolladı. 
  İnci Sonanı ağlar gördü. Yazıq gəlin bir neçə  
günün içində əriyib çöpə dönmüş, rəngi saralmış,  
gözləri çuxura düşmüşdü. 

Sona İncini görəndə bir az da doluxsundu. 
İnci onun başını sinəsinə sıxdı, gözləri yaşardı. 
Ağlamsına-ağlamsına: 

- Bəsdi, qızım, uşaq ha deyilsən, - dedi. 
O gün hər şeyi olduğu kimi Sonadan eşidən 

İnci Seyfəllə Yaqutu söyə-söyə evlərinə gəldi. 
İncidən eşitdikləri Səməd kişini rahat qoymadı. 

İxtiyar yaşında kişi hirsindən barıt kimi partlamağa 
qalmışdı. Bayırdakı borana baxmadan, kürkünü 
geyinmədən küçəyə çıxdı. İçinəki qəzəb ona 
bayırdakı soyuğu  unutdurdu. Ürəyində Seyfələ 
dərin nifrət hissləri yarandı. Hirsindən dodaqlarını 
çeynədi. Seyfəlin evinə tərəf üz qoydu. Həyət 
qapısından içəri keçdi. Kiçik daxmanı nəzərdən 
keçirdi. İndi həmin evin qoca sakinləri həyatda 
yoxuydular. Qızları ər evində, oğlanlarısa ev-eşik 
sahibləri idilər. Onları da müharibənin od-alovu 
qoynuna almışdı. Təkcə Seyfəl ata ocağında məskun- 
laşmış,  hələ evlənməmişdi. Son vaxtlar Səməd kişi 
onu bircə dəfə uzaqdan-uzağa görmüşdü. Seyfəl özü 
də kənd camaatının gözündən qaçaq düşmüşdü. 
Səməd kişinin gözünə də görünmək istəmirdi. 

Səməd kişi eyvana çıxanda başındakı qulaqlı 
papağın üstünü və çiyinlərini barmaq qalınlığında 
qar örtmüşdü. Üstünün qarını çırpdı. Səsə Seyfəl 
diksindi, pəncərədən boylanıb eyvana baxdı. Gələnin 
kimliyini bilmək üçün qapını açdı, Səməd kişini 
görüb duruxdu. Özünü itirmədən: 
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- Buyurun, gəlin, - deyib, onu evinə dəvət 
etdi, üzünün cizgilərini oxumaq istədi, ancaq 
qaranlıq ona imkan vermədi. 

Səməd kişi çəkmələrini çıxarmaq istədi, Seyfəl  
qoymadı. 

- Elə çəkmə ilə keçin, içəridə qapının ağzında 
çıxararsız. 

Səməd kişi içəri keçdi, çəkmələrini çıxarmağa 
ehtiyac qalmadı, birbaş mətləbə keçdi. 

- Ə, bu məsələ nədi? – soruşdu. 
- Hansı məsələ? Nədən danışırsız? 
- Necə, nədən danışıram? Bilmirsən, nəyi 

soruşuram? 
- Heç nə başa düşmədim. Mən kənddə oluram 

ki... 
- Özünü azdırma. Axır vaxtlar kənddən qaçaq 

düşməyinin də səbəbi deyəsən aydınlaşır. Bilmirsən 
ki ha özgənin ocağına soxulmaq istəyənin aqibəti 
axırda necə olur? O gəlinin adamı qayıdıb gələndə 
nə cavab verəcəyik? Heç xəcalət çəkirsən? Adını da 
kişi çağırırlar..! 

Seyfəl onun sözünü ağzında qoyub dinmək  
istəyirdi ki, Səməd kişi ona ağır bir şillə çəkdi: 

- Nəslimizin adını batırdın, alçaq, - dedi. 
Seyfəl üzünü əli ilə örtüb bir addım geri 

çəkildi: 
- Həddi aşmayın, hörmətizi saxlayıram... 

Yoxsa, ... – dedi. 
- Bundan böyük hörmətsizlik olmaz. Sən tək 

mənə yox, bütöv bir kəndə hörmətsizlik eləmisən. 
Bundan böyük xəyanət, cinayət olmaz. Nə “yoxsa” 
deyirsən? Ayrı hərəkət eləməyə  kişiliyin də çatır? 
Bəsdi! Qurtar bu oyunları! Rahat burax o gəlini! Elə 
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eləmə ki, səninlə ayrı cür rəftar eləyim! – deyib 
həyətə düşdü. 

Sinəsini boşaldandan sonra Səməd kişi azca  
yüngülləşdi. Ancaq bir qədər dərindən düşünəndə 
çətin vəziyyətdə qalırdı. Axı kənddə aqillərdən biri 
də o idi. Bunu çox yaxşı dərk edir, hər kəsin yaxşı-
yamanına özünü cavabdeh hesab edirdi. 

Qoca həyət qapısını çırpıb gedəndə ayaq 
üstündə donmuş Seyfəl özünə gəldi. Ölü kimi 
yatağına düşdü, ha qurcalandı, yata bilmədi. Dan 
yeri söküləndə atını  minib qəsəbəyə yola düşdü. 

 
 *** 

Sona çətin vəziyyətə düşdü. Bənövşənin yatağı 
başında qubarlandı. Oturan yerdəcə ürəyini yuxu   
tutdu. “Yədulla, getmə, qurban olum! Bizi atma! 
Bənövşəni atasız qoyma, onun ataya böyük ehtiyacı 
var. Hara? Davaya? Yox. Səni daha buraxan 
deyiləm. Orada vuruşan çoxdu. Dayan, sənə danışım, 
başıma səndən sonra nə oyunlar açdılar. Sənə 
məktub yazdım, cavab göndərmədin. Niyə yazmadın?  
Bir parça kağız nədi ki? Bəlkə sən də üz döndəribsən 
məndən?”  Yədulla kövrəldi, yaxına gəlib Sonanın 
yanaqlarından süzülən göz yaşlarını sildi. Lap elə ilk 
dəfə olduğu kimi onu bağrına basdı. Sonra birdən 
kənara itələdi: “Bu söz nədi adına çıxıb?” – dedi, - 
mənə xəyanət eləmisən? Yox, Sona səni bağışlaya  
bilməyəcəyəm. Ya sən getməlisən evdən, ya da mən. 

Sona onun qabağını kəsdi. 
- Nə eşidibsən hamısı yalandı, düşmən sözüdü. 

İnanmırsan, Qəmər nənədən soruş, İnci xaladan 
öyrən. Mən təmizəm, su kimi təmiz. Mən təkcə 
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sənin Sonan olmuşam, sənin Sonan kimi də 
qalacağam. Bir Allah şahiddi, mənə özgə nəfəs 
toxunmayıb. Mən səninlə nəfəs alıram, Yədulla. 
Getmə, bu vaxtda məni tək qoyma. Məni dilə-ağıza 
salan Yaqut oldu. Səndən də, məndən də hayıf 
almaq üçün belə elədi. Seyfəlin ürəyində olanları 
sonra bildim, onu ocağına yaxın buraxmadım. Sənin 
yastığına səndən savayı heç kəs baş qoya bilməz. 

Yədulla dayandı. 
- İndi deyrsən deyilənlər yalandı? İnanım sənə? 
- Əgər əvvəlki etibara inanırsansa, inan mənə, 

inan. Nə eşitmisən, düz deyil. Səməd əmi hər şeyi 
bilir, ondan soruş. 

- Gəlmişdim səni görüm, qayıdım cəbhəyə. 
Gördüm xəyanətindən çox adam danışır. Daha qala 
bilməyəcəyəm, - deyib getmək istədi Yədulla. 

Sona onun qabağını yenə kəsdi. 
- Sən getmə. Mən gedəcəyəm bu evdən. Elə 

bilirdim mənə inamın hələ qalıb. Yanılmışam. Al, bu 
da verdyin üzük, deyib, barmağındakı üzüyü çıxarıb 
Yədullaya uzatdı. 

Yədulla qışqırdı. 
Sona qışqırıq səsinə  diksindi. Gördü ki, bunlar 

hamısı yuxudu. Bənövşə qışqıra-qışqıra ağlayır, yatağı 
tər-su içindədi. Uşağı sakitləşdirdi. Balaca qırıq-qırıq 
nəfəs almağa başladı. Sona gözlərini yumsa da, 
gözünə yuxu getmədi. Öz-özünə düşündü. 

- Amansız zaman, amansız illər, gör nələr  
etdi. Bundan sonra Yədulla ilə ancaq yuxularda 
görüşəcəyik. Çünki onun xəyalıyla görüşür, söhbət 
edirəm. Qurduğum ocağı, yaşadığm həyatı dağıtdı 
dava. İndi bəxtsiz adamam. Bu qızcığaz olmasaydı, 
yaşamazdım.  Yədulla, bəlkə də, sən qayıdacaqsan? 
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Amma nə vaxt? Haqqımda dilə-ağıza düşən böhtan-
lara inanacaqsanmı? Kim bilir, bəlkə də... 

Sona elə bil qorxunc bir uçurumun astana- 
sında qalmışdı, nə irəli, nə də geriyə yolu yox idi.  
Fəlakətdən qurtarmaq üçün bir cığır da görünmürdü. 

Durub həyətə çıxdı, ətrafa boylandı. Sakitlik 
idi. Şaxtadan köpəklər də səsini kəsmiş, balaca 
damlarında mürgüləyirdilər. Otağa qayıdıb neft 
lampasının xodunu aldı, yatağına uzanıb fikirləş-
məyə başladı. Kənddən getmək qərarına gəldi. Sonra 
fikrindən keçirdi ki, evi yığışdırsın, sabah gec 
olacaq. Durub hər şeyi yerli-yerində səliqəyə saldı. 
“Bəlkə, Yədulla sağ qayıtdı. Gəlib evini xaraba 
görməsin. Bura qədərmiş”, – deyə paltarlarını balaca 
boxçaya bağladı. Səhərin gözü açılmamış Bənövşəni 
qucağına aldı, qapını qıfıllayıb açarı qapının üst 
tərəfindəki çıraq yerinə qoydu, boxçasını da götürüb, 
evi ilə vidalaşdı: ”Salamat qal, ocağım”, – deyib, 
gözləri yaşardı, ağır addımlarla həyətdən uzaqlaşdı. 
Bununla da Yədullanın ocağı köçüb gedən quşların 
yuvası kimi bomboş qaldı. 

Səhər Güləzər oyananda Sonanın qapısını 
qıfıllı gördü. Gözlərinə inanmadı. Sona ona heç bir 
söz demədən getmişdi... 

Güləzər Mahmudun kiçik bacısıydı. Atası 
Əhməd davaya getmiş, anası Sanay vəfat etmişdi. 
Ailə qurmamışdı, evdə tək yaşayırdı. 

 
 *** 

Telerabitə qovşağının müdiri Əkbər Şirizadə iş 
icraçısı Mahmudu yanına çağırtdırdı.  

- Raykom katibi Qəmbər Rəhimov səni soru- 
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şurdu, - dedi. 
- Niyə? Demədi? 
- Dedi ki, şəxsi söhbəti var, yanına çağırtdı- 

racaq səni. 
Mahmud çox fikirləşdi, bir şey başa düşmədi.  

Öz-özünə düşündü ki, katibin onunla nə sözü ola 
bilər. Doğrudur, Qəmbər Rəhimov onun məsuliyyətli 
işçi olduğunu bilirdi. Çünki telefon xətlərində heç 
bir nasazlıqdan söhbət gedə bilməzdi. Qəza baş 
verən kimi Mahmudun rəhbərlik etdiyi briqada tez 
bir vaxtda bərpa işlərini aparırdı. 

Mahmud şəriət elmini oxumuş, Quranın 
yaxşı bilicilərindən idi. O, bəzi yasaqları nəzərə alıb, 
bu işi gizli saxlayırdı. Həm də şəriət kitablarını 
oxuyanlar, namaz qılıb, ibadət eləyənlər hələ 
iyirminci illərdən başlayaraq təqib olunur, həbs 
olunur, kütləvi sürgünlərə göndərilirdi.  

Odur ki, Mahmud ürəyində katibin onunla 
maraqlanmağından narahat oldu. Bunu Əkbər Şiri- 
zadə də hiss elədi. 

- Qorxma, - dedi, - ona sənin barəndə hər 
şeyi dedim. 

- Qorxmuram. Niyə də qorxmalıyam ki? Mən 
bir fəhlə babayam, hara göndərirsiz, oraya da gedirəm. 

- Dedim yaxşı işçidi, qabaqcıldı. O olmasa, 
telefon xətlərinin heç biri işləməz. Özü də təsdiq 
etdi. Rəhimov yaxşı insandı. O da istəyir ki, arxa 
cəbhədə hər şey yaxşı olsun, camaat korluq çəkməsin. 
Səni soruşmağından da elə başa düşdüm ki, mühüm bir 
məsələ barədə səninlə söhbəti var... 

Mahmud müdirin hüzurundan mürəxxəs 
olduqdan sonra tapşırığa əsasən ucqar dağ kəndlə-
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rindən birinə tələsdi. İş yoldaşlarını da götürüb 
qəzalı xəttin bərpası üçün yola çıxdı. Bu iş çox vaxt 
aparmadı. Nahar fasiləsinə kimi hər şey yoluna 
qoyuldu. Kənd sovetinin sədri idarə binasında nahar 
fasiləsini keçirmək üçün onlara mənzil verdi. Bir 
azdan idarə xidmətçisi təngnəfəs halda otağa daxil 
olaraq Qəmbər Rəhimovun gəldiyini xəbər verdi. 

Qəmbər Rəhimov mülayim təbiətli, xoş sifətli 
insan idi. Onun rayon idarə rəhbərləri ilə rəftarı da 
yaxşıydı. Əsgər ailələrini göz bəbəyi kimi qoru-
yurdu. 

İdarənin həyətində kənd soveti sədri onu 
qarşıladı. Mahmud da yaxınlaşıb salamlaşdı. Qəmbər 
Rəhimov mehribanlıqla Mahmudun əlini sıxdı. 

- Sağ ol! Bax, buna varam! Hər zaman 
öhdənə düşən işi ləyaqətlə yerinə yetirirsən, - dedi. 

- Borcumuzdu, yoldaş Rəhimov, - cavab 
verdi Mahmud. 

Qəmbər Rəhimov kənd soveti sədri ilə qısa 
söhbətdən sonra Mahmudu kənara çəkdi. Sağ əlini 
onun çiyninə qoyub soruşdu: 

- Oxumusan? 
- Yox, oxumamışam. 
- Təhsil barədə soruşuram, ali təhsilin var? 
- Kənd yerində məktəb harda idi ki, mən də 

oxuyam, yoldaş katib, - deyib, Mahmud təəssüf 
hissini gizlətmədi. 

- Bu elmi soruşmuram. Şəriətdən bir şey 
bilirsən? 

Mahmud əvvəl boynuna almaq istəmədi. 
Amma fikirləşi ki, döş cibinəki kiçik Quranı katib 
görsə, yalanı çıxacaq. Düzünü danışdı. 

Qəmbər Rəhimov Quranı Mahmuddan alıb  
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öpdü və gözləri yaşardı. Mahmuda: 
- Mən Nəcəfdə təhsil almışam. Vətənə qayı-

dandan sonra gördüm tuthatutdu, üzə vurmadım. Bu 
hökumət təhsilli adamları işlə təmin edirdi. Dedim 
ki, mənim də təhsilim var. Xırda vəzifədən katibliyə 
qədər yüksəldim. Çox ehtiyatsızlıq eləyibsən. Amma 
qorxub-zad eləmə. Özünü də qoru. Nə qədər mən 
burdayam, sənə heç kəs güldən ağır söz deyə bilməz. 
Yoldaşlarının arasında səni  istəməyən var. Mənə 
sənin barəndə gizlicə şikayət elədi. Adını deməyəcə-
yəm, sən də üzə çəkmə. İşini ehtiyatlı tut. Nə 
çətinliyin olsa, mənə deyərsən, - deyib, xudahafiz-
ləşdi və səkil atını minib rayona qayıtdı. 

Mahmud evə qayıdanda arvadı Gözəl yatma-
mışdı. O, uşaqların yerini salmış, özü isə oturub 
gözləyirdi. 

Mahmud qapını döydü. Gözəl tez durub  
qapıya gəldi. 

- Kimdi? – soruşdu. 
- Mənəm, qapını aç. 
Gözəl qapını açıb ərini qarşıladı. Elə ilk 

söhbətdəcə ona şad xəbər verdi. 
- Yədulladan məktub gəlib, - dedi. 
Mahmud sevindi, məktubu alıb, tələsik açmağa 

başladı. 
Bir aydan çox idi ki, məktub almırdı. Ona görə 

narahat idi. Çox diqqətlə oxudu, bir az rahatlaşdı. 
Mahmudun ürəkdən sevinməsi Gözəlin də 

üzünü güldürdü. Bilirdi ki, Mahmud Yədullanı 
qardaşı kimi istəyir. Bir yerə gedəndə ailə-uşağını 
ancaq ona etibar edərdi.  

Mahmud uşaqlıq illərini yadına saldıqca, 
Yədulla ilə bağlı xatirələr gözləri önündə canlanırdı. 
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*** 

Həyətdən qovulandan sonra Seyfəl bir 
müddət özünə gələ bilmədi. Sonanın evdən baş 
götürüb getməsi də ona rahatlıq vermədi. Özündən 
xoflanmağa başladı. Tutduğu nalayiq iş ona müvəf-
fəqiyyət qazandırmamaqla bərabər, bir evi də 
dağıtdı, bir ocağı da odsuz qoydu. Yuxularda dəli 
olurdu Seyfəl. Hər gecə Sona yuxusuna girir, “Evimi 
niyə dağıtdın Seyfəl?! Yədullaya niyə xəyanət 
elədin?! Allah evini xaraba qoysun! Yurdunda 
bayquşlar ulasın, tifaqın dağılsın! Təmiz adımı el 
içində niyə hörmətdən saldın? Evimdən məni 
didərgin elədin!” – deyir, boğazından yapışır, 
boğmaq istəyir. Xırıltılı səsinə oyanır, özünü tər-su 
içində görürdü Seyfəl.  Gözlərini yuman kimi 
Yədulla başının üstünü kəsir, ayağını düz onun 
sinəsinin üstünə qoyur, “quduz köpək oğlu, Sonaya 
niyə göz dikdin?! Səni it kimi öldürəcəyəm! İt kimi 
gəbərməlisən! Ölmüşəm, namusuma toxunasan? 
Gəbərdəcəyəm səni. Elə bilirdim düşmən cəbhədədi. 
Demə ən dəhşətli düşmən sənmişsən! ” – deyir, tüfəngin 
lüləsini onun ağzına salır, tətiyi çəkmək istərkən Seyfəl 
qışqırır və səsinə diksinir, görür yuxudu hamısı. 

Gecələri belə keçdikcə əriyib çöpə döndü 
Seyfəl. Heç harada özünə yer tapa bilmirdi.  Elə hesab 
eləyirdi ki, qarşısına çıxdığı böyük də, uşaq da, hətta 
dilsiz heyvanlar, çölün ağacları da həmin saatda üzünə 
tüpürəcək, olmazın sözlər deyəcəklər. Xülasə, kölgə-
sindən də dovşan kimi qorxmağa başlamışdı. 

Məğlubiyyət Seyfəli sarsıtdı. Poçt şöbəsinə 
getmək tamam yadından çıxdı. Salam onu həftələrlə 
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gözlədi, o tərəflərə hərlənmədiyini görüb, cəbhəyə 
göndərildiyini zənn elədi. Yədulladan  Sonaya gələn 
məktubları aid olduğu kənd şöbəsinə yola saldı. Ancaq 
gec idi. Məktublar ünvana gəlsə də, Sonaya çatmadı. 
Qəmər arvad həmin məktubları yığıb saxladı... 

Seyfəl daha kəndə üz tuta bilmədi. O kənd 
camaatının üzünə çıxmaqdan çəkindi. Həm də 
Səməd kişinin sözləri onu kənddən uzaqlaşdırdı. 
Hətta qəsəbədə Salamın gözünə də görünmədi. 
Çünki bilsə, abırını ətəyinə bükərdi. Hələlik Salam 
onun işlərindən hali olmasa da, Seyfəl fikirləşirdi ki, 
gec-tez o da biləcək. Onda da daş-daş üstə qalmayacaq. 

 
*** 

Sabit atı bazarın beş-on addımlığındakı tut 
ağacına bağlayıb bazara gəldi. Bir neçə şeyə müştəri 
gözü ilə baxdı, amma pulu az olduğundan hər dəfə 
yan keçdi. Duzsatanın yanında ayaq saxladı. 

- Salam, Əli qardaş! 
- Əleykümsalam, Sabit qardaş, xoş gördük! 
- Necəsən? – deyə Sabit kef-hal soruşdu. 
- Cibivin bərəkətindən yaxşıyam, sağ ol.  
-Duz varındı? 
- Var, ancaq açıq duzdu. 
- Mən qablaşdırılmış maldan istəyirəm. 
- Nə fərqi  var. Duz duzdu da, açıq, ya bağlı. 
- Qardaş, fərqi çoxdu. Açıq duz əksik çıxır, 

ziyana gedirəm. 
- Düz tərəzi ilə çəkim, götür apar. Daha orada 

çəkməyə ehtiyac qalmasın, kişi. Get Salam dayıdan 
on-on beş qəzet al gətir, duzu büküm, - deyə 
duzsatan Əli Sabiti yola gətirdi. 
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Söz Sabitin ağlına batdı. Salamın yanına 
gəldi. Köhnə tanışı ilə görüşüb gəlişinin məqsədini 
ona bildirdi. Salam yığılıb qalmış köhnə qəzetlərdən 
bir qədərini büküb ona verdi. Sabit razılıq edib 
gedəndə Salam onu saxladı. 

- Seyfəl çoxdandı buralarda görükmür, cəbhəyə 
göndərməyiblər ki? – suruşdu. 

- Yox, hələ orduya getməyib. Düzünü axtarsan, 
heç mən də onu çoxdandı görmürəm. Onun iş-sənəti 
var, a qardaş, burada nə azarı var ki? 

- Bilirəm iş-sənəti var. Avam ha deyiləm, ay 
Sabit. Məsələ ayrı cürdü. Tapşırmışdı ki, qohumu 
Sonaya gələn məktubları ona verim, o da çatdırsın 
qıza. Elə də elədim. Sonra daha gəlmədi, mən də 
kənd şöbəsinə göndərdim. Yəqin, bərk məşğuldu. 

Məsələ Sabitə aydın olurdu. Ürəyində Seyfəli 
söydü: “Ay əclaf köpək oğlu, bax ha, gör nə edib? 
Deməli belə. Qızı didərgin salan onun əməlləridi. 
Bəs Mahmud eşitsə, necə olacaq? Qan düşməzmi?” 

Salam kişi Sabitin öz-özünə pıçıldadığını 
görüb soruşdu: 

- Bayaqdan gözüm üstündədi. Ürəyində nə 
danışırsan? Dodaqların tərpənir, rəngin dəyişir. Nə 
məsələdi? Açıq danış, mən də bilim? 

Sabit hər şeyi qısaca Salama danışdı. Qəfil 
xəbər Salamı sarsıtdı, başı uğuldamağa başladı. 
Süstləşib oturdu, elə bil başına qaynar su tökdülər. 

- Böyük səhv eləmişəm. Seyfəl çirkli iş gör- 
məkdən ötrü məni aldadıb, mən də inanmışam. Mən 
uzun illərin təcrübəli işçisi bir dələduzun sözünə necə 
inandım axı? Bilmədən böyük cinayət eləmişəm. Məni 
bağışlamaq olmaz. Heç özüm də özümü bağışlaya 
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bilməyəcəyəm. O ki qaldı hüquq-mühafizə orqanla-
rına... 

Salamın əhvalının dəyişdiyini görən Sabit 
qəzet bağlamasını sakitcə götürüb bazara tələsdi. 
Duzsatan Əli onun yolunu gözləyirdi. O, çəkdiyi 
duzu səliqə ilə büküb iki kisəyə yerləşdirdi. Sabit 
malın pulunu ödədikdən sonra köməkləşib atın 
yükünü çatdılar. Əli ilə xudahafizləşib kəndə yola 
düşdü. Yol boyunca düşünüb-daşındı. Əlindən nə 
gələ bilərdi ki? Olan olmuş, Sona evindən getmişdi. 
Fikir onu götürdü: “Kimi inandırmaq olar ki, Sona 
günahsızdı? Kimi inandırmaq olar ki, Yədulladan 
gələn məktubları Seyfəl alırmış? Yaqutun Sona 
haqqında dediyi böhtanları necə alt-üst edim? 
Bilirəm, çox çətin məsələ ilə üz-üzə dayanmışam. 
Ancaq geriyə yol yoxdu. Bunu eləməliyəm. Yalanın 
üstünü açmalıyam ” 

Kəndə çatanda günəş dağların arxasına 
çəkilirdi. O, atını kəndin ortasına sürdü. Camaat 
onun başına yığışdı. Bilirdilər ki, Sabit hər qəsəbəyə 
gəlib-gedəndə həm bir şey gətirir, həm də təzə 
xəbərlə gəlir. 

Əski arvad ondan duzun qiymətini soruşdu: 
- Duz neçiyədi, Sabit qardaş? 
Sabit sakit və soyuqqanlı halda: 
-Duzun qiymətini də biləcəksiz, duz da alacaqsız, 

amma imkan verin, qoyun əvvəlcə mühüm bir xəbəri 
sizə çatdırım, sonra duzu satım, - dedi. 

Qadınlar yerbəyerdən: 
- De, qardaş, de, nə mühüm məsələdi o? – 

deyə gözlərini ona dikdilər. 
Sabit: 
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- Ay camaat, Seyfəlin Yədulla haqqında 
gətirdiyi xəbər yalandı. Hər şey onun uydurmasıy-
mış. Yədulla sağ-salamatdı. Hələ də yazır, - dedi. 

Onun sözünü yarıda saxladılar: 
- Hardan öyrəndin? Kim dedi? Bizi intizarda  

saxlama. 
- Poçt şöbəsindən öyrəndim. Salam kişi ilə 

görüşdüm. Hər şey aydın oldu. Seyfəl Yədulladan gələn 
məktubları gizlədirmiş.  

- Necə inanaq, Seyfəlin nəyinə gərəkdi ki, bu 
cürə iş tutsun? – adamlar yerbəyerdən dilləndilər. 

- Əlbət bir iş qurmaqdan ötrü belə eləyib. Yaqut  
da camaatı aldadıb, mələk kimi gəlinə böhtan deyib. 

Qəmər arvad söhbətə qoşulduqdan sonra camaat 
Sabitə inanmağa başladı. 

- Sabit doğru deyir, Sona düz adamdı. Yaqut 
özü ləyaqətsizdi. Sonadan sonra nə qədər məktub 
almışam, hamısı da Yədulladandı. Birini də açma-
mışam. Gözləyirəm, bəlkə, Sona bir gün yenə qayıtdı   
yurd-yuvasına, - deyib, qoynundan bir bağlama məktub 
çıxarıb orada yığışanlara göstərdi. 

Hamı Seyfəli və Yaqutu lənətlədi, Sonanın 
getməsinə isə ürəkləri yandı. 

Sabit kənd camaatını məsələdən agah elədikdən 
sonra duzunu arxayın satıb qurtardı. 

Adamlar dağılışandan sonra Qəmər arvad evə 
gəldi. Su qabını  götürüb bulağa yollandı. Bulaq 
Yədullagilin həyətində idi. Bulağa xeyli tamaşa etdi. 
O da kimsəsiz qalmışdı. Davadan qabaq bu bulağın 
qarşısı gur-gur guruldayardı. Hər səhər, hər axşam 
çağlarında bulaq başında qız-gəlindən yer olmazdı. 
Xüsusilə, bayram günlərində. İlaxır çərşənbə, Novruz 
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bayramlarında oğlanlar da, qızlar da bulaq başına gələr, 
arxın üstündən tullanar: “Ağırlığım, uğurluğum bu su 
ilə axıb getsin”, – deyərdilər. Oğlanların başında 
Yədulla, qızların başında Sona durardı. İndi o xoşbəxt 
günlər arxada qalmış, daha hər şeyi yaddan çıxmışdı. 

Qəmər arvad keçənləri xatırladıqca oğlu  
Əzizin surəti gözlərinin qarşısında canlandı. Boğazını 
qubar tutdu, gözləri yaşardı. Əlləri xına görmədən 
davaya getmişdi Əziz. O da Yədulla və Mahmudla 
bir həyətdə böyümüşdü. 

Qəmər arvad oğlunu çox istəyirdi: 
- Uca boylu balam, boyuna qurban, toyunu  

nə vaxt görəcəyəm, - deyərdi. Dava qoymadı. Qəmər 
arvadın arzusu gözündə qaldı. Elə ilk qara xəbəri 
gələnlərin biri də onun oğlu oldu. İndi həm oğlunun 
dərdini, həm də Yədullanın dağılan ailəsinin xiffətini 
çəkən Qəmər arvad əyilib yumağa dönmüşdü. 

Qızı Vəsmənin səsi onu xəyaldan ayırdı.  
- Ana, orada niyə durubsan, biz səni görməyə 

gəlmişik, - sonra qucağında tutduğu balaca oğluna 
onu göstərdi, - nənə odur, gəlir, - dedi. 

Qəmər arvad keçmişin xatirələrindən ayrılaraq 
yavaş-yavaş evinə sarı addımladı... 

 
    *** 

Sona sübhün alatoranında evdən çıxdı. Tikanlı 
aşırıma çatanda gün xeyli qalxmışdı. Lakin gecənin 
ayazında donan qarlı cığırın donu hələ indi-indi 
açılırdı. Bir yandan Bənövşənin və boxçasının ağırlığı, 
o biri tərəfdən də qarlı yol onu yorub əldən salmışdı. 
İslanmış ayaqlarını güclə dartıb çəkirdi. Durub bir azca 
nəfəs dərmək istədi. Ayaq üstündə qala bilmədi. 
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Boxçasını qarın üstünə qoyub oturdu. Susuzluqdan 
ciyəri od tutub yanırdı. Bir az qar götürüb sordu. 
Ürəyinə sərinlik yayıldı. Sonra qardan üzünə, alnına 
sürtdü, cib yaylığını çıxarıb üz-gözünü sildi. Fikrə 
daldı. Hara gedir? Kimin yanına gedir? Kimə pənah 
aparacaq? Birdən ayıldı ki, qaranlq çökməmiş bir 
kəndə çıxsın, bir avadanlığın qapısını döysün. Yoxsa 
gecikər, yolda canavarla üzləşə bilər. Görünən kəndsə 
hələ uzaqda idi. 

Sona daha dyanmadı. Boxçasını götürüb yola  
düşdü. Kəndə çatanda lampalar yenicə yandırılırdı. 
Qarşılaşdığı ilk evin həyətinə döndü. Eyvanda heç 
kəs görünmürdü. Sanki daxmaya bənzər kiçik evin 
adamları da qış yuxusuna dalmışdılar. 

Şaxtadan yerin damarları tarıma çəkilmişdi. 
Sonanın ayaqları üşüdü. Bir az həyətdə gəzişdi. Buz 
bağlamış yer onun ayaqları altında xırıldadı. Yenə 
evdən çölə heç kəs çıxmadı. Sona daha dözə bilmədi, 
eyvana çıxdı, şaxtadan keyimiş əlləri ilə yavaşca qapıya 
toxundu. Elə bil taxta qapını taxta əllə döydü. Taqqıltı 
səsinə içəridən: 

- Kimsən, gəl, qapı açıqdı?! – deyə qoca bir 
kişinin səsi eşidildi. 

Sona qapını açdı. İçəridə iki qoca ər-arvadın 
sobanın yanında oturduğunu gördü. Salam verdi. 

- Məni bir gecəliyə Allah qonağı saxlayarsız? 
– soruşdu.    

- Gəl, qızım gəl, Allah qonağın ruzisini də 
özü yetirər, - deyərək qoca qadın çətinliklə ayağa 
durdu, ağır-ağır Sonaya yaxınlaşdı, Bənövşəni onun 
keyimiş qolarının arasından götürdü. – Uşağı soyuq 
vurub ki, a bala! Haydı, yaxın gəl, qızım, – deyib,  
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sobanın yanında yer göstərdi. 
Sona yaxına gəlib oturdu, qızındıqdan sonra 

qoca onu sorğu-suala tutdu. 
- Hara adamısan, a bala? 
- Əmi, soruşmasan, yaxşıdı. Yad deyiləm, el  

adamıyam, bir gecəlik qonağınızam. 
Qoca köks ötürdü, ürəyində: “Bəlkə də, haralı 

olmasını bilmək heç vacib deyil, davadı, zəmanənin üzü 
qara olsun, ondan hər şey gözləmək olar”, - deyə 
susmağı vacib bildi. 

Qadın Sonaya mehribanlıq göstərdi. Bənövşə  
isə onun qucağında yuxuladı. Qadın onu sobanın 
yanında açdığı balaca yatağa qoyub, üstünü örtdü. 
Sonra üzünü Sonaya tutub, sualedici nəzərlərlə 
baxdı. Sona onun baxışlarını oxudu. 

- Bənövşə ilkimizdi. Atası cəbhəyə gedəndən 
sonra dünyaya gəlib, - dedi və gözlərini yerə dikdi. 
Bu utancaqlıq əlaməti idi. 

- Qızım, qış günüdü. Belə gündə də tək yola 
çıxarlar? – qadın ona nəvaziş göstərdi. 

- Heç özüm də düşünmədim. Mənimki belə 
gətirdi. Daha çıxmışam yola. 

- Niyyətin haraya getməkdi? 
- Bilmirəm, yolu tutmuşam, gedirəm... 
-Bəs kənddən niyə çıxdın, qohumdan, kişinin 

adamlarından  biri yoxuydu sənə kömək eləsin? – qoca 
kişi soruşdu. 

- Ərimin əmisi oğlanlarından biri cəbhədədi, 
o birisi rayon rabitə şöbəsində işləyir. Rayon mərkə-
zində yaşayır. O da arxa cəbhədə od ayaqlayır, harada 
telefon xətlərində nasazlıq olur, ora göndərirlər. 
Başını qaşımağa vaxtı yoxdu. Kəndlə çoxdan əlaqəsi 
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kəsilib. Bircə kərə qayınatam rəhmətə gedəndə gəlib 
kəndə. Onda da bir gecə qaldı, səhər tezdən  çıxıb 
getdi. Dedi ki, uzaq dağ kəndlərinin birində işi 
yarımçıq qalıb. Mənə də təklif elədi, onunla gedim, 
razı olmadım. Evləri darısqal, külfəti çoxdu. Birdən 
yolu kəndə düşsə, gəlib axtaracaq. O, heç nə bilmir,- 
deyib Sona başına gələn əhvalatı ev sahibinə açmadı. – 
Sabah gərək yola çıxam ki, vaxtında bir yerə çata 
biləm... 

Sona çətin yolda qaldığını indi başa düşürdü. 
Kənddən, evindən çıxmağına böyük səhvə yol 
vermişdi. İndisə geciydi, kəndə bir daha dönməyə-
cəkdi. Sonrası necə olacaq? Nabələdlik, kimsəsizlik. 
Kənddə çətinliklə də olsa oturub bir tikə çörəyini 
yeyirdi. Dərdini qonşularla bölüşürdü. İndi dərdini 
kimə açacaq, kimdən imdad diləyəcək? Fikirləşirdi 
ki, gərək evdən çıxmayaydı. Kim nə deyirdi, qoy 
deyəydi. Gec-tez haqq yerini tapacaqdı. Belə dö-
zümsüzlük cavanlığına görəydi. Yaşlı, təcrübəli 
olsaydı, səhv qərar qəbul eləməzdi. 

Qoca ər-arvad da susmuşdu. Onlara Sona kimi 
bir adam lazımdı ki, köməklərinə çatsın, amma imkan-
ları bir qədər çətin olduğundan tərəddüd içində qal-
mışdılar. Məsələ isə bu gecə həll olunmalıydı - ya onu 
evlərində saxlamalı, ya da sabah yola salmalıy-dılar. 
Odur ki, qoca kişi bir bəhanə ilə arvadını çölə 
çağırdı, onunla beş-on dəqiqəlik götür-qoydan sonra 
Sonanı evlərində saxlamaq qərarına gəldilər: “Qoy 
qalsın, dava qurtarandan sonra əlbət bir fikri olar. 
Getmək istəsə, gedər, qalası olsa öz işidi. Heç yeri 
tanımır, kimə pənah aparar?” 

Evə gələndə qoca fikrini Sonaya bildirdi. 
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- Qızım, - dedi, - danışığından anladım, hara 

gedəcəyini özün də bilmirsən. Zaman da indi pis. Adam 
bilmir, sabah başına nə gələcək. Məsləhət bilirəm, 
bizimlə qalasan. Bir oğlumuz var, o da cəbhədədi. 
Dünyanın işini kim bilir ki? Deyirlər müharibə tezliklə 
qurtaracaq. Adamın qayıdandan sonra evinə dönə-
cəksən. 

- Azdan-çoxdan nəyimiz varsa, bir təhər 
eləyib dolanarıq. Sözümüzə qulaq as, bala, - deyib, 
qoca arvad da ərinin sözünə qüvvət verdi. 

- Siz özüzü çətinliklə saxlayırsız, sağ olun. Bilirəm, 
mənə ürəyiz yandığından belə eləmək istəyirsiz. Sizə 
artıq yük olmaq istəmirəm, - Sona cavab verdi. 

- Yox, qızım, yox, elə demə, sən də ol qızımız, - 
qocalar onun getməsinə razılıq vermədilər. 

Sona əvvəl razılaşmaq istəmədi. Sonra fikirləşdi 
ki, getsə, Bənövşəni də itirə bilər. Qalmağa bir şərtlə 
razılaşdı ki, onlardan başqa kimliyini kimsə bilməsin. 

Sona ocağından didərgin düşəndən sonra 
başqa rayonun uzaq bir kəndində tanımadığ qoca ər-
arvadın evində sığınacaq tapdı. Amma nə biləydi ki, 
həmin ilin yayında Yədulla davada yaralanıb kəndə 
qayıdacaq. Nə biləydi ki, evdən çıxdığı gündən üç 
gün keçmiş Yədullanın məktubları onun qapısını 
döyəcək, ona ürək-dirək verib, arxayın salacaq ki, 
darıxmasın, tezliklə görüşəcəklər. 

Həmin gecə Sona yuxularını öldürdü. Elə bil  
yatağına qor doldu. Qocanın - “əshabələrindən biri 
yoxuydu köməyinə çatsın”, - sözləri ona keçmişi 
xatırlatdı. 

Ana tərəfdən yaxınları yoxuydu. Atasısa tək 
oğlan idi. Bunları Sona bibisinin sağlığında ondan 
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eşitmişdi. Nə atasının, nə də anasının üzünü görmə-
mişdi Sona.  Kiçik yaşlarında elə bilirdi ki, Xına 
onun anasıdı. Bir gün rəfiqəsiylə sözləri düz gəlmədi. 
Dalaşdılar. Qızın anası onu hədələdi. “Yaxşı olsay-
dın, indi sən də qalmamışdın. Ata-anan heyif 
adamlar idi. Onların yurdunda sənin kimi bayquş 
qalıb ”, - dedi. 

Həmin günün axşamı balaca Sona Xınanın   
iki ayağını bir başmağa saldı ki, ata-anasının kimlər 
və harda olduqlarını desin.  Xına nə dedi, Sona 
inanmadı, axırda yazıq qadın həqiqəti söyləməyə 
məcbur oldu: “Qızım, mən sənin bibinəm. Anan sən 
doğulandan bir ay sonra vəfat elədi. Elə atan da tək 
oğlanıydı. Yazıq qardaşım da anandan sonra çox 
yaşamadı. Xəstələndi, on  gün keçməmiş torpağın 
altına köçdü ”, - dedi. 

Xına bibisinin sözləri Sonanın yadına düş-
dükcə özünü əvvəlkindən də kimsəsiz hesab elədi. 
Ürəyindəki dərdlər onu sıxdı. Lakin az keçməmiş 
xatirələr dərdlərini bir anlıq da olsa unutdurdu. 
Ağrılar-acılar yadından çıxdı. Yenə Yədulla gəlib 
gözlərinin önündə durdu... 

Yadındadı, payız yağmurlu gəlmişdi. Yar-
paqlar saralmış, ala çinar yarpaqlarını aşağıdan 
yuxarıya tökməyə başlamışdı. Qış sərt gözlənilirdi. 
Birdən qərib bir quş həyətdəki tut ağacının başında 
oturdu, qəribə səslər çıxarmağa başladı. Çiskinli 
havada yol gəlmək çətin olduğundan azan quş bura 
qonmuşdu. Sona eşitmişdi ki, quş elçidi. Ürəyinə 
damdı ki, xoş bir xəbər eşidəcək. Gözləri yol çəkirdi. 
O, quşa tamaşa edərkən Mahmudun oğlu Əli əlində 
məktub qaça-qaça  Sonaya yaxınlaşdı. 
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- Sona bibi, Yədulla əmidəndi!- dedi. 
- Allah səni sevindirsin! – Sona məktubu 

Əlidən aldı, əyilib üzündən öpdü, - Sona bibin sənə 
qurban! – dedi. Sonra evə girib bir parça çörəyin 
üstünə inək yağı yaxdı və gətirib Əliyə verərək yola 
saldı. Oturub məktubu oxumağa başladı. Yədulla 
onunla üz-üzə dayandı, söhbətləşdi, dərdləşdi. 
Cəbhədəki ağır vəziyyətdən, dağıntı və fəlakətdən 
danışdı: “Sona əzizim, yazıb soruşursan ki, 
müharibə nə vaxt qurtaracaq? – Əzizim, faşizm elə 
taundu ki, ondan asanlıqla yaxa qurtarmaq çətindi. 
Amma onu bilirəm ki, müharibənin axırına qələbə 
ilə çıxacağıq. İnan, sonda qələbə bizimlədi. Düşmən 
qaçır. Son döyüşlərin birində bir kəndin azadlığı 
uğrunda vuruşa girdik. Kəndə tələfat az dəysin deyə, 
hava hücumundan istifadə etmədik. Düşmən güclü 
müqavimət göstərdi. Kəndə girmək mümkün olmadı. 
Bunu belə görən  komandirimiz əmr etdi ki, tanklar-
dan istifadə edilsin. Kəşfiyyatsa xəbər gətirmişdi ki, 
almanlar kənd əhalisini qırmış, sağ qalanlarını əsir 
götürmüşlər. Kənd hələ də onların əlində idi. Axşam 
saat dörddə başladığımız döyüş səhərə qədər davam 
etdi. Kəndi azad etdik. Düşmən əzildi, bu döyüşdən 
yaxa qurtara bilmədi. Çoxlu canlı qüvvə və texnika 
da ələ keçirə   bildik. Qələbəmiz bizi nə qədər sevin-
dirsə də kəndi azad etdikdən sonra gördüyüm bir 
hadisə yaddaşımdan silinmir. Səhərin gözünü qələbə 
ilə açdıqdan sonra mən və döyüşçü dostlarım Kolya 
ilə Miroş yaxınlıqdakı üstü uçulan evin divarları 
arasından çağa səsi gəldiyini eşitdik. Tez həmin yerə 
getdik. Gözlərimizə inanmadıq. Qanına bələnmiş 
gənc ananın qolları arasında ona sığınmış körpə 
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qışqıra-qışqıra ağlayırdı. Onu qucağıma alıb 
oxşamağa başladım. Körpə sakitləşdi, mənsə kövrəl-
dim. Fikirləşdim: “Nədir bu körpənin və minlərlə 
belə körpələrin günahı?” Elə həmin gün də körəni 
arxaya, uşaq evlərinin birinə yola saldıq. 

Bir dəfə tərəfimizə keçən alman əsgəri mənə 
yaxınlaşdı. 

- Batalyonunuzda xain var, - dedi. 
Mən təəccüblə ona baxdım. 
- İnanın mənə, - dedi,- ehtiyatla hərəkət 

etsəniz, dediklərimin doğru olduğunu biləcəksiniz. 
- Batalyonumuzda xain olduğunu hardan 

bilirsən? – ondan soruşdum. 
- Mən milliyyətcə alman deyiləm. Atam çex, 

anam almandı. Atam vaxtsız öldüyündən anam məni 
himayə etdi. Sonralar o, məni də Almaniyaya gətirdi, 
özü də oranın vətəndaşlığını qəbul etdi. Böyüdükdən 
sonra alman ordusunda xidmət etdim. Anamsa qoca 
bir zabitə ərə getdi. O vaxtdan məndə vətən həsrəti 
yarandı. Bizi həmişə təqib eləyən batalyonunuz 
haqqında bir dəfə söz düşəndə qoca atalığım- alman 
zabiti ağzından qaçırtdı ki, içinizdə onların casusu 
var,  yaxın günlərdə işə başlayacaq. Sonra o özündən 
asılı olmadan sirri açdığına görə qorxa-qorxa  ətrafa 
nəzər saldı. Onu şübhəyə salmamaq üçün özümü 
bilməzliyə vurdum. Fürsət düşən kimi tərəfinizə 
keçdim. Doğrudu,çox incidildim, amma sınaqdan saf 
çıxdım. İndi bilirəm ki, ölsəm də şərəflə öləcəyəm. 
Çünki faşist ordusundan birdəfəlik yaxa qurtarmışam. 
Mənim də torpaqlarım düşmən tapdağındadı... 

O gündən sonra ehtiyatlı hərəkət eləməyə 
başladıq. Bir neçə gün keçdi, Teodorun sözləri doğru 
çıxdı. Meşədə sakitlik hökm sürürdü. Topların dünənki 
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gurultusundan əsər-əlamət qalmamışdı. Axşamdan 
əsən külək də kəsilmişdi. Sanki göydəki Ayla Yer 
arasındakı məsafə bir qədər daralmış, ulduzlarsa 
xanımlar kimi nazlanırdı. Gecənin qaranlığı yoxa 
çıxmışdı. Bu vaxt Kolya məni yavaşca silkələdi. 
Başımı qaldırıb ona baxdım. Kolya əlinin sağ tərəfə 
işarəsiylə bir az aralıdan keçən insan qaraltısını 
göstərdi. Pıçıltılı səslə: 

- Yədulla, görürsən? 
- Yavaş, görürəm, -dedim. 
- Uzaqlaşdıqca dönüb hərdən arxaya, çadırımıza 

tərəf baxırdı. Gecənin bu vaxtında kim olar? 
Teodorun sözləri yadıma düşdü. Tez durub 

geyindik. Kolya ilə silahlarımızı götürüb gizlicə qaraltı 
istiqamətini nəzarətdə saxladıq, fürsət tapan kimi onun 
arxasınca yönəldik. İri gövdəli bir ağacın arxasından 
almanca danışıq səsləri eşidilirdi. Onu mühasirəyə aldıq. 
Çox yaxın məsafədə olduğu üçün müqavimət göstərə 
bilmədi. – Dayan, əllər yuxarı, yoxsa atəş açacağam! - 
əmrini verdim. O, əllərini qaldırdı. Bunu ay işığında çox 
aydın görmək olurdu. Kolyaya dedim ki, onu tərksilah 
eləsin. Kolya yaxınlaşıb silahını götürdü, gödəkçəsinin 
cibindən çıxardığı iplə əllərini arxadan bağladı. 
Yaxınlaşanda gördüm ki, əynində bizimkilərin 
paltarındandı. Həmin gecə də komandirə xəbər verdim. 
Batalyonu ayağa qaldırdım.  

Səhər açıldı. Batalyonun zabit və əsgər heyəti 
səhər yeməyindən sonra sıraya düzüldü. Komandir 
tərəfimizdən yaxalanan əsgəri ağacın altında tapdığı-
mız ötürücü aparatla gətirməyi əmr etdi. Əsgər gətirildi. 
İkinci bölüyün komandiri dəhşətə gəldi.  Bu, bir neçə ay 
əvvəl başqa cəbhədən batalyonumuza gətirlən sıravi 
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əsgər Diptan idi. Sonra dindirilmə zamanı alman casusu 
olduğunu boynuna almışdı. Teodor isə o hadisədən 
sonra daha da inam qazandı. Bax belə, əzizim, cəbhədən 
sənə yazdığım maraqlı məktub burada bitdi...” 

Bənövşə ağladı. Sonanın Yədulla ilə bağlı 
xatirəsi də hələlik bu yerdə bitdi. O, körpəni sakit-
ləşdirməyə məşğul oldu.  Sübhün toranı açılırdı... 
 

*** 
Havalar mülayimləşirdi. Yazın qədəmləri 

təbiətə canlanma gətirmişdi. Ağaclar tumurcuqlayırdı. 
Cəngəsərin başı üstündən çıxan bir çəngə bulud 
qəsəbənin səmasına tərəf hərəkət elədi. Göydə 
ildırım dəli atını oynatmağa, mərmisini partlatmağa 
başladı. Qəsəbənin üstündə başlanan gurultu və 
nərilti səslərindən qulaq tutulurdu. Birdən ən 
dəhşətli “top” səsi eşidildi. Dolulu-yağışlı leysan 
qəsəbənin küçələrini ağuşuna aldı. Sel-su bir neçə 
evi süpürüb apardı. Yarım saata qədər davam edən 
leysan birdən kəsildi. Yeddi rəngli göy qurşağı 
səmanı gözəlləşdirdi. Günəş güldü. Elə bil yağış 
yağmamışdı. 

Bir az keçmiş qəsəbəyə çaxnaşma düşdü. 
Məlum oldu ki, on dörd yaşlı qız uşağını sel aparıb.  

Raykom katibi Qəmbər Rəhimova çatdırılmışdı 
ki, qızı ögey anası evdən qovub,  daim təhqirlərə 
məruz qalan qızsa dözməyib, özünü selin caynağına 
atmışdı. 

Qəmbər Rəhimov milis şöbəsinə zəng çaldı, 
hadisəni təhqiq etmək tapşırığını verdi. 

Milis işçiləri hadisə yerinə tələsdilər. Seyfəl  
də onların arasında idi. Yolları poçt şöbəsinin 
yanından düşdü. Seyfəl bu yolla getmək istəmirdi. 
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Milis yoldaşları razılaşmadılar, kəsə olduğu üçün bu 
yolla  getməyi lazım bildilər. 

Binanın həyətində duran Salam gələn milislərin 
arasında Seyfəli gördü. Seyfəl daldalanmaq istəyirdi ki, 
Salam çağırdı:    

- Ə, bacoğlu, daha bizi yaddan çıxarıbsan. 
Salamlaşmaq da istəmirsən! Etibarın bura qədərdi? 

Milislər bir-birinin üzünə baxdılar, heç nə başa 
düşmədilər.  

- Salam dayı, kimnənsən? – çox gənc milis 
dilləndi. 

- Seyfəl bacoğlunu deyirəm də! Bəri gəl ə, 
səninlə sözüm var! – deyib, Salam Seyfəli kənara çəkdi. 
Seyfəlin rəngi dəyişdi, Salamın üzündəki sərtlik, 
gözlərindəki kin onu xofa saldı.  

- Nədi, Salam dayı? Sözünü tez de, hadisə 
yerinə tələsirik. 

- Ə, heç utanırsan? Mən yaşda kişini aldat-
dığın bəs deyil, hələ əsgər ailəsini də dağıdıbsan. 

- Neyləmişəm ki, a kişi! Məni niyə abırdan 
salırsan? 

- Dərd eləyibsən, çor eləyibsən! Səndə abır var 
ki, abırdan da düşəsən? Daha nə eləyəcəksən ki? Dedim 
sən də bir kişisən! Gəlinə ərindən gələn məktubları 
verdim sənə. Gör neyləyibsən?    

- Mən heç nə eləməmişəm, Salam dayı, camaat 
eşidir, yavaş danış. 

- Mən qələt eləyərəm, sənin kimi it oğluna 
dayı olaram. Bilsəydim ki, o kağızlar bizim milisdən 
davaya gedən Yədulladandı, heç onları sənə verərdim? 
Gör kimə xəyanət eləyibsən? Vələdüzzina. Eşidən 
elə hesab eləyər bilə-bilə kağızları vermişəm sənə.  
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Hamısın böyüyüzə deyəcəm. 
Seyfəlin kürkünə birə düşdü. Boynunu qaşıdı, 

ölgün addımlarla Salamdan uzaqlaşdı. Milislər də bu 
işə məəttəl qaldılar. 

 Salam kişi əsəbindən dodaqlarını çeynəyirdi. 
O, Seyfəlin arxasınca söyməyə başladı.  
 - Axx, tünbətün, oğlu, mənə icazə verilsəydi, 
düz iki qaşının arasından keçirərdim gülləni. Belə də 
düşmənçilik olar? Kişi torpaq uğrunda ölümə gedə, 
sən onun ailə-uşağına ləkə yaxasan? Yox, mən bu işi 
belə saxlaya bilməyəcəyəm. Bu işdə, sübhəsiz, 
ziyanın yarısı mənimdi, amma məsələni lazımi yerə 
çatdırmasam, rahat yaşaya bilmərəm. Eybi yox, qoy 
cəzalanım, amma cinayətkar da layiqli cəzasına 
çatsın, - deyib, prokurorluğa yollandı. 

Prokuror Kərimzadə Salam kişini hörmətlə 
qarşıladı. Salam razılıq etdi. 

Həsən Kərimzadə dava başlanandan bu 
rayonda işləyirdi. Çox səmimi adamdı. Salam kişini 
də yaxşı tanıyırdı. Salam kişidən gəlişinin səbəbini 
soruşdu. Salam Seyfəllə bağlı nə vardısa, ona danışdı. 

Kərimzadə fikrə daldı. Ciddi məsələ idi. 
Zamanın belə vaxtında milis işçisinin ağır cinayəti 
onda yer elədi. Salamı dinləyib yola salandan sonra 
milis şöbəsinə zəng çaldı, Seyfəli onun yanına  
göndərməyi tapşırdı. 

İlk istintaq Seyfəlin cinayətkar olduğunu sübut 
etdi. Seyfəl hər şeyi boynuna aldı. Üzləşmək üçün Sona 
ilə görüşmək lazım oldu. Kərimzadə bir gündən sonra at 
minib Güneyliyə gəldi, lakin Sonanın kənddən getdiyini  
öyrənib təəssüfləndi. 

İstintaq Salam kişinin işini də araşdırdı. Burada  
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heç bir cinayətin olmadığı, sadəcə səhlənkar yanaşma-
nın olduğu müəyyən edildi. Ona görə də Salam kişi 
tutduğu işindən azad edildi. 

İstintaqın son qərarı Seyfəlin həbs işini orduya - 
cərimə batalyonuna göndərilməklə əvəz etdi. 

Səhəri gün Seyfəl Liman şəhərinə yola salındı.  
Maşının kuzovunda onu iki milis nəfəri nəzarətdə 
saxlayırdı. 

Seyfəl yol boyu düşündü: “Cərimə batalyonu 
həbsxanadan da pisdi. Kim bilir, aqibətim necə olacaq? 
Yox! Qaçıb aradan çıxmalıyam. Qaçmaq da bir 
igidlikdi...” 

Birdən maşının təkəri partladı. Maşın az qala 
uçurumun dibinə uçacaqdı. Sürücü sayıqlığını itirmədi, 
maşını sola burdu. Milislər çaş-baş qaldılar. Bunu görən 
Seyfəl maşının kuzovundan yerə sıçradı, özünü yol 
qırağındakı sıx meşəliyə çatdıra bildi. Sıravi milis nəfəri 
onu qorxutmaq üçün havaya dalbadal iki atəş açdı, 
amma Seyfəl dayanmadı, ağacların arasında yoxa çıxdı.  

Seyfəli sıx meşəlikdə çox axtardılar, izini-
tozunu da tapa bilmədilər, kor-peşman geri qayıtdılar. 

Sürücü ehtiyat təkəri bağlamışdı. Milislərə 
könülsüz halda: 

-Hə, nə edək? – deyə soruşdu. 
-Nə etməliyik ki? Geri qayıdaq, - sarısaç  

milis təəssüflə dilləndi. – Vəziyyəti şöbəyə bildirmə-
liyik, - dedi. 

- Batdıq, rəisə nə cavab verəcəyik? – ikinci milis 
narahatlıq keçirdi, - bizi işdən qovmasa yaxşıdı, - dedi. 

Onların ikisi də susdu. Çətin vəziyyətdə  
qaldıqları üçün dinib-danışmırdılar. İndiyə gərək Liman  
şəhəində olaydılar. Ancaq... 

Sürücü maşını döndərdi, geri qayıtdılar. 
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 *** 

Seyfəl bir müddət meşələrdə gizləndi. Belə 
meşələrdə gizlənməksə çox qorxulu idi. Çünki bu 
meşələrdə hər an yırtıcı heyvanlarla üzləşə bilərdi. 
Üzə çıxmaq da onunçün baha başa gələrdi. Çörəksiz 
yaşamaq, ac qalmaq çətin olsa da, həm müharibə 
illəri olduğu üçün ona adət etmiş, həm də iştahıı 
göyə çəkilmişdi.  

Payız fəsli olduğu üçün meşələrdə cır meyvələr 
yetişmişdi. Qaragilə, əzgil kollarının budaqları meyvə 
çoxluğundan  yerə əyilmiş,  cır alma, armud ağaclarında 
da meyvələr yetişmişdi. Seyfəl bir müddət meyvələrlə 
qidalandı. Lakin düşündü, bu cür çox yaşamaq olmaz. 
Odur ki, özünə ayrı yol seçdi. Sərhəd kəndlərindən 
birində yaşayan qohumlarıgilə pənah gətirməyi qərara 
aldı. Ora getsə, üstündən təhlükə sovuşa bilərdi. 

Səhər açılmışdı. Naxırçı mal-qaranı meşəyə 
ötürürdü. Yaxınlıqda olduğu üçün onun səsi Seyfəli 
yuxudan oyatdı. Durmaq istədi, belini nəsə aşağı dartdı. 
Bərk qorxdu. Cünki ələ keçsə, işi daha ağır olacaqdı.  
Qaçmaq onun üçün ikinci cinayət idi. Yadına gəldi ki, 
özünü bel toqqası ilə ağacın budağına bağlayıb. Toqqanı 
açdı. Ağacdan yerə düşüb yaxınlıqdakı dərədə əl-üzünü 
yudu, sonra dağlardan axıb gələn kiçik dağ çayının 
axarına qarşı hərəkət elədi. O, belə hərəkətlə məqsədə  
çata bilərdi. Çayın axarına doğru hərəkət eləmək onun 
üçün təhlükəsiz idi. 

Seyfəl iki gün yol getdi. Kəndə çatanda günəş 
çopur dağların arxasında gizlənirdi. O, Məsmə arvadın 
evinin yerini öyrəndi. Uşaqkən bir dəfə anasıyla bura 
gəlmişdi. Ona görə də hər şey ona yuxu kimi 
görünürdü. Yaddaşında qalan təkcə Məsmə arvad idi. 
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Başqa heç nəyi yadına sala bilmirdi. O vaxtdan əlaqələr 
kəsilsə də, bilirdi ki, qoca hələ də yaşayır, sağlamdı. 

Seyfəl həyətə girəndə qoca bağçada əlləşirdi. 
Başını qaldıranda qapısındakı yad adamı gördü. 
Yaxınlaşıb üzünə zəndlə baxdı. 

Qocanın təəccüblə baxdığını görən Seyfəl: 
- Tanımadın?- sual verdi. 
- Yox, a bala, gözlərim yaxşı seçmir. Kimsən? 
- Güneylidənəm, Mələyin oğluyam. 
- Dayan. Hə, indi tanıdım, rəhmətlik bibinin 

oğlusan. Səhv eləməsəm, adın Seyfəldi. 
- Düz tanıdın. 
 - Böyük kişi olubsan. Uşaq olanda bibi səni 

gətirmişdi bizə. O vaxtdan görməmişdim. Sir-sifətdə 
rəhmətliyə çox oxşarlığın var. Nə qədər vaxt keçib. 
Adam da qohumunu axtarmaz, a bala? Niyə qapıda 
durubsan? Evə keçsənə! 

Seyfəl evə keçdi, göstərilən yerdə oturub 
rahatlandı. Seyfəl başına gələnlərin həqiqətini yox, 
yanlış söyləyərək Məsmə arvadı başa saldı ki, kənddə 
onun kim olduğunu, haradan gəldiyini heç kəs bilməsin, 
çünki uzun müddətə  evlərində qalacaq. 

Məsmə sevindi. Oğlu davaya gedəndən sonra 
ona da həyan duran olarmış. Əslində Məsmə Seyfəli 
qanadının altına almışdı. Seyfəlsə “balaca ailəni” 
dolandırmalıydı. 

“Sirri dostuna demə, çünki onun da dostu var”. 
Məsmə arvad da sirri içində saxlaya bilmədi. Bir neçə 
gündən sonra  qonşusu Şəmsi arvad  onu yanladı. 
Söhbət zamanı: 

- A Məsmə, səndən bir söz soruşmaq istəyirəm,  
ürək eləmirəm, - dedi. 

- Nə sözdü, a Şəmsi bacı? 
- Oğlanı deyirəm. Qohumundu? 
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- Kimi soruşursan, hansı oğlanı?- Məsmə əvvəl 
heç nə demək istəmədi. Qorxdu ki, sonrası yaxşı 
olmasın. 

- Qonağını deyirəm də, o cavanı. Maşallah, 
gözəl oğlandı. A Məsmə, heç buraların adamına 
oxşamır. Deyəsən uzaqlardan gəlib, hə? 

Məsmə arvad gördü ki, Şəmsini aldatmaq  
çətindi, odur ki, Seyfəlin kimliyini açıb danışdı. 

- Mələk bibinin oğludu, - dedi. 
- Belə de. Deyirəm nabələd adama oxşayır. 
- Bacı, elədi. Amma sən Allah, heç kəs bilmə-

sin.  
- Niyə ki, a Məsmə, əlindən xata-zad çıxmayıb 

ki gədənin? – soruşdu. 
-Yox, heç bir xata-zad çıxmayıb əlindən. 

Müharibədi, a Şəmsi bacı, başa düşdün? 
-Hə, başa düşdüm, Məsmə bacı, arxayın ol, 

gördüyüm burda da qalacaq. 
Seyfəl Məsmənin evində yaşadı. Hər işində 

kömək oldu. Lakin belə yaşamaq ona cansıxıcı gəldi. 
İstədi bir işin qulpundan yapışsın. Çox fikirləşdi, birdən 
sərhəd keşikçi məntəqəsindəki rus əgəri Qrişanı 
xatırladı. Qrişa ilə ilk tanışlığı yadına düşəndə gözləri 
güldü. 

Qışın oğlan çağıydı. Axşamdan başlanan 
şiddətli qar səhərəyaxın dizdən yuxarı qalxmışdı. Gediş-
gəliş tamam kəsilmişdi. Hətta qəsəbənin küçələrində bir 
adam da görünmürdü. Mühüm tapşırıqla komissarlığa 
gələn Qrişa axşam düşdüyündən sərhədə qayıda 
bilmədi. O, milis şöbəsinə getmək və əməkdaşlardan 
kömək istəmək qərarına gəldi. Şöbənin həyətində 
Seyfəllə rastlaşdı. Seyfəl rus dilini yaxşı bildiyi üçün 
Qrişanı başa düşürdü. Qrişa Seyfələ bildirdi ki, sərhədə 
gedə bilmədiyindən gecələməyə yer axtarır, ona görə də 
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şöbədən kömək istəyi ilə bura gəlmişdir. Seyfəl onu 
mənzilinə apardı. Həmin gecə Qrişadan sərhəd və 
sərhədçilər haqqında maraqlı söhbətlər eşitdi. Qrişaya 
dedi ki, nə vaxt sərhəd yaxınlığındakı kəndlərə yolu 
düşsə, ona baş çəkəcək. Təzə tanışlar bir çarpayıda 
gecəni səhər elədilər. 

Səhər günün birinci yarısında zastavaya  
gedən yol təmizləndi. Seyfəl təzə tanışını sərhədə 
yola saldı. O vaxtdan sərhədyanı kəndlərə yolu 
düşəndə dostu Qrişaya baş çəkir, kefini soruşurdu. 
Bəzi hallarda Qrişanı qonaq da çağırırdı ... İndi 
Qrişa ilə görüşməli, nəyin bahasına olursa-olsun, 
onu ələ almalıydı ki, sərhədin o  tayına keçib qaçaq-
malçılıqla məşğul olsun. 

Seyfəl evdən çıxanda hara gedəcəyini Məsmə 
arvada demədi. Ancaq onu dedi ki, qazanc dalınca 
gedir. Məsmə arvad da sevindi, amma bir yandan da 
fikirləşdi, Seyfəl hardan qazanacaq? Nə qazanacaq? 
Gözlədi ki, görsün axırı necə olacaq? 

Duman sürünə-sürünə yolları, təpələri  bürüdü. 
Beş-on addımlıqdan uzağı görmək olmurdu. Belə 
havada yola çıxmaq da xatalı idi. Adam aza da 
bilərdi. Amma Seyfəl yollara bələd olduğundan 
dumanlı gündə yola çıxmaq ona daha sərfəli idi. O, 
sərhəd keşikçi məntəqəsinə yaxınlaşanda iki əsgərlə 
qarşılaşdı. Uzunboylu Qrişa onu tanıdı. 

-Xoş gəlibsən, dost? Səndən nə əcəb?- deyib  
görüşdülər. 

Seyfəl o biri əsgərlə də görüşdü. 
Qrişa soruşdu: 
- Bəs formanı niyə geyinməyibsən? 
-Daha milisdə işləmirəm, ərizəmlə çıxmışam. 
- Niyə bəs? 
-Elə lazım oldu. Çətin işdi. İndiki vaxtda  
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daha çətindi. 
Qrişa dostunu otağa apardı. Şirin söhbətlər  

başlandı. Qrişa Seyfəllə tanışlığı barədə sərhədçi 
dostuna da danışdı. Sonra Seyfəl o biri əsgərin hara isə 
getdiyini görüb, gəlişinin məqsədini Qrişaya bildirdi. 
Qrişa əvvəlcə təklifi qəbul etmək istəmədi, qorxdu, 
çəkindi. Lakin Seyfəl onun qılığına girə bildi. 

- Dostum, səndən nə gedir?- dedi, – ataların 
bir misalı var:“Nə gedir, bağdan gedir...” Dolanmaq 
lazımdı, ya yox? Dediyimə qulaq assan, sənin də 
payın var. Xeyirdən qaçma. İndi oralarda səninkilər 
nə çəkirlər, bilirsən? Hər gələndə o taya axşamlar 
keçəcəyəm, səhərə yaxın qayıdacağam. Çətini orada 
tanış tapana qədərdi. 

- Doğrusu bu işdən qorxuram, dostum, - 
Qrişa bir qədər çəkindi. 

- Ürəyini buz kimi saxla. Ə, necə sərhədçisən  
ki,  adi bir işdən qorxursan? İşi görən mən olacağam. 
Sən ancaq şərait yarat. 

- Bu iş sənə adi görünməsin. Sərhədi pozmaq  
böyük cinayətdi. Birdən olmadı belə, oldu elə, 
bilirsən məni nələr gözləyir? 

- Qorxma, qardaş, qorxma.  İşdi, şayət, olmadı 
belə, oldu elə, boynuna götürməzsən.  Deyəcəksən 
naməlum şəxsdi, sərhədi pozub. Amma qorxma, heç 
nə olmaz. Heç kəs bilməyəcək. 

Seyfəl gecənin bir aləmində Qrişanın kömək- 
iliyi ilə sərhədin o tayına adladı. Gözdən yayınaraq 
yaxın kəndlərin birinə getdi. Bir-iki evi keçdikdən 
sonra böyük bir evin qabağında ayaq saxladı. 
Görünüşündən varlı evinə oxşayırdı. Yaxınlaşıb qapını 
döydü. İçəridən yoğun səsli kişi cənub ləhcəsində: 

Gəldim baba! – deyib, qapını açdı. 
Seyfəl qapını açan cavan kişi ilə salamlaşdı.  
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Kişi əl verib görüşəndən sonra: 
- Buyur içəri, - deyib Seyfəli otağa apardı, 

şübhəli-şübhəli onun üzünə baxdı. 
Seyfəl özünü təqdim etdi: 
- Adım Seyfəldi. O taydanam, sərhədi aşıb 

gəlmişəm. Bilirsən, indi orada vəziyyət necədi. Kişilər 
davada, arvad – uşaq aclığın cəngində.  Əlacsız qalıb 
bu işə əl atdım. Müsəlman qardaşlara pənah gətirdim. 
Gərək məni boş qaytarmayasız. 

- Bəs necə keçdin? Sərhədçiləriz, bizim sər-
bazlar görmədi səni? 

- O taydakı tanışımdı, dil  tapdım. Sizinki-
lərdən yayınıb gəlmişəm.  Gedəndə xətası çıxmasa, 
yaxşıdı. 

- Sən ki, belə açıq, düz danışdın, xoşuma 
gəldin. Sərbazlardan keçirəcəyəm səni. Qorxma, 
başçıları mənim adamımdı. Nə çətinliyin olsa, bu 
Mehdinin boynuna, - deyib ev sahibi Seyfəli arxa-
yınlaşdırdı. 

- Sağ ol, ağa! “Müsəlman din qardaşına həmişə 
arxa durar”, – deyən babalarımız səhv etməyiblər. Allah 
səndən razı olsun! 

- Yaxşı, bu gecə rahatlan, istirahət et, sabah 
nə lazımsa dükandan götürəcəksən, aparıb səni 
sərbazlardan keçirəcəyəm, gedəcəksən, – dedi Hacı 
Mehdi ağa.    

- Yox, ağa, mən indi qayıtmalıyam, sabah 
gecdi. Mümkünsə, məni yola salın. 

- Elə isə gedək, - Seyfəli dükana gətirdi, nə 
lazımdı götür, - dedi. 

Seyfəl dükandakı zənginliyə və gözəlliyə heyran 
oldu. Ən çox ərzaq mallarını və bir az da xırdavat 
şeyləri götürüb şələsini düzəltdi. Sonra hardansa ələ 
keçirdiyi puldan çıxarıb Hacıya uzatdı.  
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- Bu səfər heç nə götürmərəm, qoy qalsın, bu 
şeyləri havayı verirəm. Gələn səfər pulunu alacağam, 
özü də güzəştlə, - deyib, Hacı ondan heç nə götür-
mədi. 

Hacı Mehdi dediyinə əməl etdi. O, Seyfəli 
sərbazlardan keçirib yola saldı. Seyfəl sərhədə 
çatanda Qrişa hələ yatmamışdı, onun yolunu gözlə-
yirdi. Seyfəl gətirdiyi İran paxlavasından, xurmasın-
dan bir qədər Qrişaya verdi. Qalan şeyləri də satan-
dan sonra əldə etdiyi qazancı onunla böləcəyini dedi. 

Qrişa etiraz etdi. 
- Xvatit, eşyo niçeqo ni xoçu, - deyib Seyfəli  

kəndə yola saldı, sanki bir dəhşətli şeyi özündən  
uzaqlaşdırırmış kimi dərindən nəfəs aldı. 

Seyfəl səhərə yaxın kəndə çatdı. Məsmə arvad 
şirin yuxudaydı. Ehmalca qapını açıb içəri girdi, 
soyunub yatağına uzandı.  

Məsmə arvad yuxudan duranda gözləri 
Seyfəlin gətirdiyi bağlamaya sataşdı. Yaxınlaşıb 
köhnə palazı onun üstünə çəkdi ki, evlərinə gələn 
görməsin. Sonra onunla kifayətlənməyib bağlamanı 
oradan götürdü, məfrəşin arxasında gizlətdi. Amma 
paxlavanın iyi gəldikcə Məsmənin ağzının suyu 
axmağa başladı. Çoxdandı ki, belə şey görmürdü. 
Uşaq olanda atası həmişə İrana gedib-gələrdi. 
“Görəsən gədə İrana gedib? Yox, ola bilməz! Sərhəd 
möhkəmdi, o yanlara hərlənmək olmaz. Heç quş 
quşluğuynan tellərə yaxınlaşa bilməz. Bəs İran malı 
hardandı?- deyə fikrinin başını bir yana yığa bilmədi.  

- Qoy qalsın,  gədə oyananda özündən soruşa- 
cam, - deyə bağçaya düşdü” 

Yuxudan oyananda Seyfəlin gözləri qızarıb  
şişkinləşmişdi. Gecə yol gəldiyi üçün özünü hələ də 
yorğun hiss edirdi.  
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Payız günəşi zəif şöləsini dağların zirvəsinə 
sərmişdi. Axşamkı dumanlı havadan əsər-əlamət qalma-
mışdı. Dağlara qalxan əyri-üyrü, daş-kəsəkli yol 
uzaqdan qədim nağıllarda təsvir olunan yollara 
bənzəyirdi. Elat arana köçməmişdi. Yamaclara səpə-
lənən qoyun-quzu uzaqdan yaşıl yamaclara xüsusi 
gözəllik verirdi. 

Seyfəl yorğun-yorğun şişkin gözlərini ovuş-
durdu. Ancaq hər şey arxada qalmışdı, çünki istəyinə 
nail olmuşdu. İndi fikirləşirdi ki, xırda-xuruş şeyləri 
kimə satdırsın. Bu iş ovqatını azacıq dəyişirdi. Amma 
onu da yoluna qoymaq olardı. Çətin işi həll eləmişdi. 

O, səhər yeməyindən sonra Məsmə arvadla  
danışdı. Seyfəlin gətirdiyi vəzndə yüngül, qiymətdə 
bahalı şeyləri götürüb bazara ayaq açdı Məsmə... 
 

 
*** 

Mahmudun çoxdandı kəndlə  əlaqəsi kəsilmişdi. 
Eşitdi ki, kənddə camaatın güzəranı ağırdı. Xüsusilə 
uşaqlar çörək qıtlığından əziyyət çəkir. İş yoldaşları 
ilə danışdı, onların da iki-üç günlük çörək paylarını 
dükandan götürdü.  Aldığı aylıq məvacibdən də müəyyən 
qədərinə çörək alıb oğlanları Bəhramla Əlidən kəndə 
göndərdi. Onları yola salanda tapşırdı ki, kənddə 
yaşayan bacısı Güləzər çörəyi adamlara paylasın. 
Mahmud Güləzərin də, Sona ilə balaca Bənövşənin 
də paylarını ayırıb ayrıca torbaya qoymuşdu. 

Bəhramla Əli axşamçağı kəndə çatdılar. Birinci  
onların rastına çıxan Nobat nənə oldu. Uşaqları görəndə 
əyilib gözlərindən öpdü.  

- Gör kimlər gəlib?! Nənə sizə qurban olsun! – 
dedi, - yüküz ağırdı, kömək eləyim? 
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- Hə, bir az ağırdı, çörək gətirmişik. Sənin də 
payın var. Ata dedi ki, hamıya versinlər. Güləzər bibiyə 
deyəcəyik, sənə də versin, - Bəhram cavab verdi. 

- Ay səni Allah saxlasın! – deyib, uşaqların 
çantalarını alıb götürdü, onlarla bərabər Güləzərgilə 
gəldilər. Güləzər qardaşı uşaqlarını öpüşlər içində qərq  
etdi... 

Sona həyətdə görünmədi. Bəhram Güləzərdən 
soruşdu. 

- Bibi, Sona bibi hardadı? Heç gəlib bizi 
qarşılamadı? O, bizi çox istəyir axı. Ata onun çörək 
payını özü ayırıb. Hələ Bənövşə bacı üçün paltar da  
alıb göndərib. 

Güləzərin gözlərindən yaş gilələndi. Qəmli 
gözlər qardaşları da kövrəltdi. Əli soruşdu: 

- Bibi niyə ağlayırsan? Sona bibi xəstədi? 
- Yox, bala yox. 
- Bəs niyə gəlmir yanımıza? – deyib, Əli Sona-

nın qapısına tərəf getdi, - a, qapı qıfıllıdı ki, -deyib 
qayıtdı. 

Güləzər Sonanın kənddən getdiyini söylədi. 
Qardaşların halı pərişan oldu. Bir-birinin üzünə baxıb 
susdular. 

Səhərin gözü açılmamış qardaşlar qəsəbəyə 
yola düşdülər. Günortaya yaxın qəsəbəyə çatdılar. 

Mahmud evdəydi. Bu gün dincəlirdi. Sabah yenə 
işə gedəcəkdi. Uşaqların xatasız qayıtdığına sevindi. 
Lakin sevinci çox çəkmədi. Kənddən gələn xəbər onu 
sarsıtdı. Evdə otura bilmədi. Küçəyə çıxıb fikirli-fikirli 
addımladı. Kimsə onu səslədi. Ayaq saxladı, səs gələn 
tərəfə baxdı. Sabit idi. Yaxınlaşıb, görüşdülər. 

Sabit Sona ilə bağlı əhvalatı qısaca Mahmuda  
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danışdı.  
Bu əhvalatı eşidən Mahmudu sanki ildırım 

vurdu. O, Sabitdən ayrıldıqdan sonra Seyfəllə haqq-
hesab çəkmək üçün milis şöbəsinə yollandı. Amma 
gecikmişdi. Öyrəndi ki, Seyfəl cərimə batalyonuna 
göndərilib. Əli ona çatmadı. Hirsindən dodaqlarını 
çeynədi. Heç kəsə bir söz demədən oradan uzaqlaşdı.  

Seyfəlin hərəkəti, Sonanın evdən getməsi 
Mahmuda əsər elədi. Qardaşdan artıq istədiyi Yədul-
lanın ailəsinə qarşı olan ləyaqətsiz hərəkətlərə dözmür, 
şərəfinə sığışdırmırdı. 

Mahmud Sonanı axtarıb tapmaq qərarına gəldi. 
Çox axtardı, işlədiyi kəndlərdə göz-qulaq oldu, bir 
şey əldə eləyə bilmədi ki, bilmədi. Ürəyində özünü 
danladı: “Özün poçt şöbəsi ilə əlaqəli ola-ola, kənar 
şəxsin belə cinayəti törətməsindən xəbərin olmaya. 
İndi Yədulla da arxayındı ki, əmisi oğlu ailəsinin 
üstündə göz-qulaqdı. Daha bilmir ki, onun ailəsinə 
pasiban ola bilməmişəm. Yədullaya nə cavab verə-
cəyəm”? 

Mahmudun gözlərindən kədər yağırdı. Halını 
kənardan baxanlar da hiss eləyirdilər, amma heç kəs 
ürək eləyib bir söz soruşmurdu. Onunun ürəyin-
dəkiləri təkcə arvadı Gözəl bilirdi. Bilirdi ki, Sona 
əhvalatı ərini çox sarsıdıb, o, evdən didərgin düşən 
gəlinin fikrini çəkir. 

Mahmud qəsəbədə hörmət qazanmışdı. Təbiətən  
sadə, dostluqda sədaqətli, sözündə bütöv olan bu  
adam işdə də bacarıqlı idi. İşə can yandırdığına görə 
şöbə müdiri Əkbər Şirizadə onun xətrini çox istəyir, 
hörmətini saxlayırdı. 

Şirizadə Mahmudu kabinetinə çağırtdıranda  
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nahar fasiləsindən xeyli keçmişdi. Mahmud gözəl 
xasiyyətli müdiri ilə ədəb-ərkanla söhbətləşdi, onu 
sakitcə dinlədi. 

Şirizadə: 
- Mahmud, səni ən çətin xətlərə ona görə gön- 

dərirəm ki, etibarlı adamsan, başqalarına bənzə-
mirsən, sözündə də, işində də düzsən, safsan. Onu da 
bilirəm ki, sənsiz heç yerdə iş aşmır. Bəlkə iş çətin gəlir 
sənə?- soruşdu. 

- Əkbər müəllim, əvvəla, mən işləyib çörək 
qazanıram və halal çörək yemək istəyirəm. Çalışı-
ram, balalarım da halal çörək yesinlər. İkincisi, mən 
də əsgərəm, arxa cəbhənin əsgəri... Çalışıram əsgəri 
borcumu yerinə yetirim. 

- Sağ ol, Mahmud, bilirəm. Hamarata gedə 
bilərsən? Yorulduğunu bilirəm. Yol da çox uzaqdı. 
Amma neyləməli? Ağırlıq yenə sənin üstünə düşür. 
Eşitdim, kəndə getmək istəyirsən. Bu gün get, bacına, 
qohumlarına baş çək, səhər qayıdıb gələrsən. Hama-
rata gedəndə uşaqlardan da götürərsən. Musa kişiyə 
də xəbər eləyərəm, gələr köməyinə. 

- Yaxşı, - deyib, Mahmud otaqdan çıxdı,  evə 
gəldi, Gözələ dedi ki, kəndə gedir, ondan nigaran 
qalmasın. 

Ayaqlarının altında xışıldayan qar sanki bey-
nində bir uğultu yaradırdı Mahmudun.  

Yol boyu xatirələr bir-birini əvəz etdi. Gözəlin: 
”Mahmud, son günlərdə elə bil, qocalırsan. Nə olub 
sənə?” – sözləri yadına düşdü. Sona gəlib durdu 
gözlərinin qabağında. Onu unudan kimi Yədullalı 
xatirələr onu çox uzaqlara apardı. 

Mahmud günlərlə kənd-kənd gəzmiş, işini icra 
etməklə bərabər, Sonanı da soraqlamış, elə soraqla-
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mışdı ki, heç kəsi şübhəyə salmamışdı. Yorğunluğu da 
unutmuşdu. Ən uzaq kəndə göndəriləndə müdi-riyyəti 
şərtsiz eşitmişdi. Bugünkü tapşırığı da eşidəndə sevindi. 
Fikirləşdi ki, getdiyi səmtdə yolu düşən kəndlərdən 
bəlkə bir xəbər öyrənə bildi. 

İki il əvvəl köçüb getdiyi kəndə çatanda gecədən 
xeyli keçmişdi. Ay da hələ zülmət pərdənin arxasın-dan 
çıxmamışdı. Lakin qarın ağlığında yolu birtəhər seçmək 
olurdu. Ayağındakı uzunboğaz ayaqqabılar donub kötük 
kimi olmuşdu... 

Gecələr yatmaq bilməyən Bozdar Mahmudu 
səsindən tanıdı, zingildəyərək, ayaqlarına döşəndi. Bu it 
bəzi “başıpapaqlılar”dan etibarlıydı. 

Güləzər yatmamışdı. O, itin səsinin kəsilmə-
sindən başa düşdü ki, gələn yad deyil. Ürəyinə 
dammışdı  ki, Mahmud gələcək. Durub tez qapıya çıxdı. 
Mahmud öskürdü. Güləzər qardaşını tanıdı, qollarını 
açıb ona tərəf yüyürdü. 

- Səsinə qurban, qardaş, sənsən? – deyib, eyvan-
daca Mahmuda sarıldı. Üzündən-gözündən öpdü, – 
yollara baxmaqdan gözlərim saralıb, – dedi. 

- Vaxt olmur, ay bacı, heç evə də vaxtında gələ 
bilmirəm. O qədər iş var ki, - deyib, ayaqqabılarını 
çıxartmaq istədi. 

Güləzər:  
- Qardaş, içəri keç, ayaqqabıları evdə soyun, -  

dedi.  Sonra sobanın üstünə qoyduğu qabdan isti su  
töküb Mahmudun ayaqlarını yudu. 

- Necəsən, darıxmırsan ki? – soruşdu Mahmud. 
- Tək darıxıram, qardaş. Bircə, bu dava qurtaray- 

dı... Gözəl necədi? Uşaqlar necədirlər? Məktəbə 
gedirlər? 

- Gözəl yaxşıdı. Sənə də salam dedi. Uşaqlar da 
yaxşıdılar. Məktəblər bağlanıb. Müəllimləri də cəbhəyə  
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göndəriblər. 
Mahmud xeyli söhbətdən sonra Güləzərin açdığı 

yataqda yuxuya getdi. 
Səhər açılanda Güləzər Mahmudu oyatdı. 

Mahmud qəsəbəyə qayıtdı. Əkbər Şirizadə ilə görüşdü, 
onun dediyi kimi, iki köməkçi də götürüb dağ kəndinə 
yola düşdü.  

Mahmud yolüstü Mir Kərim ağanın kəndinə 
döndü.  Ağanın evinə gedib, onu ziyarət elədi. Gecə Mir 
Kərim ağa onları qonaq saxladı. Səhər yeməyin-dən 
sonra  telefon xətti ilə yola düşdülər, bir neçə yıxılmış 
dirəyi ayağa qaldırdılar. Bu vaxt Musa kişi gəlib çıxdı. 
Dostlar həmin gün verilən tapşırığı icra elədilər. 
Axşamsa  düşmək üzrə idi... 

 
 
 
Cəbhə xatirələri  
 
Yədulla hərbi xəstəxanadan evə buraxılandan 

sonra yaraları sağalırdı. Ancaq arxada – kənddə 
gördüyü vəziyyət ona daha ağır yara vurdu. Çox 
darıxdı. Fikrini aldatmaq üçün bəzən cəbhə xatirələrini 
yaddaşında vərəqləyirdi. 

Bu gün yenə yaddaşını vərəqləməyə başladı... 
Mayor Kaçan xəritəni qarşısında açmışdı. O, 

qələmlə xəritənin bəzi yerlərini nişanlayır, səhərki 
döyüşün planını cızırdı. Kəşfiyyatçılar hələ gəlib 
çıxmamışdılar. O səbəbdən də qəti əməliyyat planı  
yarımçıq qaldı. 

Düşünürdü: “Səhərki döyüşdən necə çıxacağıq?” 
– çox narahat idi mayor. O, bütün döyüşlərdən qabaq 
belə iztirablar keçirir, lakin özünü tez ələ ala bilirdi. İndi 
də başçılıq etdiyi batalyonun əsgərlərinin yaxşı döyüş  
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qabiliyyəti onda qələbəyə inam yaradırdı. 
Bu vaxt qapı döyüldü. Mayor düşüncələrdən 

ayrıldı. 
Qapını döyən baş leytenant Yədulla Əliyev idi.  
- Gəlmək olar, yoldaş mayor? – deyə icazə istədi. 
- Gəl, oğlum, gəl. Bəs əsgərlərin hanı? 
- Bayırda gözləyirlər. 
- Soyuqda dayanmasınlar, çağır içəri. Bura cəbhə-

di. Qapım güvəndiyim əsgərlərə açıqdı. 
Yədulla, Petya ilə Miroşu içəri çağırdı. 
- Mayor sizi gözləyir, - dedi. 
Əsgərlər otağa daxil oldub mayoru  salamladılar.  
Mayor əsgərlərlə görüşdü, üzlərinə diqqətlə 

baxdı, heç bir qorxu görmədi. Kəşfiyyatçıların əhvalı 
yaxşı idi. Onlar lazım olanı öyrənmiş, yaxşı məlumatla 
qayıtmışdılar. Ancaq soyuq dekabr gününün şaxtalı 
havası əllərini keyitmiş, üzlərini qızartmışdı. 

- Sobaya yaxın gəlin, - dedi mayor. 
  Sonra əsgərləri sorğu-suala tutdu. 
- Bir şey öyrənə bildinizmi?- deyib, nəzərlərini 

üzlərinə dikdi. 
- Hər şeyi öyrəndik, yoldaş mayor, - əsgərlər 

cavab verdilər. 
- Sağ olun, -deyə,  mayor Yədulla ilə əsgərlərinə 

təşəkkür etdi. 
Kəşfiyyatçı əsgərlər qızındıqdan sonra mayor 

onları mürəxxəs etdi. Yədulla ilə sabahkı əməliyyat  
planını hazırlamağa məşğul oldular. 

Yədulla kiçik xəritəni çantasından çıxarıb stolun  
üstündə açdı. Orada qırmızı qələmlə çəkdiyi qaralama  
qeydləri mayora göstərdi. 

Mayor da həmin nöqtələrə diqqətlə baxdı, öz 
xəritəsində həmin yerləri qırmızı qələmlə dairəyə aldı. 

- Onların sayını müəyyənləşdirə bildizmi? –  
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soruşdu  mayor. 
- Təqribi üç yüz nəfər canlı qüvvə olar. Tankların 

və maşınların sayı belədi; üç tank, beş döyüş maşını sağ 
istiqamətdən, iki tank sol istiqamətdən, üç tank , dörd 
döyüş maşını isə ön istiqamətdən ağac budaqları ilə 
örtülmüş  vəziyyətdə döyüşə hazır saxlanılır. Beləliklə, 
düşmən səkkiz tank, doqquz döyüş maşınına malikdir. 
Hərəkət-lərindən bilinir ki, hələ hücum etmək niyyətləri 
yoxdur. Əsas qüvvələri isə arxadadı. Görünür, düşmən 
arxadan gələn əsas qüvvəni gözləyir. 

Mayor Kaçan baş leytenantın kəşfiyyatçılıq 
bacarığına heyran oldu. Ürəyində sevindi. 

Yaxşı kəşfiyyat müharibədə uğurların ana xətti 
idi. Onsuz udmaq təsəvvür olunmazdı. 

Mayor Yədullanı diqqətlə dinlədi. 
- Bax bu istiqamətdə, - Yədulla almanların 

yerləşdiyi talanın sağ tərəfini göstərərək, - kiçik göl var, 
-dedi. -Gölün ətrafı sıx meşəlikdi. Sol tərəfindəki 
meşəlikdə ağaclar nisbətən seyrəkdir. Dörd yüz-beş yüz 
metr məsafədən hədəfi yaxşı seçmək olur. Orta 
istiqamətdən gələn texnikanın yolu düz taladan keçir. 
Qarın çox olması bu yolda hərəkəti dayandırıb, - deyə 
Yədulla mayoru məlumatlandırdı. 

Yədullanı yoxlamaq üçün qəsdən: 
- Necə bilirsən, orta istiqamətdən hücuma keçsək, 

qələbəyə ümid bağlamaq olar? – soruşdu mayor. 
- Yox, orta yolla hücum etmək bizə baha otura- 

caq. 
- Bəs fikrin nədir? 
- O barədə də düşünmüşəm. Batalyonu üç yerə  

bölməliyik. Üç istiqamətdən irəliləyib düşməni 
mühasirəyə almalıyıq. 

- Təklifin? 
- Mən əlli nəfərlə onların arxasına keçməliyəm.  
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Kiçik leytenant Qrankin sol istiqamətdən, siz isə orta 
yolla hərəkət etməlisiniz. Almanlar sizə hücum edən 
kimi, biz arxadan və sol cinahdan hücum edib onları 
gölə tərəf sıxışdırıb, mühasirəyə salmalıyıq. Belə halda 
düşmənin çıxış yolu qalmayacaq, müqaviməti tükənə- 
cək, təslim olacaq. 

Mayor baş leytenantın təklifini bəyəndi. 
- Əhsən, oğlum! Sənin barəndə fikirlərimdə yanıl-

mamışam, - dedi. 
Təcrübəli komandir Yədullanın həm gözəl 

kəşfiyyatçı, həm də fərasətli zabit olduğuna inanırdı. 
Ona görə də çətinliyə düşəndə onun məsləhət və 
təkliflərinə qulaq asardı. 

Yədulla düşmənin arxasına keçmək üçün yol da 
axtarıb tapmışdı. Meşənin sol tərəfində altı kilometrlik 
uzaqlıqdan kiçik bir çay axırdı. Çayın sahili ilə 
texnikanı almanların arxasına keçirmək olardı. Bu yol 
nisbətən çökəklikdə olduğu üçün əlverişli idi. Çünki 
texnikanın səsi almanlar tərəfindən eşidilməyəcəkdi. 

1942-ci ilin dekabırında şaxtalı qış səhəri 
gözlərini təzəcə açmışdı. Ağacların çılpaq budaqları buz 
salxımlarının arasında itmişdi. Mayor Kaçan batalyonun 
döyüş hazırlığını bir də yoxladı. Hər şey qaydasında idi. 
O, hər şeyə tam arxayın olduqdan sonra baş leytenantın 
bölüyünün hərəkət etməsinə icazə verdi: 

Yola düşməzdən əvvəl baş leytenant kombata  
yaxınlaşdı.  

- Halallaşaq, Valeri Sergeyeviç, döyüşdə hər şey 
ola bilər, - dedi.   

- Uğurlar, Əliyev! Yaxşı olacaq. Əminəm qələbə 
bizimdi. 

Dostlar qucaqlaşdılar. Kombat üzünü əsgərlərə 
tutub: 

- Vətən uğrunda döyüşə gedirsiz, igidlərim!  
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Möhkəm olun! Vətən hər birimizdən qələbə sorağı 
gözləyir. Sizin igidliyinizə inanıram, balalarım! Düşmən 
bu gün mütləq əzilməlidir, mütləq! – dedi. 

- Vətən yolunda döyüşə gedirik! Vətənə xidmət 
borcumuzdur! - əsgərlər onun səsinə səs verdilər. 

Meşə yolu çətin olsa da, əməliyyat üçün əlverişli 
idi. Bir saatdan sonra çayın sahilinə çatdılar. Orada 
yubanmayıb birbaş sahil boyu hərəkət etdilər. Birdən 
arxadakı silah yüklü maşın qumlu sahildə batdı. Sürücü 
maşını dala, qabağa verdi. Maşının şinləri yeri bir az da 
qazmağa və dərinə getməyə başladı. 

Vəziyyəti belə görən sürücü: 
- Sən də batmağa vaxt tapdın da! – deyib, 

maşından yerə düşdü, - ey, uşaqlar, nəyi gözləyirsiz?  
Kolya, Miroş və Kərim düşüb onun yanına 

gəldilər. Başqa əsgərlər də maşına yaxınlaşdılar. 
Şinlərin qabağındakı qumları qazıb qırağa atdılar. 
Sürücü maşını işə saldı. 

- Hə, sür görək! – deyə əsgərlər maşını itələdilər. 
Maşın qumlu torpağı yara-yara batdığı yerdən 

çıxdı. Əsgərlər cəld hərəkətlə maşınlarına mindilər. İrəli 
hərəkət edərək meşənin dərinliklərinə tərəf  
gedən yola çatdılar. 

Yədulla maşınını saxlatdırdı. Bölüyə dayanmaq 
işarəsini verdi. Çantasından kiçik xəritəni çıxararaq 
diqqətlə baxdı. O, sahildən tala istiqamətinə gedəcəkləri 
yeri də qabaqcadan nişanlamışdı. Kolyanı yanına çağır- 
dı.  

- Miroşu da götür, talaya tərəf gedin, içərini 
öyrənib tez qayıdın!- tapşırığını verdi: 

- Oldu, yoldaş komandir! – Kolya təzim edib, 
Miroşla  tapşırığın icrasına başladılar.  

Əsgərlər içərini öyrəndikdən sonra qayıtdılar. 
Komandirə məlumat verdilər. 
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Tam sakitlik idi. Sanki hər şey qış yuxusuna 
getmişdi. Bölük meşənin dərinliklərinə doğru hərəkət 
etdi. Onlar talaya yaxınlaşanda şəfəq qaralırdı. Lap 
vaxtında çatmışdılar. Əgər bir az da geciksəydilər, 
əməliyyat uğurlu keçməzdi. 

Almanlar arxalarında hərəkət edən texnikanın 
səsini eşidəndə elə bildilər ki, köməyə gələn ordu 
hissələridi. Gələn səslərə o qədər də əhəmiyyət 
vermədilər. Lakin əks istiqamətdən gələn tank və digər 
tırtıllı döyüş maşınlarının səsləri diqqəti cəlb  etdi. 
Alman komandiri hazır olmaq əmrini verdi. Tanklar və 
döyüş maşınları hazır vəziyyətə gətirildi... 
 

*** 
Mayor Kaçan şərtləşdiyi kimi havaya dalbadal iki  

fişəng atdırdı. Bu hücuma başlamaq üçün siqnal idi. 
Döyüş başlandı. Düşmən ilk hücumu dəf etmək üçün 
güclü müqavimət göstərirdi. Lakin bizimkilər onların 
müqavimətinə baxmayaraq, tankları irəli yönəltdilər. Bu 
vaxt Yədullanın bölüyünün qəfil hücumu almanları 
təşvişə saldı. Almanlar sola hərəkət etmək istərkən 
Qrankinin dəstəsinin zərbəsinə hədəf oldular. Üç 
istiqamətdən hücum edən əsgərlərimiz düşməni gölə 
tərəf sıxışdırıb mühasirəyə saldılar. Getdikcə döyüş 
həlqəsi kiçilirdi. Tanklarını, döyüş maşınlarını və canlı 
qüvvəsinin üçdə iki hissəsini itirən almanlar bu döyüşdə 
təslim oldular... 

Baş leytenant Yədulla Əliyev gözlərini açanda 
özünü hərbi xəstəxanada gördü. Ağ xalat geyinmiş 
mayor Kaçan onun yatağının yanında qoyulmuş stulda 
oturmuşdu. 

- Necəsən, oğlum? – mayor soruşdu. 
- Yaxşıyam, Sergeyeviç. 
- Sağ ol, oğlum, planın yaxşı nəticə verdi, - onun  
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dodaqları sevincdən titrədi: 
- Tək mənim deyil, sizin, hamımızın..., - Yədulla 

cavab verdi. 
- Sən daha çox fərqləndin, əsl vətən əsgəri kimi, – 

deyib, mayor əyilərək Yədullanın alnından öpdü. 
Mühüm bir işin arxasınca getmək istəyənlər kimi , - 
salamat qal! – deyib, otaqdan çıxdı. 

Yədulla ayağını qaldırmaq istədi. Nəsə ayağını 
sancdı. Yaralandığı an yadına düşdü. – Döyüşün qızğın 
vaxtında irəlidə gedirdi. Düşmən sıxışdırılmışdı. Birdən 
ölümcül yara almış alman əsgəri onu arxadan nişan aldı. 
Yədulla ayağında istilik hiss etdi. Yeriyə bilmədi. Kolya 
özünü tez dostuna yetirdi. Onu qucağına aldı. Yədulla 
çoxlu qan itirdiyindən huşu özündə deyildi. Düşmən 
əsgərinə isə güllə atmağa ehtiyac qalmadı. O keçinmiş-
di. Kolya onun ölü cəsədini təpiklədi. “Heyvan! - dedi, - 
son nəfəsində də əməlindən əl çəkmirsən. Get, o 
dünyada yaxşı xam torpaqlar var...” Sonra əsgərlərdən 
bir neçəsinin köməkliyi ilə Yədullanı və başqa yaralıları 
meydan-dan çıxardılar.  

 
 ***   

Şəfqət bacısı, sarısaç qız gülümsər gözlərini 
cavan leytenantın üzünə dikmişdi. Yədulla sonra 
öyrəndi ki, onun adı Tanyadı. 

- Yoldaş baş leytenant, sirr deyilsə, Sona kimdi?-  
soruşdu Tanya. 

Yədulla qəfil sualdan diksindi. Otağa bir də göz 
gəzdirdi. Tanyadan başqa heç kəsi görmədi. Ürəyində 
özünə sual verdi: “Sonanı hardan tanıyır? Yəni Sona... 
Yox, burada bir sirr var,” – deyə şəfqət bacısının üzünə 
baxdı. 

Sarısaç Tanya  baş leytenantın şübhəli gözlərinə 
baxıb: 
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- Mən Sonanı tanımıram, - dedi. 
- Bəs adını hardan bilirsiz? – soruşdu Yədulla. 
- Dünən bura gətiriləndən sonra huşunuz 

özünüzdə deyildi. Tez-tez “Sona” - deyib sayıqlayırdız. 
Cavan leytenant Tanyanın sualını cavabsız  

qoymadı. Onun mənalı baxışlarından bir şey duyurmuş 
kimi: 

- Sona evimizin xanımıdı, - dedi. 
- O, sizi çox sevir? 
- Bəli, çox sevir. 
- Bəs, siz necə? 
Cavan leytenant gülümsədi: 
- Çox sevirəm, əlbəttə... 
- Xoşbəxt olun! – dedi Tanya. 
Sonra da: 
- Kaş Sonanı sevən cavan leytenant kimi bir 

nişanlım olaydı, - deyərək Yədullaya baxdı. 
- Sənin kimi zərif və gözəl qızı da sevən tapılar, 

mütləq tapılar! – dedi Yədulla. – Ancaq onu da bil ki, 
indi müharibədi, bizsə döyüşlərdə. Sabah nə olacağını 
bilmirik. 

- Ümidlə yaşamaq lazımdı, - dedi Tanya, - biz 
ümidlə sizlərin, cəbhələrdə vuruşan sevgililərimizin, 
ərlərimizin, oğullarımızın yolunu gözləyirik. Axı, siz  
bizimçün, vətənçün vuruşursuz, elə deyilmi? 

- Elədi, düz deyirsiz, - deyə Tanyanın sözləri baş  
leytenantı bir az da ümidləndirdi, dediyi sözünə görə də 
ürəyində peşmanlıq hissini keçirdi. 

Tanya otaqdan çıxandan sonra baş leytenant,  
Sona haqqında düşünməyə başladı. Bir neçə gün əvvəl 
o, Sonadan məktub almışdı. Sona müharibənin arxada 
göstərdiyi təsir haqqında da yazırdı: 

“Burada artıq qış düşüb. Soyuqlar olmasına 
baxmayaraq, vəziyyətimiz yaxşıdı. Hər çətinliyə 
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dözürük, təki sağ-salamat qayıdasan. Gözün aydın! 
Qızın dünyaya gəldi. Dediyin kimi, adını da Bənövşə 
qoyduq. Bilirsən necə qəşəng qızdı? Hələ, yaxınlarda 
sənə isti əlcək, corab göndərmək fikrindədi. Deyir, atam 
soyuqda düşmənlə vuruşanda əlləri, ayaqları üşüməsin. 
Qızın yolunu səbirsizliklə gözləyir. Deyir ki, atamın 
gəlmək xəbərini eşitsəm, qabağına ayaqyalın qaçaca-
ğam. Görəsən, atam məni tanıyacaq? (Red. Təbii ki, 
Bənövşə hələ körpə idi, danışa bilmirdi. Məktubun bu 
hissəsini Sona qızlarını əzizləmək üçün özü 
uydurmuşdu). Qasım əmi də yaxşıdı. Mahmud əmioğlu 
rayonda rabitə şöbəsində işləyir. Qovşağın müdiri onu 
xüsusi icazə ilə orduya  qoymadı. Özünü qoru. Səni 
gözləyirik. 

Sənin Sonan ” 
 
Yədulla başının altındakı çantadan Sonanın 

məktubunu çıxardı. Onu bir də nəzərdən keçirdi. Sanki 
Sona onunla üzbəüz oturub söhbət eləyir, dərdlərini 
bölüşürdü. 

Bu məktublar Yədullanı həmişə güclü olmağa 
çağırırdı... 

 
*** 

Kolya yavaş-yavaş otağa daxil oldu. Elə zənn 
elədi ki, Yədulla yatıb, ancaq Yədulla yatmamışdı. O, 
gözlərini yumub xəyala dalmışdı. Birdən gözləri-ni açdı, 
Kolyanın gözlərini ona zillədiyini gördü. 

- Dostum, niyə ayaq üstə dayanıbsan? Otur. 
Kolya ona yaxınlaşdı, əyilib üzündən öpdü: 
- Bağışla, gecikdim. Mayor sənin işlərini hələlik 

mənə tapşırdı. Dedi ki, sağalana qədər səni əvəz eləyim. 
Uşaqları kəşfiyyata göndərib gəldim. 

- Lap düz eləyibsən. Yaxşı, de görüm, uşaqlar  
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hamısı salamatdı? Yaralılar var, bilirəm. Amma ciddi 
bir şey yoxdur, eləmi? 

- Salamatlıqdı, - deyə Kolya dostların adlarını 
çəkib, salamlarını çatdırdı. Ancaq Kərimin adını dilinə  
gətirmədi. 

- Kərim necədi? Gələndə gətirəydin özünlə. 
Kərimin adı çəkiləndə Kolya ayağa durdu, 

papağını başından götürdü və susdu. 
Yədulla başa düşdü ki, uşaqlıq dostu olan Kərim 

artıq həyatda yoxdur. Üzünü balınca çevirib hönkürdü. 
Sonra da: 

- Bəs kombat bu barədə niyə mənə demədi? 
- Məsləhət bilmədi. Axı sən ağır vəziyyətdəydin. 
- Necə oldu? 
- Ağır yaralanmışdı. Səni zonadan çıxaranda 

onu da götürmüşdük. Xəstəxanaya çatdıra bilmədik, 
yarıyolda keçindi. Ancaq son sözünü güclə dedi. 
Dedi ki, Yədulla, məni bağışla. Sən onda huşsuz 
vəziyyətdəydin. 

Yədulla yenə kövrəldi. 
Kolya xəstəxanadan gedəndə hava qaralırdı. 

Yədulla əlini ona uzatdı: 
- Uşaqlardan muğayat ol, - dedi. 
- Arxayın ol! 
Cavan baş leytenant kədərləndi. “Kəndimizdən 

bir qurban da verildi. Dünən döyüşdən əvvəl Sonaya 
göndərdiyim məktubda Kərim haqqında da yazmış-
dım. Yazmışdım ki, igid oğlandı. Hansı döyüşə 
giririksə, qəhrəmanlıq göstərir” – Cəbhədən xoş 
xəbərlər eşidəndə arxada analar, bacılar qol-qanad 
açırlar. Daha Kərim də yoxdur. Sevgilisini gözləyən 
Tellinin də gözləri yollarda qaldı. Müharibə... Nə 
dəhşətlidi! Kəndə hər “qara kağız” gedəndə bir 
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sevginin ömrü belə bitir, bir səadət puç olur. 
Kərimlə keçirdiyimiz illər, gəzib dolaşdığımız 
yamaclar, yaylaqlar indi xatirəyə dönüb. Onlar şirin 
xatirələrdi. İndisə həmin xatirələrə bir qol da əlavə 
olundu. O qol müharibə illərindən qalan qəmli, 
hüzünlü xatirələrdi, qəlbimdə həmişə yaşayacaq”. 
 

*** 
Səhər açılmışdı. Batalyon təhlükəli yerdən 

keçmişdi. Əsgərlər gün qalxana kimi çadırları qurub 
dincəlməyə başladılar.  

Hesablamalara görə düşmənin bir nöqtəsi 
yolun sağ tərəfində iyirmi kilometrlik bir məsafədə 
yerləşirdi. Həmin nöqtə aradan götürüldükdən sonra 
manesəiz irəli getmək olardı. 

Mayor Kaçan başqa işə keçirildiyindən batal-
yona mayor Uliçenko komandir təyin edilmişdi. 
Batal-yonsa ayrı cəbhə xəttinə keçirilmişdi. 

Uliçenko baş leytenant Yədulla Əliyevi qiyabi  
şəkildə tanıyırdı. Haqqında çox şey eşitmişdi. 
Batalyonun qərargah rəisi təyin olunan Yədulla 
Əliyevlə bir cəbhədə vuruşmaq onun çoxdankı 
arzusu idi. 

Komandir qərargah rəisi ilə çadırında mühüm 
bir məsələni müzakirə etdi. Saçını barmaqları ilə 
daraqlayan kombat qısa sorğu-sualdan sonra ciddi-
ləşdi: 

- Yoldaş rəis, komandanlıq qarşımıza çətin bir  
iş qoyub, - dedi.  Bir az duruxdu, sonra yenə sözə 
başladı. Yaxın günlərdə Kerç istiqamətində hərəkət 
etməliyik.  Düşmən ciddi müqavimət göstərir, güclüdü. 
Kim bilir, bizi nələr gözləyir? Bu döyüşlər çox çətin  
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olacaq. 
- Qriqori Andreyeviç, biz əsgərik. Hara əmr 

olunsa, oraya da getməliyik. Müharibə ölüm-itimsiz 
keçməz. Bunların hər biri gözlənilir. Sevdaların 
yarımçıq qalması bizi sarsıtmamalıdı.  

- Düz deyirsən, oğlum. Səni belə də təsəvvür 
edirdim. Biz əsgərik. Əsgərinsə bir yolu var, o da 
vətəni qorumaqdı. Yaxşı, yaxınlıqda yerləşən düşmən 
haqqında nə fikirdəsən? 

- Düşməni mütləq məhv eləmək lazımdı. 
- İstəyirəm fikrimi sənə açıq deyim. Əməliy-

yata günü sabahdan başlasaq, necə? 
- Düşmən öyrənilməmiş hücuma keçmək olmaz.  

Onun hansı gücə malik olmasını bilməliyik. Kəşfiy-
yat gecə həmin mövqeyi öyrənib xəbər gətirməlidi, 
sonra plan üzrə hücuma başlamalıyıq. 

- Yaxşı, kəşfiyyata kimlər gedəcəklər? 
- Praporşik Miroşu iki nəfər əsgərlə göndə-

rəcəyəm. 
- Birdən... – Uliçenko sözünü yarımçıq saxladı. 
- Arxayın ola bilərsiz, - Yədulla onu inandırdı. 
Qərargah rəisi Miroşu çadırına çağırtdırdı, onu 

təlimatlandırıb, gecəki kəşfiyyata hazırladı. O, 
Miroşa təqribi bir plan da verdi: hansı ki, həmin  
məsələlər xəritədə əks olunmalıdı.  

Miroş ilk dəfə deyildi kəşfiyyata gedirdi. O, hər  
şeyi yaxşı bilirdi. Lakin məsləhətlərə də qulaq asma-
lıydı. Çünki adi bir səhv planı alt-üst edə bilərdi... 

 
*** 

Bu yerlərə bahar təzəcə qədəm qoymuşdu. 
Ağaclar tumurcuqlayır, günəşin ilıq şüaları torpağı 
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isidirdi. Əsgərlərin kürəkləri yavaş-yavaş qızınmağa 
başlasa da, ürəkləri hələ də qızınmırdı.  

Döyüşlər bir neçə günlüyə dayandırılmışdı. 
Ağır döyüşlərdən çıxmış əsgərlər bir az yorulmuş-
dular. Kombat bunu nəzərə alaraq bir neçə gün dəniz 
sahildə dincəlməyi qərara almışdı. 

Yədulla neçə gün əvvəl Sonadan məktub 
almışdı. Ara verməyən döyüşlərdən vaxt tapıb cavab 
yaza bilmirdi.  Kombatın qərarı onun ürəyincə oldu. 
Vaxt tapıb yazmağa başladı: 

“Bağışla, cavabı bir az gecikdirdim. Yəqin, 
bilirsən ki, əsgərin həyatı həmişə səngərlərdə, döyüş 
meydanlarında keçir. O gün də məktubunu döyüşdən 
qabaq aldım. Səngərdə - düşmənlə üz-üzə durduğum 
yerdə oxudum. Elə bil ki, yanımdaydın, mənimlə 
çiyin-çiyinə düşmənlə vuruşurdun. Sənin bəzi mək-
tublarını dostum Kolya ilə bir yerdə oxuyuruq. Onun 
haqqında sənə yazmışam. Belarusdu, qoçaq oğlandı. 
Hə, o da nişanlısı Maşanın məktublarını mənə 
oxuyur. Bilirsən, Maşanın yazdığı məktublardan 
aydın olur ki, o da sadə, ürəyitəmiz qızdı. Elə sənin 
kimi... Kolyanı çox sevir, lap  çox, bəlkə də sən məni 
sevdiyin qədər. Kolya da onu çox sevir, mən səni 
sevdiyim kimi. Bəzən ona deyirəm ki, müharibə 
qurtaran kimi, bu batalyonla gedib toyunu çaldıra-
cağıq. Gülür, hey gülür... 

Əzizim,  vaxtım olsa, şahidi olduğum hər şey 
haqqında sənə yazacağam. – Bir dəfə döyüş vaxtı 
düşməni kiçik bir çayın sahilində yaxaladıq. Qızğın 
vuruş oldu. Bizimkilər güc gəldilər. Sahildə əlli 
alman cəsədi qaldı. İrəli getdiyimiz vaxt birdən 
arxadan güllə açıldı. Dönüb baxdım. Kolya keçinmiş 
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düşmən zabitinin başının üstündə dayanmışdı. İşin 
nə yerdə olduğunu Kolya özü danışdı. Demə yaralı 
zabit özünü ölülüyə vurubmuş. Məni arxadan nişan 
aldığı yerdə Kolya sərrast atəşlə onu susdurmuş, 
tapançası əlindən yerə düşmüşdü. Mən Kolyanı 
qucaqlayıb bağrıma basdım. Bu hadisə səni qorxut-
masın. Cəbhədə hər şey ola bilər. Bizim salamat 
qayıda biləcəyimizə isə tam əmin ola bilərsən. Çünki 
biz sizinçün – sevdiklərimiz üçün yaşayırıq. 

Sona, mənim solmaz çiçəyim, burada dəniz 
sahilindəyik. Bahar gəlib, havalar istiləşir. Burada 
istirahət edirik. Çoxlu kitablar oxuyuram. Kombatı-
mız da mənim kimi mütaliəni çox sevir. Azərbaycan 
tarixi haqqında da çox şey bilir. Dünən mənimlə  
söhbət zamanı soruşdu: 

- Yədulla, Babək haqqında oxuyubsan? 
- Bəli, -dedim, – Babək Azərbaycan xalqının 

qəhrəman oğludu. Mənsub olduğu xalqın qəhrəman-
lıq tarixini bilməyənin özünü həmin xalqın oğlu hesab 
eləməyə, məncə, haqqı yoxdur. 

- Düz deyirsən, oğlum, - dedi, - Azərbaycanın 
çox böyük qəhrəmanlıq tarixi var. Mən də o barədə 
çox şey bilirəm. Sən də onların övladısan, onlar kimi 
cəsursan. 

- Dostum, mənim işimi çox şişirtməyin, mən nə 
Babək, nə Cavanşir, nə də başqa qəhrəmanlar ola  
biləcəyəm. Sadə vətən əsgəriyəm, - dedim. 

- Burada bir qədər səhvə yol verirsən. Babək  
də öz ölkəsini yadellilərin əsarətindən xilas etmək 
uğrunda vuruşurdu, sən də. Sizin hər birinizin döyüş 
yolu bir tarix olaraq qalacaq,- dedi. 

Əgər generalın gəldiyini ona deməsəydilər,  
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maraqlı mübahisələrimiz hələ də davam edəcəkdi. 
Sona, əzizim, sənin haqqında hissəmizdə əsgərlər 

çox şey bilir. Tez-tez yazırsan, hamı maraqlanır. 
Onları tərcümə edib dostlara çatdırıram. Yazdığın 
məktublar burada hamını cəsarətli olmağa çağırır. 
Burada baş verənləri gündəliyimə yazıram. Qayıdanda 
hamısını sənə oxuyacağam. Bəzilərini sənə yazıram. 

Bir gün Miroş mənə yaxınlaşdı. 
- Sona tez-tez yazır?- soruşdu. 
- Yazır, dostum, dedim. 
Miroş bir ah çəkdi, sonra da susub üzümə baxdı. 
Bu ukraynalı sarışın oğlanın üzündə bir kədər  

əmələ gəldi. Onun ürəyindən keçənləri duydum. 
- Ah çəkdin, dostum, - dedim, - bəlkə, evdən... 
Miroş sözümü yarımçıq saxladı və sözümü 

kəsdiyinə görə üzr də istədi: 
- Lena çoxdandı yazmır, - dedi. 
- Bəlkə özünə bir başqasını tapıb, - mən 

zarafat elədim. 
- Yox, anam yazır və bildirir ki, Lena hər 

şeydən ümidini üzüb, bədbinliyə qapılıb. Nə qədər 
ediriksə, onu düşdüyü vəziyyətdən xilas edə bilmirik. 

- Dostum, həyatda qəribə şeylər olduğu kimi, 
qəribə insanlar da olur. Müharibə çox adamı 
dəyişdirir. Lenada da günah görmə. İşlər düzələr, 
ürəyinə salma, - dedim. 

- Yoldaş rəis, bəlkə Sona onu həmin yoldan 
çəkindirə bilə? 

- Yəni deyirsən, Sonanın yazdığı məktublardan  
ona göndərək? 

- Yox, evimizin ünvanını göndərək Sonaya, qoy 
Lenaya yazıb, bildirsin ki, belə olmaz. Qadının dilini  
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qadın yaxşı bilər... 
- Sona sizin dili bilmir. Lena onun məktubla-

rını oxuya bilməz, - dedim. 
Hə, cəbhədəki hadisələri yazıb sənə göndər- 

məkdən az qala kənddəkilərə salam göndərməyi də 
unutmuşdum. Atama, Bənövşəyə  və kəndimizə salam-
larımı çatdır. 

 
Sənin Yədullan” 

 
*** 

Döyüşlərin birində yaralanan Yədulla yenə 
xəstəxanaya düşdü. Xəstəxana onunçün çox cansı-
xıcı idi. Uzanmaq onu  təngə gətirmişdi. Ayağı ağrı-
masaydı, tezliklə buradan gedəcəkdi. Yarası sağalır-
dı. Həkim ona qoltuq ağacı ilə gəzməyi icazə ver-
mişdi. Lakin tapşırmışdı ki, çox hərəkət etməsin. 

Yədulla şəfqət bacısını yanına çağırdı. Xarici 
görkəmindən Azərbaycan qızına bənzəyən Anyanı 
görəndə Güneylinin bəstəboy qızları yadına düşdü. 

Qaragöz, qarasaç, gülərüz Anya onu mehri-
banlıqla dinlədi: 

- Burada çox darıxıram, Anya, – dedi Yədulla. 
- Niyə darıxırsan? Daha sağalırsan, tezliklə 

hissənizə qayıdacaqsan. 
- Mən indi orada, dostlarımın arasında olmalı- 

yam. 
- Bəs biz, dostların deyilik? 
- Qəşəng qız, mən elə demədim. Əlbəttə, sizin  

hamınız dostlarımsız. Amma... 
Anya “amma”nın mənasını yaxşı başa düşür-

dü. Yədulla döyüşçü idi. Onun ürəyindən nələr keçirdi,  
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özünə məlum idi. Onu sakitləşdirmək lazım idi.  
- İstəyirsən səni bir az gəzdirim? – dedi Anya. 
- Pis olmazdı. Amma bilirsən, həkim çox 

gəzməyi qadağan edib. 
- Bilirəm. Həkimin sözünə də çox  bənd olma. 
Anya onun qoluna girdi. Xəstəxanadan əlli 

metr aralıdakı şose yolunun o üzündəki meşəliyə 
tərəf addımladılar. Meşəliyə çatanda Anya ayaq 
saxladı. Hündürlüyü iyirmi metrə çatan cavan 
ağacların gövdələri dəlik-deşik olmuşdu. 

Yədulla hər tərəfə diqqətlə baxır, bu yer ona 
tanış gəlirdi. Ancaq heç nəyi yadına sala bilmirdi.  

Araya çökən sükutu Anya pozdu. 
- Necədi, buralar xoşuna gəlirmi? 
- Yaxşı mənzərəlidi, ancaq müharibə bu gözəlliyi  

məhv eləməkdən də yan keçməyib, - cavab verdi 
Yədulla. 

- Almanlar buraya da gəlib çıxmışdılar. Mən 
onda xəstəxanada növbətçi idim. Onların birinci 
məqsədləri xəstəxananı tutmaq, oradakı yaralıları və 
bütün həkimləri öldürmək imiş. Bunu onların əsir 
düşənləri demişlər. 

- Bəs necə oldu? 
- Almanlar burada – o durduqları yerə işarə 

etdi – görünəndə qəfildən hər tərəfdən bizimkilər 
onlara hücuma keçdilər. Bir döyüş oldu, qan su kimi 
axmağa başladı. Güllə və torpaq yağışından hər yan 
görünməz oldu. Sonra dava sakitləşdi. Öyrəndik ki, 
düşmənlər darmadağın ediliblər. Deyilənlərə görə, 
bizimkilərin böyüyü Əliyev soyadlı bir zabit imiş. Gö-
rənlər  onun cəsurluğundan hələ də danışırlar. Olmaya, 
həmin adam sənsən? – şəfqət bacısı Yədullanın kön- 
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lünü almaq üçün zarafata başladı. 
Yədulla şəfqət bacısına qulaq asa-asa həmin 

səhnə gözlərinin qarşısında canlandı... 
 

*** 
1942-ci ilin yazıydı. Kəşfiyyat mühüm 

məlumatla geri qayıtmışdı. Almanlar “N” qəsəbəsinə 
can atırdıları. Bizimkilər öyrənmişdilər ki, almanla-
rın hücumuna birinci xəstəxana, sonra isə məktəb 
məruz qalacaq. Bu mühüm obyektləri qarşıdakı 
bəladan xilas eləmək üçün qəti tədbir görülməliydi. 

Batalyon komandirinin tapşırığına görə əsgər-
lər almanların yerləşdiyi kiçik meşənin sağ və sol 
tərəfinə keçməli, onu lazım olan vaxtda yaxalama- 
lıydılar. Əks halda ağır nəticələr ola bilərdi. 

Döyüşə rəhbərlik etmək Yədullaya tapşırıldı. 
O, gecə ikən döyüş texnikasını həmin bölgəyə 
apardı. Bizimkilər səhərin açılmasını gözlədilər. 

Səhər açılanda almanlar heç nədən xəbərsiz 
qəsəbəyə doğru hərəkət etdilər. Bu vaxt bizimkilərin 
hücumu onları çaşbaş saldı. 

Güllə səsindən qulaqlar tutulurdu. Atılan 
topların qəlpələrindən ağacların qol-budaqları sınıb 
yerə tökülürdü. İtkilərimiz də oldu. Düşmənsə 
tamamilə darmadağın edildi.       

  Yədulla da yaralandı, amma yarası yüngül  
olduğundan xəstəxanaya getmək lazım gəlmədi. Batal-
yonun sanitar hissəsində kiçik bir sarğı ilə hər şey  
yoluna qoyuldu... 

Yədulla yaddaşındakı cəbhə xatirələrini çox 
vərəqləyəcəkdi. Birdən həyətdə səs eşidildi. Durub o 
səmtə baxdı. Gələn Sabit idi... 
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Qəriblik 
 
Yədulla birinci dəfəydi özünü doğulub 

böyüdüyü kənddə qərib kimi hiss edirdi.  Qonum-
qonşular ona nə qədər mehribanlıq göstərsələr, 
əyləndirib kefini durultmaq istəsələr də, o özünü 
sanki yad adamlar arasında görürdü. Elə bil illər tez 
keçmiş, müharibənin ağrıları onu tamam başqa bir 
dünyaya atmışdı. Ancaq həmin yad dünyanın içində 
köhnə bir ev, evin baxımsızlıqdan talan olmuş 
bağçası, tut və qarağac, həyətdəki səngər daşları 
doğmaları idi. Bu doğmalar da sanki onuntək 
qəribliyə düşmüşdülər.  

Yədulla nə Səməd kişinin, nə də Sabitin 
təklifini qəbul etdi, evindən heç yerə getməyəcəyini 
bildirdi. 

- Zəhmət çəkibsiz, Səməd əmi, bura mənə hər 
yerdən rahatdı. Sağ olun! Qayğı göstərdiyizə görə 
təşəkkür edirəm!  Xahiş edirəm, inciməyin, - dedi. 

Səməd kişiyə deyilən sözlər Sabitə də aid idi, 
ancaq o da fikrini Yədullaya dedi. 

- Qardaş, bağışla, sənə ağır xəbər çatdırdığıma. 
- Eyib eləməz, Sabit, sən ki, yalan bir söz  

deməyibsən. 
- Yox, gərək bizə gedəsən. Bir gecə bizdə  

qalsan, sənə maraqlı əhvalatlar danışacam.  
Yədulla üçün Sabiti dinləmək ehtiyacı olsa da, 

onlara getməyi sonraya saxladı. 
- Sonra danışarsan, indi isə qonağımsız, - 

deyib, - onlara qulluq göstərmək istədi. 
Həmin gecədən bir müddət keçdi. Yədulla  
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Sabitlə görüşüb söhbət etdi. Kənddə baş verən hər 
şey ona dəqiqliklə aydın oldu. Sonanın halına acıdı, 
darıxmağa başladı. Həm zahirən, həm də daxilən 
yaralı idi. Zahiri yaraları sağalmağa başlasa da, 
ürəyindəki yara daha da dərinləşirdi. 

Kəndə döndüyü gündən günlərini həyətdəki 
səngər daşlarının üstündə oturub fikirləşməklə keçi-
rirdi. Heç belə həyacanlı anlar keçirməmişdi, hətta 
ölüm ayağında da... Son döyüşlərin birində ağır 
yaralananda müalicə olunmaq üçün arxaya göndə-
rildi. Bakıda on gün yatırılandan sonra, professor 
Yusifzadə ilə görüşüb xahiş etdi ki, ona kəndə 
getməyə icazə versin. Yusifzadə əvvəl onu burax-
maq istəmədi, sonra nə fikirləşdisə razı oldu. 

- Yaxşı, oğlum, səni evə buraxıram, amma bir 
şərtlə, əməl eləsən... 

- Əlbəttə... 
- Gərək rayon xəstəxanasında qeydiyyatdan 

keçib müalicə olunasan.   Bir tapşırıq da yadıma düşdü, 
komissarlığa da gedib kağızları göstərməyi unutma. 
Sonrasını da özün bilirsən. 

- Yaxşı, professor, səmimiyyətinizə görə təşəkkür 
edirəm. 

- İndisə gedib dincələ bilərsən, oğlum. 
Yədulla kəndə böyük arzu və həvəslə yola  

düşdü, amma kəndə çatmamış hər şey içində söndü, 
işıqlı dünya onunçün zülmətə döndü... 

 
*** 

Günlərlə tut ağacının altında oturub keçmişi 
xatırladı Yədulla. Çox işlər aydın oldu ona. Sonanın 
evdən getməsinin səbəbləri də nəzərinə çatdırıldı. 
Susdu, ürəyində çəkdi hər şeyi. 
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Səməd kişi Yədullanı çox vaxt tək qoymadı, 
evinə gəlib saatlarla söhbət etdi, fikrini aldatmağa 
çalışdı. Yədullasa yaralarının yavaş-yavaş sağaldı-
ğını görüb təsərrüfatda çalışanlara kömək etmək 
istədi. Ancaq sədr Sultan onun işləməsinə razılıq 
vermək istəmədi. 

Səməd sədri kənara çəkib, böyük kimi danladı: 
- A bala, Yədulla ilə işin olmasın, qoy işləyib 

fikrini saxlasın. Görmürsən nə haldadı? Sən ki, hər 
şeyi bilirsən! Zəmanənin üzü qara olsun! Yədulla 
kimi adamı gör nə günə qoydu! 

- Səməd kişi, axı o, yaralıdı. Ona necə iş tapşı- 
rım?   Buna vicdanım necə yol versin? Eşidən-bilən  
nə deyər? Rəhimov eşitsə, atamı yandırmaz? 

- Heç nə olmaz, a bala, belə lazımdı. Onun 
halını başa düşmək lazımdı. 

Sədr daha heç bir söz demədi, arabalara buğda 
dərzlərini yükləyən qadınlara: 

- Bir az əlli tərpənin, bu gün Çalanın taxılı 
daşınmalıdı, - dedi. 

Səməd kişi onun sözünə qüvvət verdi: 
- Yədulla da köməyə gəlib. Sədrimiz düz 

deyir, biçilən taxılı sahədə qoymaq olmaz, - dedi. 
Xuraman yenə zarafatından qalmadı, dilini işə saldı: 
- Bilmirəm, bunlar biz yazıqlardan nə istəyir-

lər? Onlara nə var ki, əlləri ağrımır, ayaqları yük  
altına düşmür, - dedi. 

Sədr Sultan onun sözlərinin qeyri-ciddi oldu-
ğunu görüb: 

- Zarafatlarından qalmırsan, ay Xuraman, sən 
olmasan, adamın bağrı çatlayar, - dedi. 

Sultan cəbhədə yaralanıb qayıtmışdı. Özü Güney- 
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li kəndindən olmasa da, cəbhəyə göndərilən sədrin 
yerinə bu kolxoza sədr göndərilmişdi. İşə çox can 
yandırdığından katibin yanında hörməti vardı. 

Yədulla taxılın xırmana daşınmasına kömək 
edirdi.  Hamıdan çox işləyirdi, çünki bilirdi çörəksiz 
əsgər vuruşa bilməz. Vuruşsa da aclıqdan düşmən 
qarşısında tablaşmaz. 

Əli sarıqlı olduğu üçün arabanı özü yükləyə 
bilmir, lakin yüklətdirdiyi öküz arabasını xırmana 
sürürdü Yədulla. Bəzən də Əski ilə Kiçiyin verdiyi 
suallara cavab verir, cəbhədən maraqlı söhbətlər edirdi. 
Danışarkən ehtiyatı da əldən buraxmırdı. Çünki Kiçik 
qardaşı Kərim haqqında suallar verir, Yədullasa həqiqəti 
gizlədir, onu inandırırdı ki, qardaşı qayıdacaq. 

Müharibənin törətdiyi fəlakətlər, mövqe 
döyüşləri gözlərinin önündə canlandıqca hər şeyi 
unudurdu Yədulla. Əlbəyaxa döyüşlər yadına düş-
dükcə rəngi dəyişir, özündən xəbərsiz ciddi görkəm 
alırdı. 

Bir dəfə əlbəyaxa döyüşlərin birində onunla 
üz-üzə gələn alman zabiti ciddi müqavimət göstərdi. 
O, Yədullanın ilk zərbəsini çətinliklə də olsa dəf edə 
bildi. Bu, Yədullanı hədəqədən çıxarmadı,  təmkinlə 
alman zabitini yorub əldən saldı, dəqiq zərbə ilə 
vurub yerə sərdi. Almanlar əlbəyaxa döyüşdə məhv 
edildilər. Yədullanın üzü göynədi. Əlini üzünə 
çəkəndə yüngül zədə olduğunu hiss etdi. Belə 
düşüncələr içində qeyri-ixtiyari əlini üzünə çəkdi, 
elə onda olduğu kimi. Üzündəki çapıq titrədi. Həmin 
an xəyaldan ayrıldı. Əski ilə Kiçik gözlərini ona 
dikib baxırdılar. 
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*** 

Səhər açılanda üfüqdəki qızartıdan havanın 
axşamtərəfi dəyişiləcəyi gözlənilirdi. Yədulla gödək-
çəsini geyinib kəndə düşdü. Səməd kişi çiynində şa-
nə-kürək ona yaxınlaşdı və xırmana sarı yollandılar. 

Nahar fasiləsinə yaxın kəndin aşağı girəcə-
yində bir atlı göründü. Adamların nəzərləri həmin 
tərəfə yönəldi. Gələn raykom katibi Qəmbər 
Rəhimov idi. 

Rəhimov rayona rəhbər təyin olunandan bütün 
işlərdə irəliləyiş hiss olunurdu. İşgüzar idi. Daim 
səkil atın belində kolxozları gəzir, tapşırıq verir, 
şikayətçiləri yerlərdə dinləyir, hər işə əncam çəkirdi. 
Sanki rəhbər vəzifə üçün doğulmuşdu. Əsgər ailələ-
rini isə göz bəbəyi kimi qoruyurdu.  

Xırmana çatanda səkilin belindən düşdü. Sədr 
tez onun qabağına getdi. Rəhimov onu qabaqlayıb 
salam verdi. 

Səməd kişi irəli gəldi, katiblə əl tutub görüşdü. 
- Xoş gəlibsiz, yoldaş Rəhimov, - deyib, 

səkilin yüyənini onun əlindən aldı, bir tərəfdə 
bağlayıb, qabağına bir ovuc arpa tökdü. 

Rəhimov hal-əhval tutandan sonra işlə 
maraqlandı. Yaxşı işlədiklərinə görə Güneyli cama-
atına təşəkkür etdi. O, Yədulla ilə də görüşdü, onu 
başdan-ayağa süzdü, əlinin sarğılı olması da nəzərin- 
dən qaçmadı. 

- Ordudan təzə qayıdıbsız? – soruşdu. 
- Bəli, bir ay olmaz, - deyə cavab verdi Yədulla. 
- Adınız, soyadınız? – deyə cibindən qələm və 

kiçik qeyd dəftərçəsini çıxardı  katib. 
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- Baş leytenant Yədulla Qasım oğlu Əliyev, - 
dedi. 

Katib dəftərçəsinə qeyd etdi. 
- Harada yaralandınız? – soruşdu katib. 
- Kerçdə. Məzuniyyətə buraxdılar. Sağalandan 

sonra cəbhəyə qayıdacağam. 
- Komissarlıqda olubsuz? 
- Bəli, gələn günü baş çəkdim. 
- Bəs mənə niyə deməyib? 
Katib sözünə qısa ara verdi, sonra: 
- Yaralar incidir? – soruşdu. 
- Bir az, - deyə Yədulla özünü sındırmadı. 
- Zənnim məni aldatmırsa, ayağınız da zədəlidi, 

eləmi? 
- Sol ayağımda zədə var. 
- Yaxşı, səhər həkim göndərəcəyəm, - dedi 

Rəhimov. 
- Sağ olun, ay raykom! Allah sizdən razı 

olsun! – Səməd kişi dilləndi. Yədulla gələndən bizə 
yaxşı kömək edir. İşləməyə qoymurduq. Dedik, 
yaraları sağalsın, sonra işləyər. Nə desə yaxşıdı: “Ay 
Səməd əmi, yaralarım sağalandan sonra buralarda nə 
azarım var? Cəbhə məni gözləyir, ” – dedi. 

Rəhimov buradakı vəziyyətlə tanış olduqdan 
sonra qonşu kəndə getmək istədi... 

Səməd kişi Rəhimov haqqında Yədullaya çox 
danışdı, tərifli sözlər dedi: 

- Çox yaxşı adamdı. Siz cəbhəyə gedən ili ra-
yonumuza gəlib.  Camaatın qayğısına qalan əqidəli, 
namuslu işçidi, - deyib, birdən duruxdu. Demək 
istəyirdi ki, Sonanın başına gələnləri eşitməyib, 
özünü saxladı, fikirləşdi o hadisəni təzədən Yədul- 
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laya xatırlatmaq lazım deyil heç. 
Bu vaxt rayondan çapar gəldi ki, yuxarılardan 

adam gəlib, Qəmbər Rəhimovu istəyir. Rəhimov 
qonşu kəndə getməyi sonrakı vaxta saxladı, gələn 
çaparla rayona qayıtdı. 

Axşama yaxın hava qaraldı. Göy guruldadı, 
ildırım çaxmağa başladı. Birdən güclü leysan yağdı. 
Xırmançılar öz işlərini ehtiyatla tutmuşdular, xırmanda 
döyülən buğda sovrulub anbara daşınmışdı. Çünki 
səhər üfüqün qızartısı onlara təbiətin xəbəri idi. 

Qəmbər Rəhimov verdiyi sözə sahib çıxdı. 
Səhər Yədulla iş üstündə olarkən əlində tibb çantası  
olan şəxs ona yaxınlaşdı. 

- Salam, Yədulla sizsiz? – soruşdu. 
- Əleyküm salam! Bəli, mənəm, Yədulla cavab  

verdi. 
- Rəhimovun tapşırığına əsasən gəlmişəm. 

Sizə baxmalıyam, - dedi. 
Həkim Yədulla ilə səmimi söhbətdən sonra 

yaralarını açıb təzədən sarıdı. Dedi ki, hər həftə ona 
baş çəkəcək. Yədulla razılaşmadı, həkimi narahat 
eləmək istəmədi.  Bildirdi ki, lazım olanda özü 
rayona gedəcək, xəstəxanada həkimlə görüşəcək. 

Bir neçə gün sonra Yədulla rayon hərbi komis-
sarlığına çağırıldı. Şabanov onu səmimi qarşıladı. 

- Xoş gəlmisiz! – deyib ona yer göstərdi. 
- Təşəkkür edirəm, -dedi Yədulla.   
Komissarın qabağındakı çay stəkanda buğlanırdı. 

O, stəkanı Yədullaya tərəf sürüşdürdü. 
- İlk stəkandı, hələ içməmişəm, - dedi. 
- Zəhmət çəkməyin, mən içmirəm. 
- Mən özümə süzəcəyəm, narahat olmayın, -  
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deyib, komissar stolun şkafından çıxardığı stəkanı 
isti su ilə yaxaladı, çaydandan çay süzüb qabağına 
çəkdi. O, Yədulla ilə söhbətə başladı: 

- Eşitmişəm yaralı vəziyyətdə iş görürsüz. Axı, 
belə olmaz. Sizi ona görə çağırmışam ki, müalicə 
olunasınız. Bu barədə yoldaş Rəhimovun da xüsusi 
tapşırığı var. 

- İşləmək də lazımdı. İndi vaxtın hər anı qızıla 
bərabərdi. Vaxtdan hər kəs səmərəli istifadə etməlidi. 
Müalicə də olunuram. 

- Harada müalicə olunursuz? 
- Kənddə, iş üstündə. İş görmək məni gündən- 

günə sağaldır. Həm də Rəhimov sağ olsun, həkim 
göndərmişdi, yaralarımı sarıdı.  

- Yox, oğlum, rəsmiyyəti kənara qoyaq. Sizə  
xəstəxana şəraitində güclü müalicə lazımdı. 

- Mən xəstəxanada yata bilməyəcəyəm. Xəstə-
xanalarda yatmaqdan təngə gəlmişəm. Mənimçün 
elə belə yaxşıdı. 

- Unutmayın ki, siz hərbçisiz. Hərbi intizamı 
gözləməlisiz. Müəyyən olunub ki, çoxlu qan itirdi-
yinizə görə sizdə qan azlığı yaranıb. Xəstəxanada 
yatıb müalicə olunmağınıza böyük ehtiyac var. 
Rəhimov da, mən də məsləhət bilirik ki, xəstəxanada 
yatıb müalicə olunasınız... 

- Mən özümü yaxşı hiss eləyirəm. 
Komissarın təkidinə baxmayaraq, Yədulla xəstə- 

xanada yatmadı. Əlacsız  qalan komissar: 
- Yaxşı, onda söz verin ki, işləməyəcəksiniz, - 

deyə onu işləməkdən çəkindirmək istədi. 
- Onu da söz verə bilməyəcəyəm, - Yədulla  

sözünün üstündə durdu. 



116 
 

- Zarafatı buraxın. Əgər işləsəniz, halınız 
ağırlaşa bilər. 

- Narahat olmayın, hər şey qaydasındadı... 
Komissar Yədulla ilə uzun-uzadı söhbət etdi, 

amma köhnə “qara kağız” əhvalatını dilinə gətir-
mədi. O barədə açıb - ağartmağı lüzumsuz bildi. 
Hesab elədi keçmişi vərəqləmək indi artıq şeydi. O, 
bilirdi ki, taleyin amansızlığı öz işini görüb. 
Qarşısındakı zabit özünü nə qədər nikbin göstərmək 
istəsə də, gözlərindəki kədər onun ürəyinin 
dərinliklərindən xəbər verir. 

Bu günkü ciddi söhbət səbəbsiz deyildi. Əgər  
səbəb olmasaydı, komissar onunla yaralanıb qayıt-
dığı ilk gündən maraqlanardı. O ancaq cəbhəyə yola 
salmağın qaydasını yaxşı bilirdi. Qəmbər Rəhimov 
tərəfindən silkələnməsəydi, Yədullaya da qayğı 
göstərməzdi. 

Komissarla söhbətdən sonra bazar məhəllə-
sindəki kiçik parka gəldi. Oturacaqların birinin 
üstündə oturub dincəlmək istədi. Bu vaxt qucağında 
balaca bir qız uşağı olan cavan qadın küçədən 
keçirdi. Qadının baxışlarında kədər izləri görünürdü. 
Həmin mənzərəni seyr edə-edə Sona ilə qızı gözləri-
nin önünə gəldi. Bu vaxt tanış bir səs onu xəyaldan 
ayırdı. 

- Kimi gözləyirsən, Yədulla? – deyən Yaqut 
onun yanında dayanmışdı. 

- Heç elə belə. ... Sən burda neyləyirsən? 
- Neft üçün gəlmişik. 
- Kiminlə gəlibsən? 
- Xuramanla. Sabitə qoşulub gəldik. Dedik qulaq  

yoldaşımız olsun. 
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- Ala bildiz? 
- Yox. Neftsatan dedi ki, bir saatdan sonra 

olacaq. 
- Bəs Xuraman necoldu? 
- Sabitlə bazara düşdülər. Dedi ki, ərinin 

qohumu bazarda olur, onunla görüşəcək. 
İkisi də susdu. Sükutu Yaqut pozdu. 
- Komissar çağırmışdı? 
- Hə. Nə bildin? 
- Bayaq oradan çıxdığını gördüm. 
- Deyir ki, gərək xəstəxanada yatasan. Dedim 

sağalmışam, yaxın günlərdə orduya qayıdacağam. 
- Bəs sən həmişəlik gəlməyibsən? 
- Yox, hərbi xəstəxanadan müvəqqəti burax-

dılar. 
- Gördün də... O vaxt sözümə baxmadın. Mən 

sənə demişdim axı... 
- O barədə danışma... Sənin necə adam oldu-

ğunu yaxşı bilirəm. Sonanı hər adama tay eləmə. 
Onu məndən başqa yaxşı tanıyan və anlayan olmaz, 
Yaqut. Təəssüf, onu görə bilmədim. 

- Orduya qayıtma... 
- Niyə? 
- Çalışacağam istədiyin kimi olum. 
- Heç vaxt! Sonadan başqa heç kəs mənə lazım  

deyil. Səninsə ərin var. Ağlını başına yığ! Cəbhədə 
vuruşan ərinə xəyanət edəcəyinə inanmazdım. 

Yaqut qızardı, daha heç bir söz deməyib susdu. 
Yədulla durub ərzaq dükanına yollandı. Talonu 

çıxarıb dükançıya verdi. Dükançı eynəyini taxıb bir 
Yədullaya, bir də talona baxdı, heç nə soruşmadan 
çörək və qənd çəkib piştaxtanın üstünə qoydu, 
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çəkilib stulda oturdu. Yədulla aldığı həmin şeyləri 
çantasına salıb çiyninə keçirdi, dükançının pulunu 
piştaxtanın üstünə qoyub dükandan çıxdı, qəsəbənin 
yuxarı məhəlləsinə yollandı. O, Mahmudun yaşadığı 
evin yerini öyrəndi. Həyətə girəndə həyət-bacanı 
səliqəyə salan Gözəl onu görüb tanıdı, qabağına 
yüyürdü. 

- Yədulla, sənsən? – deyib, əllərindən öpdü. 
Səsə uşaqlar da evdən çıxıb onlara sarı yüyür-

dülər. Yədulla balacaları bir-bir öpüb bağrına basdı. 
Sonra evə keçdilər. Balaca otaq çox da bəzədilməmişdi. 
Amma hər şey səliqəli idi. 

Divardan asılmış iki rəsm Yədullanın diqqətini 
cəlb etdi. Bunlardan biri kəşfiyyatçı əsgərin, digəri 
ceyranı pəncəsinin altına almış yırtıcı pələngin rəsm-
ləri idi. Hər iki rəsmin dərin mənası vardı. 

Yədulla xəyala daldı. Cəbhə xatirələri yenə 
vərəqlənməyə başladı... 

Mahmud sərhəd kəndlərində iş üstündə oldu-
ğundan evə gəlməmişdi. Odur ki, Yədulla çox gözlə-
mədi. Gözəl nə qədər təkid eləsə də, onlarda qalmadı. 

- Gecdir, kəndə qayıtmalıyam, - dedi, - 
Mahmud evə gələndə de ki, kəndə gəlib mənə baş 
çəkməyi unutmasın. 

- Yaxşı, deyəcəyəm. Amma heç yaxşı olmadı,  
gərək qalaydın, Mahmud axşama qayıtmalıdı. Gecəni 
səninlə səhər eləyərdik. 

- Yox, bacı, qala bilmirəm, narahat olma, sonra 
vaxt tapıb gələcəyəm. Mahmuda de ki, onun yolunu 
gözləyəcəyəm... 

Qəsəbədən çıxanda günəş batırdı. Qaranlığa düşə- 
cəyini bilsə də, fikrindən dönmədi. O, təbiətən çox  
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qətiyyətliydi. Nə qədər sadə, mülayim olsa da, 
sonrakı hadisələr onun qəlbində dərin və kədərli 
izlər buraxmış, xasiyyətində də bir qədər bədbinlik 
yaratmışdı. Ona görə də heç yerdə qərar tuta bilmir, 
səksəkəli günlər keçirirdi. 

Yədulla tələsik addımlarla qəsəbədən uzaqlaşdı. 
Xeyli yolu qət etdikdən sonra qaranlıq düşdü. Göyə 
baxdı. Adda-budda ulduzlar görünürdü. Yolu yarıla-
mışdı ki, ay işığı yavaş-yavaş ətrafı işıqlandırmağa 
başladı. Sıx meşəlikdən keçən ensiz yol ayaqlarının 
altını döysə də, heç yerdə dayanmadı, ondan qabaq 
qəsəbədən çıxan Sabitgilə çatmaq üçün daha da yeyin 
addımladı. Vahiməli  bayquş ulartıları onun üçün adi 
səslər idi. Çünki bu səslər döyüşlərdə eşitdiyi tankların, 
topların nəriltiləri yanında heç nə idi. 

Birdən irəlidə qaraltı göründü. Yədulla ha gedir, 
həmin qaraltıya çata bilmirdi. Əyilib aşağıdan yuxa-
rıya nəzər saldı. Görünən insan qaraltısıydı. Yerişin-
dən zənn elədi ki, Sabitdi. Yaxınlaşanda öskürdü. 
Səsə çönüb baxan Sabit: 

- Kimsən? – soruşdu. 
- Mənəm. Qorxdun? 
- Bir az üşəndim. Elə zənn elədim ki, məni 

təqib eləyən var. Gecədi, yolu kəsə də bilərlər,- 
deyib, Sabit atın yüyənini çəkib saxladı. 

- Deyirsən, yollarda adamın qabağını da 
kəsirlər? 

- Müharibə başlanandan elə hallar olur. 
- Niyə gecikdin? 
- Neft gec gəldi, yubandım. İstədim qəsəbədə 

gecələyim, amma fikirləşdim indi yoldasan, çataca- 
ğam. Ha sürdüm... Demə arxadaymışsan... 
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- Mən də sizə görə qalmadım. Gözəl  çox 
yapışdı... Xuramanla Yaqut hanı? Onlar qaldılar? 

- Dəyirman kəndindən olan adamlara qoşub 
yola saldım. Dedim gedin, sizə də neft alıb gətirə-
cəyəm. Qadın xeylağıdılar, dedim axşam yollarda 
qalmasınlar. 

- Sağ ol, Sabit! Sən əsl kişilik eləyibsən. 
Arxadakı kişilər hamısı sənin kimi olsaydılar, 
cəbhədəkilər heç narahat olmazdılar. Səməd kişi də 
səndən razılıq edir.  

 Deyir ki, Sabit olmasaydı, çox əziyyət, korluq 
çəkərdik. Lazım olan hər şeyi alıb gətirir, kənd 
adamlarına paylayır. 

Yədulla Sabitlə dərdləşə-dərdləşə meşənin tən 
ortasına çatanda iki adam onların qabağını kəsdi: 

- Nəyiniz var, qoyun yerə! – deyib, Yədulla ilə 
Sabitin üstünə atıldılar. 

Sabit gözlənilmədən ağac zərbəsilə quldurlardan 
birini yerə sərdi. İkinci quldur Yədulla ilə əlbəyaxa 
olmuşdu. 

Yədulla cəld cibindən bıçağı çıxardı. Ay işı-
ğında parlayan şeyin nə olmasının fərqinə varmadan 
quldurun onu tutmağıynan barmaqlarının yerə düşməyi 
bir anlıq oldu. Ufuldayıb qaçmaq istəyəndə Sabit 
onun çiyninə bir ağac ilişdirdi. Ancaq qaçıb aradan 
çıxa bildi. Yədulla ilə Sabit yerə birinci sərilən 
quldura tərəf dönəndə onu görmədilər. O da qaçıb  
canını qurtarmışdı. 

Sabit: 
- Köpək uşaqları, aradan çıxdılar.  Qaçmasay-

dılar, meyitləri qalacaqdı. 
 - Onlara  dərs oldu, daha buralara fırlanmaz- 



121 
 

lar, arxayın gedib, gələ bilərsən, dostum, - deyə 
Yədulla gülümsündü. 

- Yədulla, sənin gəlməyin Allahdan oldu. Qardaş,  
bir az da geciksəydin, əclaflar məni soyacaq, özümü 
də öldürəcəkdilər. Anam namaz üstə imiş. Hər şey 
yaxşı qurtardı. 

- Sən ki təcrübəli adamsan, bilirsən meşəlik-
dən keçən yollar gecələr çox qorxuludu. Bəs niyə 
ehtiyatsızlıq edirsən? Böyüklər deyiblər: “Ehtiyat 
igidin yaraşığıdı”. Daha heç vaxt belə səhvlərə yol 
vermə. Kəndin gözü həmişə sənin yolundadı. 

- Doğru deyirsən. Gərək bundan sonra belə 
eləməyim. Amma bu səfər düz eləyib qalmamışam.  
Buna görə özümdən razıyam. 

- Niyə? 
- Çünki qalsaydım, sən tək düşəcəkdin onların 

əlinə. 
- Orasını da düz deyirsən. Amma bundan belə 

gecik-sən, heç vaxt tək yola çıxma. 
- Baş üstə, yoldaş baş leytenant, hər əmrinə 

hazıram, - deyib, Sabit onunla zarafatlaşa-zarafatlaşa  
addımlarını yeyinlətdi.  

Yol uzun olsa da, söbətlər başlarını qatdığı 
üçün onlara bilinmirdi. Artıq yolun üçdə iki hissəsi 
arxada qalmışdı. 

Kəndə çatanda Sabit: 
- Dön bizə, anam səni həmişə arzulayır, - dedi. 
- Gecdi, getməliyəm, - dedi, - anana da salam 

söylə, vaxt tapıb sizə də gələcəyəm, - deyə ondan 
ayrıldı. 

Sabit başını silkələdi. Yədullanın arxasınca 
pıçıltı ilə: 

- Səndə bu dəyişiklik təbiidi, - dedi, - elə çalın- 
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çarpaz dağlar kimin sinəsinə çəkilsəydi, sənin kimi 
olardı...  

 
*** 

Payızın gəlməsinə baxmayaraq, havalar hələ 
isti keçirdi. Təbiətdə dəyişiklik hələ təzə-təzə hiss 
olunurdu. Amma ağacların budaqlarında adda-budda 
yarpaqlar sarımtıl rəngə çalırdı. 

Qarağacsa vaxtından qabaq payıza təslim 
olmuş, saralmış yarpaqları atılmış yetimlər kimi 
həyət-bacanı dolaşırdı. Kimsəsiz  qalmış bu həyət-
baca da xəzan altında qalmışdı. Sona bu evdən 
köçməmiş də həmişə belə olardı, ancaq səhərin gözü 
açılan kimi, gecə tökülən yarpaqlar süpürülüb 
kəndin ayağındakı zibilliyə tullanardı. İndi xəzan 
köçüb gedən ev sahibəsinin həyət-bacadakı  ayaq 
izlərini də itirmişdi. 

Ağacın budaqlarının aşağı tərəflərində tək-tük 
sarı yarpaqlar qalsa da, təpəsi tükləri vaxtsız 
dazlaşan insan kəlləsini xatırladırdı. 

Yədula düşündü. Qarağacın yarpaqlarının 
vaxtsız tökülməsi qocalıqdandı. O, əvvəllər belə 
olmazdı... İnsan da belədi, qocaldıqca həyat hadisə-
lərinə dözə bilmir, davamsız olur. Atamı da əyən 
davamsızlığı olub. Bir az cavan olsaydı, bəlkə də, 
dözəcəkdi. Təəssüf, çox təəssüf. ..  Bəli, insanla 
təbiətdəki digər şeylər arasında bir çox oxşarlıqlar  
var... 

Çılpaq budaqdan sallanan bir çöplə ağaca bənd 
olan köhnə quş yuvası da “ömrünü başa vurmaq-
daydı”. İllərin qarına, yağışına dözən bu evcik də  
kimsəsizliyə dözməyib belə hala düşmüşdü. Elə bil 
uçulub tökülmək üçün bir balaca küləyə bənd idi. 
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Yədulla gedəndə, bəlkə də, bu evcik yenicə qurul-
muşdu. Evcikdəki ata-ana quşlar balalarını pərvazlan-
dırıb azad səmalara, ənginliklərə buraxmış, ya da 
zamanın qəfil tufanı heç ata-anaya macal vermədən 
bu balaca “ocağı” da sakinsiz qoymuşdu... Elə Yədul- 
lanın ocağı kimi... 

Qarağac nəhəng gövdəli, qollu-budaqlı ağacdı. 
Onu gözəlləşdirən həm öz qaməti, həm də yarpaqları 
arasına sığınan və qəribə mahnılar oxuyan cürbəcür 
quşlar, altında məhəbbətin əsasını qoyan ilk sevgi 
görüşləri olardı. Daha o şuxluq qalmamışdı qarağacda. 
Quşlar da pərən düşmüş, əhd-peyman bağlayan 
gənclər də müharibənin ağuşuna-dəhşətli qan gölünə 
atılmışdılar. Ən nəhayət, qarşıdakı evin sahibəsi 
didərgin düşmüş, elə bəlkə də, qarağacın vaxtdan tez 
qocalmasının əsas səbəblərindən biri də bu hadisə 
olmuşdu. 

Yədulla özü də hiss etmədən gəlib ilk görüş 
yerində oturmuşdu. Birdən qulağında cingildəyən 
səs onu diksindirdi. Ətrafına baxdı, heç kəsi görmədi. 
Başa düşdü ki, xəyaldı onu silkələyən. Və bir bənd 
qəmli şeir parçasını yavaş-yavaş zümzümə etdi: 

 
Bu bir sevgi nağılıdı bitib, tükənməz, 
Ağac altı mənəm, yoldu, bir də ayrılıq. 
Əllərimdən uçub getdi ilk qaranquşum, 
Qəfil düşdü bu kimsəsiz yurda ayrılıq. 

 
Hansısa şairdən yadında saxladığı şeirin məz-

munu onun indiki vəziyyəti ilə eyni idi. Öz aləmində 
fikirləşirdi ki, gedəndən sonra bir də geri qayıtma- 
yacaq, bu yerlərə bir də ayaq basmayacaq... 
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Əmən kişinin oğlu da cəbhədəydi.  Eşitmişdi 
ki, Yədulla yaralanıb, qayıdıb kəndə. Yataqda xəstə 
yatdığından onunla görüşə bilməmişdi. Sağaldıqdan 
sonra çəlik ağacını əlinə alıb söykənə-söykənə kəndə 
çıxdı, onunla görüşdü. 

Yədulla onun əhvalını soruşanda: 
- Necə olacağam, oğul, qocalıq yaman şeydi, 

yıxhayıxdadı. Bəlkə, bir az gec öləcəkdim, qəm 
qoymaz yaşamağa.  Allah o dünyaya aparmaq istəyirdi 
məni, nə fikirləşdisə, saxladı. Oğlumdan da məktub 
gəlmir, - dedi. 

- Hansı cəbhədədi oğlunuz, bilirsiz?- soruşdu 
Yədulla. 

- Bilmirəm, ay oğul, bisavad adamam,  haranı 
tanıyıram ki? 

- Axırıncı məktubu hardan gəlib? 
- Qursk şəhərindən. Sən bilərsən, ay bala, 

oxumuş adamsan. 
-Deməli Kursk şəhərindən yazılıb. Orda bizim-

kilər qələbə çalıblar. Düşmənin beli qırılıb. Tezliklə 
qovulacaq, siz də qələbə xəbərini eşidəcəksiniz. 

- Sağ ol, bala! Sən bu sözlərlə məni ümidlən-
dirirsən. 

- Elə olacaq, Əmən dayı, tezliklə düşmən çökəcək. 
- Yəni deyirsən, Qursk geri alınıb? 
- Əlbəttə, alınıb. Sənin Xudaşın da o şəhərin 

alınmasında döyüşüb, neçə düşməni məhv edib. 
- Səni xeyirxəbər olasan, oğul! Gedim evdəki-

ləri də sevindirim, - deyib, Əmən kişi evə tələsdi. 
Qoca çəlik ağacını yerə dayaya-dayaya güclə  

yeriyirdi. İndi bu ağac ona oğuldan-qızdan da çox  
köməkçi idi. Arvadı Əsyə çoxdan dünyasını dəyiş- 
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mişdi. Əmən kişi tək oğlu Xudaşı və qızlarını anasız 
böyütmüşdü. İndi Yədulladan eşitdiyi təsəlli sözlə-
rini qızlarına xəbər vermək üçün tələsirdi. 

Əmən kişinin arxasınca baxan Yədulla 
düşündü: “Atam sağ olsaydı, indi Əmən kişinin 
sinnində olardı. Ona elə baxacaqdım... Həsrət çəkmək 
yaman şeydi. Qoca, oğlunun yolunu gözləməkdən 
yaman günə düşüb. Müharibə ağır səfərdi, neyləsin?” 

Xudaş Yədulla ilə yaşıd idi. Kənddən davaya 
yola salınanda bir yerdə getdilər. Bakıya qədər də bir 
yerdə oldular. Xudaşın yaxşı səsi vardı. Yədulla 
ondan oxumağı xahiş elədi. Xudaş əvvəl etiraz elədi, 
sonra Yədullanın incidiyini görüb, qəmli bir səslə 
oxudu. Uşaqlar onun ətrafına toplaşdılar. Sanki 
ayrılıq o mahnıdan sonra başlanacaqdı... 

Qəmər arvadın Əzizi də onların arasındaydı. 
Xudaşın əlini sıxdı. 

- Qardaş, lap ürəyimin incə telinə toxundun. 
Mən indi hiss elədim eldən-obadan ayrılıram. Sən 
Allah, birisini də oxu! – deyib, doluxsundu. 

- Oxu, ana haqqında oxu, ayrılıq anında, heç 
olmasa dərdimiz bir az yüngülləşsin, - deyə uşaqlar 
yerbəyerdən səsləndilər. 

Xudaş ana haqqında oxudu və mahnı bitəndən  
sonra ayrılana qədər ondan səs çıxmadı... 

Bakıdan onların hər birini ayrı-ayrı 
komandalara saldılar. Təkcə Kərim Yədulla ilə bir 
yerə düşdü. 

Əmən kişi ilə söhbətdən sonra Xudaşın surəti 
durdu Yədullanın gözlərinin önündə. Onun oxuduğu 
qəmli mahnılar qulaqlarında cingildəməyə başladı. 
Əmən kişiyə yazığı gəldi. Xudaş haqqında həqiqəti  
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bilsə də, ürəyində saxladı, ümidlə yaşayan atanın 
qəlbini qırmadı. Komissarın ona göstərdiyi “qara 
kağız” barəsində heç kəsə bir söz demədi. Ona görə 
də qocanın oğlu barəsində həqiqəti bilməməsinə 
acıdı Yədulla. 

Düşündükcə intiqam hissləri alovlanırdı Yədul- 
lanın ürəyində. Tezliklə cəbhəyə qayıtmaq barəsində 
fikirləşirdi. 

- Gərək yaxın günlərdə cəbhəyə qayıdım. Tibbi 
yoxlanışda icazə verilməsə də, ərizə yazıb gedəcə-
yəm. Sona da evə qayıtmadı, kim bilir haralardadı...  
Görəsən onunla Bənövşənin aqibəti necə oldu? Daha 
kənddə qalmaq mənasızdı... 
 
 

*** 
Yaqut istəyinə çata bilməsə də, Yədulladan əl 

çəkmək niyyətində deyildi. Fikri-xəyalı həmişə onun 
yanındaydı. Hər gün bulağa getmək bəhanəsiylə 
yolunu həyətlərindən salır, bulaq yaxın olduğundan 
saatlarla durub Yədullanın pəncərəsinə baxırdı.  

Bu gün yenə o, Yədullagilin həyətindən keçəndə 
onunla rastlaşdı. Lakin Yədulla başını qaldırmadan 
keçib qarağacın altındakı daşın üstündə oturdu. 
Yaqut ona yaxınlaşıb dilini işə saldı: “Bilirsən ki, səni 
çoxdan sevirəm. Ancaq sən sevgimə biganə qaldın. 
Sona sənin saqqızını oğurladı. Ona inandın, sənə 
sadiq olanısa rədd elədin. Onunla evləndin. Mən də 
başqasına ərə getdim. Sona vəfasız çıxdı, sənə xəyanət 
elədi. Elə bilirəm ki, məni başa düşəcəksən... ” 

Yaqutun dedikləri Yədulla üçün mənasız sözlər 
idi. Ürəyində bu qadına nə qədər nifrət bəsləsə də, 
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heç bir söz demədən durub oradan uzaqlaşdı. Yaqutsa 
onun arxasınca baxa-baxa qaldı... 

 
 
Tamah 
 
Səkil atlı Qəmbər Rəhimov təsərrüfatları gəzə-

gəzə  günlərin çoxunu at belində keçirirdi. Bu gün 
də yolunu “Qələbəyə doğru” kolxozuna saldı. Yol 
boyu Güneylinin kövşənlərinə fikir verməyə başladı. 
İlk rastlaşdığı adam çoban Lələ oldu. 

Lələ davanın ilk günlərində orduya çağırılmışdı. 
Arvadı Xədicə onun yolunu çox gözləmədi... Heç bir 
il keçmədi ki, Lələ döyüşlərin birində ağır yaralandı. 
Hərbi xəstəxanada müalicə olunub ayağa qaldırılsa 
da, bir gözü dünya işığından həmişəlik məhrum 
oldu. O, 1942-ci ilin yazında kəndə qayıtdı. 

Xədicə ərinin salamat qayıtmasına sevindi, 
şükürlər etdi. Müharibədən sonra iki övlad dünyaya 
gətirdi. Lakin vaxtsız ölüm onu tez həyatdan 
apararaq körpələrini və ərini ağlar qoydu. 

Lələ bir müddət yas saxladı. Körpələrinə bax-
mağa bir kimsə olmadığından qonşu obaların birin-
dən Leyla adlı dul qadınla evləndi... 

Bir gün sədr onu öküzlərə baxıcı təyin eləmək 
fikrinə düşdü. O, Lələni çağırtdırıb məsələni ona 
bildirdi. Lələ razılaşdı. O gündən Lələ öküzlərə  
baxmağa  başladı. 

Katib salamlaşdıqdan sonra Lələni sorğu-suala  
tutdu: 

- Öküzlərin vəziyyəti necədi? 
- Yaxşıdı, sədrimiz onların qayğısına qalır. Mən  
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də qulluq edirəm, kövşənlərdə də ki, yem, ot-ələf 
boldu. 

- Bilirsən indiki vaxtda öküz nə deməkdi?  
Yaxşı qulluq eləsən, yükünü yarıyolda saxlamaz. 

- Sədrimiz də siz deyəni deyir. 
Qəmbər Rəhimov qısa söhbətdən sonra Lələnin 

necə adam olduğunu başa düşdü. Bildi ki, bu adam 
kolxoz barədə bildiklərini doğma balalarına da 
açmaz. Atını idarənin həyətinə sürdü, ordan da 
birbaş əkinçilərin yanına getdi. Şumlanmış sahəyə 
çatanda atdan düşdü, yaxınlaşıb əkinçilərdən hal-
əhval soruşdu. 

- Necəsiz? Nəyə ehtiyacınız var?- soruşdu. 
- Şükür, hələ yaxşıyıq, ay oğul! Allah sizi 

cəmiyyətə çox görməsin! – deyə Həsən kişi dilləndi. 
Əski arvad beli çiyninə qoyub katibə yaxın-

laşdı, salam verdi, sözünü demək üçün icazə istədi. 
Rəhimov onu diqqətlə dinlədi. 
- Nə sözün var, danış? - dedi. 
- Qəmbər qardaş, bu gördüyün qadınlar sözlə-

rini sizə çatdırmağı mənə həvalə elədilər. Mən də... 
- Danış, danış... 
- Qardaş, özümüz aclığa dözürük, indən belə də 

dözərik. Uşaqlar əldən gedir. Onlara bir çarə eləyin. 
- Bəs kolxozunuzda taxıl bölgüsü aparılmayıb? 
- Hələ yox. 
- Yaxşı, gedə bilərsən. 
Əski iş başına döndü. Əkinçi qadınlar onu 

dövrəyə aldılar.  
- Az dedin?- soruşdu Xuraman. 
- Hə, dedim. Dedi ki, Xuramanın payı məndə... 
- Nə dedi, taxıl verəcək? -Mələk yavaşca soruşdu. 
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- Dedi ki, baxacaq. 
- Ay onun görüm canı yansın! Bunlar belədi 

də. Hələ baxacaq, - Xuraman hirsləndi. 
- Az, az! Yavaş danış, eşidəcək. Kişi mərifətli 

adamdı. Zəhmətkeşin qayğısını çəkəndi. Gözləyək, 
görək necə olacaq, - deyə qadınlar yerbəyerdən 
dilləndilər. 

- Ay Xuraman, sən niyə narahatsan? “Bir 
həsirsən, bir Məmmədnəsir”, - söz atdı Yaqut. 

- Sən də mənim günümdə deyilsən? – Xuraman 
cavab verdi. 

- Yox, məni özünə qatma, anaş. 
- Yalansa, üzünü mürdəşir yusun! 
Mübahisəni Səməd kişi kəsdi. “Ay  qız, ayıbdı, 

biz nə haydayıq, siz nə mərəkə qoparırsız!” – onları 
danladı. 

Katib Yədullanı yenə iş üstündə görəndə ona 
daha da rəğbəti artdı. Əllərini bərk-bərk sıxdı. 

- Özünü hər yerdə sevdirə bilirsən. Hər kəs 
barəndə xoş sözlər danışır. Doğrudan da, tərifə 
layiqsən - Rəhimov sevinc dolu baxışlarını Yədullanın 
üzünə dikdi. 

-Borcumu yerinə yetirirəm, Qəmbər müəllim... 
Katib daha söhbəti uzatmadı, Sabitə və digər 

əkinçilərə təşəkkürünü bildirdi. Gedəndə Yədullaya tap-
şırdı ki, səhər rayonda onun qəbulunda olsun. 

Rəhimov əkinçilərdən ayrılandan sonra kolxoz  
idarəsinə gəldi. Sədr onun ciddi baxışlarından sıxıntı 
keçirdi. 

- Kolxozçulara bu il nə qədər taxıl bölübsən? – 
soruşdu katib. 

Sədr çaşbaş qaldı, dərhal cavab verə bilmədi.  
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Axı, necə cavab verəydi? Bir kimsəyə bir ovuc darı 
da verməmişdi. Tədarükə göndərdiyini göndərmiş, 
qalanını anbarda saxlamışdı. 

- Sual aydın olmadı? - katib acıqlı-acıqlı soruşdu. 
- Bu il taxılı bölmədik, nə vardısa, cəbhəyə 

göndərdik, yoldaş Rəhimov. 
- Bəs camaat nə yesin? 
- Camaat yığdığı başaqla dolanıb indiyənəcən. 
- Sən  necə? Sən də başaqla dolanırsan? 
Sədr başını aşağı dikdi, dinə bilmədi. 
- Anbarda nəyin var? – soruşdu katib. 
- Buğda az qalıb. Noxud, mərcimək, lərgə 

kifayət qədər varımızdı. 
- Bu gün, elə bu saat hesabdarla siyahı tutun. 

Hər kolxozçuya əlli kiloqram taxıl ver. Əsgər ailəsinə, 
zəhmətkeşə belə baxmazlar. Zəhmətkeş məhsul becərə-
becərə aclıqdan əziyyət çəkirsə, günahı bizdədi. 
Əsgər arxayın olmalıdı ki, arxada vəziyyət yaxşıdı. 
Dediyim işi bu gün tez həll elə! – katib sədrin nə 
cavab verəcəyini gözləmədən Səkilin belinə qalxdı, 
dolanbac yolla səyirtdi. 

Ayaqlarının altından çınqı qopan yorğa yerişli 
Səkil uzaqlaşdıqca sədr bir yüngüllük hiss edir və 
onun ardınca baxırdı. 

Qəmbər Rəhimov at belində gözdən itənə 
qədər sədr onun arxasınca baxdı, sonra dönüb otağa 
çəkildi. Hər şey ona gün kimi aydın idi. Katib onu 
daha vəzifədə saxlamazdı. Çünki özü işini çətinə 
salmışdı... 
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*** 

Xoruzların ikinci banında yuxudan oyandı 
Yədulla. Əl-üzünü yudu, hazırladığı səhər yeməyin-
dən bir az daddı. Sonra eyvana çıxıb ətrafa baxdı. 
Hələ qaranlıq idi. Lakin nəsə fikirləşib səhərin 
açılmasını gözləmədən yola düşdü. Qaranlıq olduğu-
ndan addımlarını ehtiyatla ata-ata getməyə başladı. 
Xeyli getdikdən sonra səhər açıldı. Əsən xəfif külək 
tər damcılanan alnını və üzünü buz kimi sərinlətdi. 
Mehdixan bulağına çatanda nəfəs dərdi, sərin sudan 
doyunca içdi, üzünə buz kimi sudan çəkərək yoluna 
davam etdi. 

Günəş Büzeyirin çopur qayalarının çiyinlərinə 
qonanda qəsəbənin yuxarı məhəlləsinə çatdı. Birbaş 
Mahmudun ailəsinin kirayədə qaldığı evə getdi. 
Həyətə çatanda Mahmudla rastlaşdı. Mahmud işə 
gedirdi. Yədullanı görüb ayaq saxladı, qəsəbəyə belə 
tez çatmasına təəccübləndi. O, Yədullanı evə aparmaq 
istədi. Yədulla razılaşmadı. 

- Rəhimov çağırıb. Nə üçün çağırdığını hələ 
bilmirəm, - dedi. 

- O səni pis niyyətə çağırmaz. Yaxşı adamdı. 
Əlbət xoşuna gəlibsən, gözü səni tutub, sənə yaxşı iş 
verəcək, arxayın ol, - Mahmud Yədullanı arxayınlaş-
dırdı, - hələ tezdi, idarələr indi açılmaz, gedək evə, - 
deyə təkid elədi. 

 - Oturmaq istəmirəm. Gözəl bacı ilə ayaqüstü 
görüşüm, sonra gedək. Sən işini buraxma. Mən də 
raykomun binasının qabağındakı oturacaqların 
birində oturub, gözləyəcəyəm, - dedi Yədulla. 

Mahmud Gözəli çağırdı. Gözəl həyətə düşdü.  
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Yədullanı gördü. Gəlib görüşdü. “Xoş gəldin!”-  
dedi. Sonra da: 

- Qağa, qapımızı niyə açmırsan? Çörəyimizi 
təzələ, - dedi. 

- Zəhmətdə qalma, katib çağırıb, qəbula gedirəm. 
- Hələ tezdi, gözləmək əziyyət olar sənə. 
- Narahat olma, biz gedirik, - Mahmudla aşağı 

düşdülər. 
Onlar Bazar məhəlləsinə çatanda Mahmud 

ayaq saxladı: “Mən gedirəm, işini qurtarandan sonra 
bizə gedəsən. Axşam qonağımsan, işdən icazə alıb 
tez qayıdacağam”, - deyib,  Yədulladan ayrıldı. 

Yədulla bir az da gözlədi, sonra qolundakı 
saata baxdı. Vaxt tamamdı. Katibin onu nə məqsədə 
çağırmasını bilməsə də, Mahmudun dediklərini 
xatırladı: - “O səni elə-belə çağırmaz...” 

Fikirləşdi, yəni mənə vəzifə vermək fikri var? 
Yox, heç bir vəzifəyə getməyəcəyəm... 

Raykom katibi Yədullanı çox səmimi qəbul 
etdi. – Yədulla qapıdan içəri girəndə: “Gəlmək olar, 
yoldaş Rəhimov?” - səsinə başını qaldırıb onu 
görəndə ayağa durdu, irəli gəlib ikiəlli görüşərək özü 
ilə üzbəüz stulda yer göstərdi. Yədulla bu səmimiy-
yətə təşəkkürünü bildirdi. 

Rəhimov ağır təbiətli adam idi. Ortaboylu, 
enlikürək, çatmaqaşlı, ilk baxışdan qaraqabaq təsiri 
bağışlayan  Rəhimovun necə insan olduğunu onunla 
həmsöhbət olanda bilmək olurdu. Ağ saçlarını arxaya 
darayar, əyninə qara kostyum geyinərdi. Dava onun 
ailəsinə də böyük kədər gətirmişdi. Rayona katib 
təyin olunandan sonra cəbhədəki oğlu barədə “qara 
kağız” almışdı. Hamı kimi o da kədərlənmiş, amma  
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dözmüşdü. Oğul dərdinə, çətin olsa da, bir ata kimi  
sinə gərirdi Qəmbər. 

Rəhimov, Yədullanı nə üçün çağırmasını açıqladı. 
Söhbət əsnasında: 

- Yoldaş baş leytenant, məncə, hər işi, o işə 
layiq olan adama tapşırmaq doğrudu. Çünki məsul iş 
məsuliyyət tələb edir. Məsuliyyətli adam öz işində 
həmişə düzlüyü sevir, - dedi katib. Sonra da: - 
Söhbətim sizin üçün darıxdırıcı deyil ki? - əlavə etdi. 

- Əsla yox. Düz buyurursunuz. İş məsuliyyətli 
adama tapşırılanda həm həqiqət, həm də ədalət 
yerini tapır, - təsdiq etdi Yədulla. 

- Təsərrüfata rəhbərliklə aranız necədi? Məncə, 
etiraz  eləməzsiz. Müharibədən əvvəlki işinizlə maraq-
landım. Şəxsi işinizlə də tanış olmuşam. Qərarlaşdır-
mışam ki, sizi kolxozunuza sədr göndərim. Buna 
necə baxırsız? 

- Bəs sədr necə olsun? Axı, o, işin öhdəsindən 
yaxşı gəlir. Təcrübəli işçidi. Məncə, onu saxlasanız 
yaxşı olar. 

Yədulla sədri müdafiə elədi. Sədr işdən çıxarılsa 
da, Yədulla katibin təklifinə boyun qoymazdı. 

- Səhviniz var, sədr işin öhdəsindən gələ 
bilmir. Onu işdən tam kənarlaşdırmırıq ki. Sizə 
müavin işləyər. Yaxşı işləmək o deyil ki, planı 
yerinə yetirəsən. Bəs əsgər ailəsini kim dolandırsın? 
Zəhmətkeşin qarnını  kim doyursun? İndiki vaxtda 
kolxozu hər cəhətdən bacarıqlı kadra tapşırmaq 
gərəkdi. 

- Elə sadaladığınız işlərə görə də mən işin 
öhdəsindən gələ bilməyəcəyəm. Həm də mənə orada 
- cəbhədə ehtiyac var. Mən hərbi xəstəxanadan icazə  
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ilə gəlmişəm. Vaxt bitən kimi, cəbhəyə qayıdacağam.       
- İnadı buraxın, oğlum, sizə böyük ümid 

bəsləyirəm. İstəsəniz lap elə bu gün hərbi xəstə-
xanaya gedib işinizi həll edəcəyəm. Bilirəm ki, tibbi 
komissiya bu vəziyyətlə sizi yenidən cəbhəyə qay-
tarmaz. Əgər Sultana görə sədr qalmaq istəmirsi-
nizsə, siz işləməsəniz də, onu sədrlik işindən kənar-
laşdıracağam. 

- Yox, elə zənn etməyin Sultana görə təklifi-
nizi qəbul etmirəm. Tibbi komissiyadan keçə bilmə-
səm də, könüllü ərizə ilə gedəcəyəm. 

- Arxa da cəbhədi. Siz burada çox iş görə bilərsiz. 
- Burada hər kəs işləyə  bilər. Lap elə qoy Sultan 

öz yerində qalsın. Tənbeh edin, səhvlərini düzəltsin. 
Ancaq cəbhədə mənim kimi adamlara çox ehtiyac 
duyulur. Xahiş edirəm, inciməyin. 

Rəhimov, Yədullanı heç cür ələ ala bilmədiyi 
üçün dərin fikrə daldı, amma cavan zabitin məğrur-
luğunu görüb ona rəğbəti daha da artdı. Cavanlıq 
illəri yadına düşdü. O da Yədulla kimi iradəli və 
məğrur bir gənc idi. İndi illər onun gənclik qürurunu 
aparmış, yaş işini görmüşdü. Lakin yaşlaşdıqca 
müdrikliyi artmış, keşməkeşli həyat yolu ona çox 
şeylər öyrətmiş, onu daha möhkəm və dözümlü 
etmişdi. O, Yədulla ilə müharibə barədə bir az 
söhbət etdi: 

- Necə bilirsən, müharibəni uda bilərik? Deyir-
lər, almanlar hələ güclüdü. Bir zabit kimi bu barədə 
fikriniz nədi? – soruşdu. 

- Biz artıq udmaq üzrəyik. Volqoqrad və Kursk 
qövsündə düşmən böyük zərbə aldı. Daha çətin 
özünə gələ bilə.  
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- Sözüzdən belə çıxır ki, qələbə bizimlədi, hə? 
- Böyük qələbəni hələ qazana bilməsək də,  

indidən buna əmin olmalıyıq. 
Söhbət davam edirdi. Həmin vaxt telefon zəng 

çaldı. Rəhimov dəstəyi qaldırdı. 
- Eşidirəm. 
- .......... 
- Bakıya? Nə səbəbə? Bilmirsiz? Yox! Oldu! – 

deyə dəstəyi yerinə qoydu. 
Yədulla ona baxırdı. Görkəmi o  qədər də 

ciddi deyildi. O, stolun daxılından bir dəftərçə 
çıxarıb bəzi qeydlər apardı və yenə dəftərçəni daxıla 
qoydu. Bir neçə yazılı vərəq götürüb stolun üstünə 
qoydu, daxılı içəri itələyib, başını qaldırdı. 

- Yaxşı, oğlum, daha nə deyim? Vəzifəni qəbul  
etmədiniz. Nə vaxt qayıdacaqsınız? 

- Məndən olsa, günü sabah. Hələ sağalma-
mışam. 

- Mürəxxəs ola bilərsiz. Məni sabah MK-ya 
çağırdılar. Bəzi sənədləri hazırlamalıyam. 

Yədulla raykomun otağından çıxanda nahar 
fasiləsinə az qalırdı. Saatına baxdı, ikiyə işləyirdi... 

 Rəhimov Yədullaya dediyi sözün üstündə 
durdu. Sultan idarə heyətinin iclasında vəzifədən 
götürüldü. Yerinə Güləli sədr seçildi. 

Güləli əvvəllər də sədr işləmişdi. O vaxtlar 
onun işlədiyi təsərrüfat rayonda birincilər sırasındaydı. 
1942-ci ildə orduya çağırıldı. Yaralanıb qayıtdı. 
Yenidən sədr seçilməyi ürəyincə oldu... 
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*** 

Aradan bir ay keçmişdi. Rəhimov vəziyyətlə 
əlaqədar təsərrüfatlara baş çəkə-çəkə “Qələbəyə 
doğru” kolxozuna gəldi. O, Yədullanı axtarıb tapdı. 
Görüş vaxtı Yədulla katibi qaşqabaqlı gördü. Onun 
görkəmində ciddi bir narahatlıq vardı. Katib Yədulla 
ilə ciddi bir məsələ barədə söhbət etdi. 

- Mənə çatan məlumata görə, dünən bazarda 
bir nəfər yağsatan müşahidə olunub. Hərəkətindən 
şübhəli görünürmüş. Yağı da dəyərindən çox aşağı 
qiymətə satıb. Deyilənlərə görə “Qələbəyə doğru” 
kolxozun çobanlarından imiş. Necə baxırsınız, belə 
ola bilər? 

- Əgər, doğrudan, belədisə, güdmək lazımdı. 
Həmin adam işə başlayıbsa, yenə görünməlidi. 
Gözləmək lazımdı. 

- Deyirsiz gözləyək? Açıb-ağartmayaq? 
- Məncə, yox. Əgər açıb-desək, duyuq düşər, 

iş pozular. 
- Düz deyirsiz, ”oğru arxayın olmalıdı ki, doğru 

yuxudadı”. 
- Necə məsləhət bilirsiz, Ağacəfər Fətizadəni 

də məsələdən hali edək? 
Yədulla elə hesab eləyirdi ki, Ağacəfər müha-

ribədən əvvəl gördüyü adamdı. Amma yanılırdı. 
Söhbət əsnasında Səməd kişinin “oğru oğruya hava-
darlıq eləyər” məsəlinə o qədər də ciddi yanaşma-
mışdı. Nə biləydi ki, Ağacəfər məişət pozğununun 
biridi, çox işlərdə Seyfəllə əlbir olmuşdu... 

- Yox, hələ lazım deyil, - dedi katib, - hamıdan 
çox sizə etibar eləyirəm. Ona görə də sirri sizə 
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açdım. Keçmiş milis işçisi, bu  günün sadiq əsgəri 
kimi sizin köməyinizə ehtiyac duydum. Həm də, 
oğlum, siz bu yerin adamını yaxşı tanıyırsız. 

- Yaxşı, onda hələ gizli qalsın. Fermada da  
həmin adamla əlbir olanlar mütləq olmalıdı. 

- Necə bilirsiz, bu işdə sədrin də əli olar?  
Məncə, çoban sədrsiz  femadan bir çöp də apara 
bilməz. Burada başqa bir əl də gizli fəaliyyətdədi. O 
əl tapılmalı, yaxalanmalıdı. 

- Sədr barədə söz demək hələ tezdi.  Tələsmə-
yək. Amma düz sözdü, o əl hər kimin əlidisə, 
kəsilməlidi, - Yədulla katibin sözünə qüvvət verdi. 

Rayona qayıdarkən sədr Güləlini şübhəyə 
salmamaq üçün Rəhimov yolüstü onunla da görüşdü. 
Yol boyu fikirləşdi: ”Görəsən, sədrin çobanla əlbir-
liyi varmı? O, belə işə qol qoyarmı?” 

Qəmbər uzaqgörən adamdı. Güləlinin əvvəlki 
işini araşdırdıqdan sonra onu sədr seçmişdi. İndisə 
onun haqqında başqa fikirdəydi: “İnanmıram bu işdə 
sədrin əli olmasın. Tamah adamı aldadıb hər yola 
çəkə bilər. Qocaman bir müəllimimiz bizə həmişə 
deyərdi: “Ən uca saydığınız bir adamdan heç vaxt 
gözləmədiyiniz iş baş verə bilər. Təəccüblənməyə-
siz, çünki həyatda elə şeylər çox olur . Onun fikrini 
sınaqdan keçirməliyəm.” 

Katib yanılmırdı. Güləli sədr seçiləndən sonra 
bir neçə günə özünü göstərdi. İşdə dönüş yaratdı. 
Ancaq kolxozda vəzifə tutanları yavaş-yavaş 
yerlərindən sürüşdürdü, öz adamlarını həmin yerlərə 
itələdi. “Etibarlı” adamlarını başına cəmlədi. Fermada 
müdirlikdən tutmuş, sağıcılığa qədər bütün işləri 
adamlarına tapşırdı. İşləri saz getməyə başladı. Fer-
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mada bir dirçəliş əmələ gəldi ki, gəl görəsən? Hey-
vandarlıq məhsullarının istehsalında plana artıqla-
ması ilə əməl olundu. Lakin günlər keçdikcə sədr 
dəyişdi, tamah dişləri itiləşdi. Fikirləşdi ki, süd 
məhsullarından satdırıb asanlıqla varlana bilər. Odur 
ki, müdir Məhərrəmi yanına çağırtdırdı. 

- İstəyirəm, sənə məsləhətli iş təklif eləyim, - 
dedi. 

- Böyüyümüzsən, hər sözünə qulluq eləməyə 
hazıram, - Məhərrəm sədrin qabağında ikiqat oldu. 

- Yox, yox! Elə eləmə! Bu olmadı! Mən də 
səninlə bir məsləkə qulluq eləyirəm. İntəhası mən 
sədr, sən ferma müdirisən, - Məhərrəmi yoxlayaraq, 
- bir iş var, ikimizin də xeyrinədi, dediklərimlə 
razılaşacaqsansa, açıb deyim... 

- Demək səndən, qulluq tutmaq məndən... 
- Ay sağ ol! Bax, sənin kimisinə varam! – 

sədrin tamahkar gözləri bir az da işıqlandı. 
Güləli ehtiyatla tərpənirdi. Nə qədər yaxın olsa 

da, indinin adamına ürək qızdırıb açıq söz deyə 
bilmirdi. Amma bilirdi ki, Məhərrəmin tamahı 
qılıncdan da kəsərlidi, onunla asanlıqla dil tapa bilər. 
Məsələni açdı. Elə danışdı ki, müdir onun sözlərini 
çətinliklə eşitdi.  

- Günlərlə əlləşirik, bizə nə çatır? Biz də insan 
kimi qarnıtox yaşamaq istəyirik. Yaşamaq çətindi. 
Amma mən asan yolunu tapmışam. Hər ikimiz üçün 
yaxşıdı, - dedi Güləli. 

- Necə?... müdirin gözləri böyüdü. 
- Sus! Yavaş danış, eşidən olar. 
Məhərrəm onun sözlərinə susdu, xoflandı, 

amma özünü tez ələ aldı. 



139 
 

- Yəni o qədər qorxuludu? 
- Bir az ehtiyatlılıq istəyir. Yağdan, şor-pendir-

dən satıb dolanmaqla aran necədi? 
Məhərrəmin ağzının sulandığını, gözlərinin  

işıqlandığını görən sədr: 
- Bax belə, ürəkli ol, - dedi. 
- Birdən...? –müdir duruxdu. 
- Qorxma, çoban Tapış bizim adamdı, onu da 

qoşarıq özümüzə. Satışa göndərdiklərini də onnan 
yollarsan bazara. Amma yenə deyirəm, ehtiyatlı ol. 
Bazarda Nəsibə arvadı tapıb, ona versin, sonrası ilə 
işi olmasın, - sədr qabaqcadan planlaşdırdığı işi 
müdirin nəzərinə çatdırdı. 

Tapışın bir neçə “səfəri” uğurlu keçdi. Sədrin 
işləri “qaydasında” gedirdi... 

Elat Qanzilin ətəyində düşmüşdü. Xan bulağı-
nın pıqhapıqla daşdan-daşa süzülən şəffaf suyu 
təbiətə gözəllik bəxş edirdi. İlin hər fəslində gözəl 
olan yaylaqların payızı daha cazibəliydi. Nağdı yurd, 
At axırı, Cam bulağı gözəlliklərin məkanıydı. 

Payızın ortalarında havaların birdən-birə 
dəyişməsi göstərdi ki, tez bir vaxtda yağışlar düşə 
bilər. Odur ki, qışlağa köçməyə bir qədər vaxt 
qaldığından çadırlar daha da möhkəmləndirildi. Güləli 
axırıncı imkandan da istifadə etmək istədi... 

 
*** 

Tapış atını bazarın qabağında  ucalan tut ağacına 
bağladı. Xurcunu atın tərkindən açıb yerə qoydu. 
Başını qaldırmağa macal tapmamış iki milis nəfəri 
tərəfindən yaxalandı. O, əvvəlcə qaçmaq istədi, 
amma mümkün olmadı. 
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- Xurcunu götür, düş qabağa! – milis nəfəri 
onun üstünə qışqırdı. 

- Bir dayan, a Mehdi, baxaq, görək nəyi var bu 
zalım oğlunun. Bəlkə, heç biz axtaran adam deyil  
bu, - ikinci milis dilləndi. 

Onun  sözünə Mehdi xurcundakıları boşaltmağı 
təkid etdi. Tapış qorxa-qorxa dəstərxana səliqə ilə 
bükdüyü iki yağ bardağını xurcunun gözlərindən 
çıxarıb yerə qoydu. Mehdi yoldaşına baxdı. 

- Gördün?- deyib, Tapışa tərəf qəzəblə, - yığışdır,  
şöbədə danışarıq! –dedi. 

- Başına dönüm, mənim heç bir günahım 
yoxdu, mənə rəhminiz gəlsin, - deyib, sədr və ferma 
müdirinin adını demək istəyirdi ki, Mehdi yenə 
qışqırdı: 

- Dur, yığışdır deyirəm sənə! – onun peysərinə 
bir şapalaq vurdu.  

Tapış xurcunu çiyinindən aşırdı, onların qaba-
ğına düşüb milis şöbəsinə tərəf getdilər. Bazardakı 
adamlar təəccüblə onların arxasınca baxdılar. 

Kəndə xəbər çatdı ki, Tapış bazarda yağ 
satanda yaxalanıb. Xəbərə kimsə sarsıldı, kiminsə 
“lampasına neft töküldü”. Sədr Güləli üzdə büruzə 
verməsə də, daxilindəki həyacan onu boğdu. Yaylağa 
çapar yollayıb Məhərrəmi gətizdirdi. 

Məhərrəm hələ heç nə bilmir, həmkarının 
yaxalanmasından xəbərsizdi. Gülə-gülə əl verib 
sədrlə görüşdü, ancaq sədrin üzündəki soyuqluğu 
görəndə gülüşü dodaqlarında dondu, cürət edib bir 
söz soruşa bilmədi. 

Sədr bir ah çəkdi, ufuldadı. Məhərrəmin üzünə 
baxmadan: 
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- Bizim kitabımız bağlandı daha, - dedi, - sənə 
demişdim axı, - ehtiyatlı olmaq lazımdı. 

- Nə olub, başa düşmədim axı? – Məhərrəm 
çaşbaş halda soruşdu. 

-Tapış tutulub. 
- Evim yıxıldı, balalarım qaldı başsız! Məni 

sən culadın bu işə! İndi mən neyləyim? 
- Arvad ha deyilsən! Özünü kişi kimi apar. 

Yeyəndə yaxşı olur, ilişəndə pis? Səni bura ağlamağa 
çağırmamışam. Başımıza bir çarə düşünək. 

- Nə çarə, a sədr? Sən bir yol göstər. 
- Onda qulaq as. Rəhimovu və milis rəisini 

inandırmaq lazımdı ki, bizim heç nədən xəbərimiz 
yoxdu. Tapış oğurluq eləyib, vəssalam. Başa düşdün? 

- Başa düşdüm. Katib onun tutulmasını bilir? 
- Bu boyda işi bilməz o? Özü zəng eləmişdi. 

Agacəfər Fətizadə də başımın üstünü kəsib, 
gözümçıxdıya salıb ki, Tapışla əlbir olduğumu ona 
boyun alım. Ürəyimdə dedim: “Ay sən öləsən! 
Uşaq-zad deyiləm sənin üçün!” Amma köpək oğlu-
nun sözü yaman ötür ha! 

- Nə dedin ona? 
- Nə deyəcəyəm ki? Dedim, xəbərim yoxdu, 

vəssalam! Öz dərdini çəksin, özgənin arvadına yiyə 
durub, evinə girməyi bəs deyil, məni sorğu-suala 
çəkir. Ağaclı camaatında da bir özündəndeyən yoxdu 
ki, abırını büksün ətəyinə köpək oğlunun. 

- Mənim adımı da çəkdi? – qorxa-qorxa soruşdu 
Məhərrəm. 

- Yox. Soruşsa səndən, mən deyəni de, qorxma. 
- Birdən Tapış üzə dursa? 
- Tapış bizi satıb. Gərək elə eləyək ki, o,  



142 
 

böhtançı çıxsın.. 
- Bəs deyirdin bizim adamdı. Nankor alçaq. 

Görürsən? İndi heç kəsə etibar yoxdu. 
- Onun günahı yoxdu. Avamlıqdandı hamısı.  

Fikirləşmir ki, ilişəndə onun cəzası bizimkindən ağır 
olacaq. 

Güləli Məhərrəmi dürüst başa saldı ki, sonrası 
əngəl çıxmasın. 

- İndi get, çağırsalar mən deyəni de, özünü elə 
apar ki, heç nədən xəbərin yoxdu, - dedi. 

Məhərrəm yaylağa yola düşdü. Həmin axşam 
Güləli qara qorxularla yuxuya daldı. 
 

*** 
Dumanlı payız axşamıydı. Yağan narın yağış-

dan evlərin damlarından damcılar tökülürdü. 
Yədulla eyvanda oturub çardaqdan daman 

damcıların səsinə qulaq asdıqca düşünürdü: “Dama-
dama göl olar, ”- yaxşı deyib böyüklər. Güləli də 
yaxşı-yaxşı fikirləşib xalqın malını damcı-damcı 
yığıb, özünə göl tutmaq istəyib. Ay tutdun ha! 
Kimisi soyuq səngərlərdə, kimisi gecələr yol kəsir, 
kimisi günün günorta çağı xalqın əmlakını özünə 
yem eləyir. Yox, cinayətkar cəzasına çatmalıdı. 

Səhər açılmışdı. Yədulla axşam gec yatdığın-
dan hələm-hələm yuxudan ayılmadı. Birdən bayırdan 
gələn səs-küy onu oyatdı. Durub geyindi, bayıra 
çıxdı. Kəndin ortasındakı tut ağacının altına toplaşan 
adamların səsləriydi onu yuxudan oyadan. Deyəsən, 
onlar da Tapışın tutulmasından danışırdılar. 

Biri deyirdi: 
-Güləlinin elə dərdi bu imiş də, öz adamlarını  
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qoydu fermada. Bu günü gözləyirmiş, altdan-altdan 
xırd elətdirsin. Ay yedi ha! Boğazında belə qalacaq! 

Digəri: 
- Sən olsaydın, belə eləməzdin, a Nuru? 
Nuru yaralanıb qayıtmışdı. O da mübahisəyə 

qoşulmuşdu. 
- Yox. Sən öləsən! İmam haqqı! Ə, haram tikə 

adamın boğazından necə keçər? 
Sabit onun sözünə qüvvət verdi: 
- Nuru düz deyir də, Alı dayı. Niyə səni, ya 

qeyrisini o işlərdə işlətmədi sədr? Çünki ona sərf 
eləməzdi, eləməyəcək də. Daha ayrı yolu yoxdu ki. 
İndi də keçib ələ, qara ilan dolanıb boğazına. Açsın 
o ilanı boğazından, görüm necə açır? 

Hər kəs Sabitin dediyini təsdiqlədi: 
- Sabit düz deyir. Öz əməlləridi, cəzasını çək-

sinlər. 
Yədulla daha qulaq asmadı. Yuyunub evə keçdi, 

bir tikə çörək kəsib yedi, Ağaclı kəndinə yola düşdü. 
Kolxoz idarəsi Ağaclıya köçürülmüşdü. Çünki  

iki kolxoz birləşdirildikdən sonra bir neçə kənd üçün 
ora mərkəz idi. Sonralar məktəb də ora aparıldı. 
 
   *** 

Yədulla mühüm bir işdən ötrü gedirdi idarəyə. 
İdarəyə çatmamış Nazan arvadala rastlaşdı. Kefini 
xəbər aldı, əri Allahqulunu soruşdu. 

- Allahqulu harada olur? Gözə dəymir...? 
- Tutuldu, bilmirsən? Əsgərlikdən qaçdığı üçün... 
- Harda olur, bilirsən? 
- Əvvəllər Lənkəranda türmə qalasında yatırdı, 

sonra xəbərim yoxdu. 
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- Kağız yazır? 
- Yox, onun kağızını neynirəm? 
- Niyə, ərin deyil? Nə olsun ki, əsgər getməyib? 

Onun ki, ailəçiliyə aidiyyəti yoxdu. 
- Mən indi onun arvadı deyiləm. 
- Başa düşdüm, bağışla, yəni demək istəyirsən 

boşanıbsız? 
- Yox, boşanmamışam, amma boşanmaq kimidi. 

İndi Ağacəfərlə evlənmişik. 
Nazanın axırıncı sözü Yədullaya çox təsir 

elədi. Ürəyində: “Etibarsızlığa bax ha! Namussuzluğa 
bax ha!- deyə tərs-tərs Nazana tərəf baxdı, nifrətli 
baxışlarıyla onu süzərək addımladı. Sonra Səməd 
kişinin dedikləri yadına düşdü:” Belə, Ağacəfər özü 
əyri yola düşüyündən Seyfəli cəzasız buraxıbmış, 
Səməd kişini başa düşməmişəm. Ax! Əclaf! Rəhimova 
onun barəsində deməyiblər. Yoxsa, atasına od 
vurardı. Onu ifşa eləməliyəm, belələrinə cəmiyyətdə 
yer olmamalıdı!” 

Evə dönəndə axşam düşürdü. Yol boyu fikir-
ləşdikcə Nazanın dediklərini həzm edə bilmədi, 
Allahqulu gəlib durdu gözlərinin qabağında. Nazan 
onun aləmində ən iyrənc, ən çirkin bir şeyə çevrildi, 
Ağacəfərsə aslanı hiylə ilə tora salıb ovunu yeyən 
tülküyə çevrildi. Bu iş onu yandırdı. Qışqırıb demək 
istəyirdi ki, - alçaq köpək oğlu, sən ölümə layiqsən, - 
baxıb gördü öz-özünə danışır. Burada nə Ağacəfər 
var, nə də Nazan. 

Allahqulunun öz yaxşılığı başına bəla açmışdı.  
Hadisə belə oldu. Ağacəfər rayonun uzaq bir 

kəndindən idi. Bu əraziyə sovet sədri göndərildi. Bir 
neçə kəndi birləşdirən ərazinin mərkəzi Dəyirman 
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kəndindəydi. Ev məsələsi müşkül olduğundan 
Ağacəfər arvadı Gülsabahla idarənin bir gözündə 
qalırdı. Şəraitin pis olması xəstə arvadı təngə gətirdi. 
Agacəfər də şəraitin pis olmasından hər  dəfə giley- 
ləndi. 

Bir gün Allahqulunun yolu idarəyə düşdü. O, 
bu halı görüb Ağacəfərə yaxşılıq elədi. Onun 
təkidiylə Ağacəfər Ağaclıya köçdü. Günlər keçdikcə 
iki ailə bir tavanın altında bir-birinə isinişdi. 
Ağacəfərin ürəyində Nazana qarşı gizli hisslər baş 
qaldırdı. Hər səhər yuyunmağa çıxanda həyət-bacanı 
süpürən Nazana oğrun-oğrun baxırdı. Bunu nə 
arvadı, nə də başqaları bilirdi. 

Müharibənin ikinci ili Allahqulunu əsgər istədilər. 
Allahqulu orduya getməkdən boyun qaçırdı. Ağacəfər 
nə qədər elədisə, onu əsgər getməyə razı sala bilmə-
di. Allahqulu hökumətdən qaçaq düşüb meşələrdə 
gizləndi, axşamlar bəzən evə gəldi, azuqə  
götürüb meşələrə döndü... 

Gülsabahın xəstəliyi şiddətləndi. Nazan onun  
yatağının yanından uzaqlaşmadı, qulluq göstərdi. 
Lakin ölüm Gülsabaha aman vermədi. Ağacəfər onu 
öz kəndlərinə aparıb torpağa tapşırdı, yeddisini 
verəndən sonra qayıdıb işinə gəldi. 

Az vaxda Nazana meyillik Gülsabahın ölümünü 
unutdurdu Ağacəfərə.  

Yay axşamıydı, hava qaralmışdı. Ağacəfər 
gözləyirdi ki, Nazan gəlib lampanı yandırsın. Bu 
vaxt Allahqulu qapıdan içəri girdi. 

- Gəldin? - Nazan yenə qəmləndi, - bu müha-
ribəni salanın evi xaraba qalsın. Haçana qədər qaçaq 
düşərsən? Gərək gedəydin. Hamı necə, sən də elə. 
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   Nazanın dediklərini otağında səssiz oturan 
Ağacəfər də eşidirdi. 

- Nə edirsən, Naza? Tələsirəm, bir az çörək  
bağla, gedirəm, - Allahqulu onu tələsdirdi. 

- Çörək qalıb ki? Qalan bir parça quru çörəkdi... 
- Yaxşı, bağla getməliyəm. 
- Bu saat. Qoy o biri otağın lampasını yan-

dırım, - otaqdan çıxdı Nazan. 
- Allahqulu gedir? – soruşdu Ağacəfər. 
- Hə, qalmır. 
- De ki, hər yerdən xəbərim var, sakitlikdi. 

Sübh çağı alaqaranlıqda çıxıb gedəcək. 
Fətizadə səsini bir qədər hündürdən çıxardı ki, 

Allahqulu eşidib inansın.  
Həmin gecə Ağacəfərin tapşırığıyla Allahqulu 

yaxalandı. Ancaq onun bu işdə əli olduğunu nə 
Allahqulu, nə də Nazan bildi.  

Sonralar Alahqulu Lənkəran şəhərindəki türmə 
qalasına yatab edildi. 

Günlər keçdikcə Allahqulu da ununduldu. 
Nazan Ağacəfərin yağlı vədlərinə aldanıb ərinə 
xəyanət elədi. Bir müddət onunla qeyri-qanuni 
yaşadı. Ağaclı camaatı onu kənddən qovmaq 
istəyində olsalar da, ürəklərində saxladılar. Çünki 
orada Ağacəfər var idi, həm də kəndin başbilənləri 
davadaydı. Amma Ağacəfər də camaat arasında 
əvvəlki nüfuzunu itirdi. 

 
*** 

İlk istintaqda Tapış onunla əlbir olan bir neçə 
şəxsin adını dedi. O, əvvəllər də fermada işlədiyini, süd 
və yağ oğurluğu ilə məşğul olduğunu bildirdi. 

Müstəntiq əvvəllər Tapışla cinayət əlaqəsinə  
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girən adamın adını eşidəndə qulaqlarına inanmadı. O, 
Seyfəlin çirkli adam olduğunu bilirdi, ancaq dövlət 
əmlakına xəyanəti barədə açılmayan sirləri bilmirdi. 

- Təkrar edin, əvvəllər kiminlə cinayət əlaqəsinə 
giribsiniz? – Tapışa sual verdi müstəntiq. 

- Seyfəllə. Şöbənizdə işləyirdi. Tanımadınız? 
- Burada sualları mən verirəm, vətəndaş. Necə 

oldu bir yerdə işlədiniz? Əlaqələriniz necə başlandı? 
- Onu ki, cərimə batalyonuna göndərdilər. Daha 

axtarış nə üçündü ki? 
- Dedim ki, sualları mən verirəm. Sizdən soru-

şulana cavab verin. 
- Bağışlayın, oldu. 
- Yaxşı, danışın. 
- Fermada çobanlıq eləyirdim. Bircə inəyim 

vardı. Külfətim, üzr istəyirəm, bir gün mənə dedi ki, 
bir az yağ yığmışam, apar bazarda sat, un al gətir, ac 
qalmayaq. Söz qulağıma batdı. Yağı bazarda satdım. 
Dindirən də olmadı ki, hardan gəlib, hara gedirsən? 
Yağın puluna lazım olanı alıb apardım evə. On 
gündən sonra yenə bazara yollandım. Bazara təzə 
çatmışdım. Seyfəl gəldi yapışdı yaxamdan ki, səni 
şöbəyə aparacağam, dövlət malını oğurlayıb satırsan. 
Çox and-aman elədim, halal malımdı, məni xataya 
salma, balalarımı birtəhər dolandırıram, qulaq 
asmadı. Dedi ki, bilirsən nə var? Mən də dolanmaq 
istəyirəm. Şərtimə əməl eləsən, səni buraxacağam. 

- Bəs sonra necə oldu? 
- Dedi ki, rəisə xəbər çatıb ki, sən fermadan 

yağ oğurluğu ilə məşğulsan. Məni göndərdi ki, səni 
şöbəyə aparım. Evinə gəlmədim ki, külfətin qorxu 
çəkməsin. İndi keçmisən ələ. Səni tutub aparmıram. 
Get, fermanı çap gətir, mən sənə havadar, rəis də 
mənə. Üçümüzün də payı olsun. Yalvardım, 
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yaxardım məni heylə işə çəkməsin, mümkün olmadı. 
Əlacsız qalıb razılaşdım. O gündən məni dindirən 
olmadı. Sonralar, Seyfəli özünüz bilirsiniz, başqa 
cinayətə görə yaxaladılar, mən də qorxub fermadan 
çıxdım. Bir müddət sonra Güləli məni yenə fermaya 
qəbul etdi... 

Tapış danışır, müstəntiq qeydlər edirdi. 
Tapışın kələfi dolaşmışdı, amma onun ucu ta 
Seyfəldən başlayırdı. Cərimə batalyonuna göndəri-
lərkən qaçan Seyfəlin məlum olmayan cinayətləri 
bir-bir açılırdı. 

Tapış sədr Güləlinin və fema müdiri Məhər-
rəmin adlarını da çəkdi əlbirlər sırasında. Doğrusu, 
Tapış onların adlarını demək istəmirdi. Müstəntiqin: 

- Vətəndaş Tapış, sədr Güləli və ferma müdiri 
Məhərrəm sizi günahlandırırlar. Onlar cinayətin 
sizin tərəfinizdən edildiyini deyirlər. Əgər düzünü 
boynu-nuza alsanız, işiniz yüngülləşəcək, - sözlərinə 
Tapış hər şeyi etiraf elədi. 

Artıq Güləli də, Məhərrəm də onunla yanaşı 
mühakimə olunacaqlar. Amma ağlına da gəlməzdi 
ki, Seyfəl indi də başqa bir cinayət yolundadı. 

Müstəntiq düyməni basdı. Sarısaçlı milis içəri 
girdi. Müstəntiq Tapışı göstərərək: 

- Bunu at içəri. İşi səhər prokurorluğa göndərə-
cəyəm, - dedi, - qalanlar barədə də iş açmalıyam. 

Milis nəfəri Tapışı kameraya apardı. 
Müstəntiq yazı-pozu ilə məşğuldu. Telefon 

zəng çaldı. Müstəntiq dəstəyi qaldırdı. Danışan rəis 
idi. Müstəntiqi  otağına çağırırdı. 

Müstəntiq: 
- Baş üstə, yoldaş rəis, mən də sizinlə görüş-

mək istəyirdim, - deyib dəstəyi asdı, otaqdan çıxdı. 
Müstəntiq qara meşin üzlü qapını döyüb içəri  
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girdi. Rəisin otağında qaraşın üzlü qoca bir qadın 
dindirilirdi. Rəis onun adını Şəmsi xala çağırırdı. 

- Şəmsi xala yaxşı bir xəbər gətirib, - dedi rəis. 
- Deyir ki, qonşusu Məsmə adlı birisinin evində 
çoxdandı bir yad kişi yaşayır. Əvvəllər həmin adamı 
qəsəbədə milis paltarında görüb. 

- Hə, bala, gecələr də yoxa çıxır bəzən, 
səhərlər görürsən evdədi. O gələndən Məsmənin 
evində toy-bayramdı. Alır, satır, bilmirəm daha 
hansı yollardan keçir, - Şəmsi əlavə etdi. 

- Nə deyirsiz? Yoxlayaq? – soruşdu rəis. 
- Yoxlayaq. Onu da sizə deməliyəm ki, Tapış 

əvvəllər Seyfəllə cinayət əlaqəsinə girdiyini də etiraf 
elədi, - dedi müstəntiq. 

- Yaxşı, o barədə sonra. Kəndə getməliyik. 
Üç atlı şöbənin həyətindən ayrılıb sürətlə 

deyilən istiqamətə hərəkət elədi... 
 

*** 
Şəmsi milisə şikayətə gedəndən sonra Seyfəlin 

və Məsmənin ovqatı yaman təlx olmuşdu. 
- Səhvə yol verdin, Məsmə xala. Heç olmayan 

yerdə məni xətaya saldın. O qoca tülkü mənim 
burada olduğumu mütləq deyəcək. Ələ keçsəm, 
birdəfəlik bitəcək,- Seyfəl həyacanla Məsməyə 
baxdı. 

- Ay oğul, məndə taqsır yoxdu. Onun ciyəri 
yansın! Özü ilişdi mənə. Nə eləmişəm ona? Az yeyirdi 
evimdə? Ay onun burnundan gəlsin! Nədi-nədi sovxaya 
qalmışı mənim toyuğumun yuvasında yumurtlayıb, mən 
canıyanmış da bilmədən götürüb səninçün bişirmişəm. 
Bunda nə var ki? Bir dava saldı... Yumurtanın əvəzini  
yumurta ödəyər. 

- Bu sözlər daha gərəksizdi. Başıma çarə  
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tapmalıyam. Seyfəl bağçaya düşdü, oturub fikirləşdi, 
kölgəsindən qorxmağa başladı. 

- Yox, burada daha qalmaq olmaz. Ələ keçmək 
mənim üçün ölüm deməkdi. İndi tutulsam, çox işlərim 
üzə çıxar. Bir tərəfdən də bu qaçaqmalçılıq... Yubanmaq 
olmaz, tezliklə aradan çıxmalıyam, - otağa qayıtdı, 
şeylərini yığışdırdı, Məsmə ilə vidalaşıb evdən çıxdı. O, 
yubanmadan sərhədə tələsdi... 

Rəisin dəstəsi kəndə çatanda günortadan xeyli 
keçmişdi. Artıq gec idi. Seyfəl dostu Qrişanın kömək-
liyi ilə o taya adlamışdı... 

 
*** 

Ağacəfərin hərəkəti Yədullanı çox düşündü-
rürdü: “Camaat bu işə necə dözüb? Onu cəzasız 
buraxmaq olarmı? Yox! Bu işə susmaq qeyrətsiz-
likdi. Qəmbər Rəhimovla mütləq danışmalı, Ağacə-
fərin iç üzünü açmalıyam ”. 

Ertəsi gün Yədulla  Rəhimovun qəbulunda 
oldu. Çağırılmamış qonağın qəbula gəlməsi katibi 
təəccübləndirmədi. Lakin söhbət zamanı Ağacəfər 
Fətizadə haqqında söylənilənlər onu əsəbiləşdirdi. 
Həmişə sakit və mehriban olan insan yerində otura 
bilmədi, hirsindən barıt anbarına döndü. İcraiyyə 
komitəsinə və milis şöbəsinə zəng vurdu, tapşırdı ki, 
təcili Ağacəfərin hazırkı vəziyyəti, işi, cəmiyyətdəki 
mövqeyi barədə məlumat öyrənsinlər. 

Rəhimov qutudan bir siqaret götürdü. Alışdırıb 
tüstüsünü ciyərlərinə çəkə-çəkə: 

- Faciədi, əsl faciə. Gör vəzifəni kimə tapşırmı-
şıq? Adamları tanımaq olmur. Üzdə özünü ədalətli, 
düz göstərənin daxilində nələr varmış? İndiki 
zamanda hər kəsə etibar eləmək olmaz. Elələrinin 
kökünü kəsmək lazımdı ki, bir də göyərməsinlər. 
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- Cəmiyyətdə mövqe tutan təsadüfi şəxslərə 
görə də bütöv bir cəmiyyəti günahlandırmaq olmaz.  
Orduda da belə tiplərə təsadüf olunur. Yaxşılardan 
belələrinə qarşı istifadə eləməyin vaxtı çoxdan çatıb, 
yoldaş Rəhimov. 

- Təəssüf ki, dediyin yaxşılarda da qətiyyət 
çatmır. 

- Necə? 
- Belə olmasaydı, bu boyda namussuzluğa göz 

yumulmazdı. Bəlkə, siz də heç üstünü vurmadan 
cəbhəyə gedəydiniz, onda necə olacaqdı? 

- Ona görə də yerlərdə etibarlı dayaqlar 
yaradılmalıdı ki, hər işə nəzarət olunsun. Belə 
olduğu halda, pisləri, ləyaqəti olmayanları tərksilah 
etmək olar. 

- Düz deyirsiz, oğlum, hələ çox işləməliyik. 
Mətləbdən uzaqlaşmayaq, fikrinizi bilmək istəyirəm. 

- Nə barədə? 
- Ağacəfər Fətizadə barədə? 
- Qanunla cəzalandırılmalıdı. Qoy başqalarına da 

dərs olsun. 
- Mən də belə fikirləşmişəm. Sizi sınayırdım. 

Bu işi yerində yoxlasaq, daha yaxşı olar. 
- Əlbəttə, siz təcrübəli yoldaşsınız. Dediklə-

riniz doğrudu. 
- Hərçənd ki, siz məni eşitmədiniz, sizinlə 

işləmək olardı. 
- İnciməyin, mən artıq qərarımı vermişəm, 

yola hazırlaşıram. 
- Gedirsiniz? 
- Bəli. 
- Haçan? 
- Bir-iki gündən sonra. 
- Sizə yaxşı yol! 
- Salamat qalın! 
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Yədulla Qəmbər Rəhimovla görüşüb otaqdan 
çıxdı... 
 

*** 
Ağacəfər barədə deyilənlər yoxlama zamanı 

təsdiqini tapdı. O, vəzifədən götürülərək haqqında 
cinayət işi qaldırıldı. Köçünü aparanda Ağaclı 
camaatından heç kəs onu yola salmağa gəlmədi. 

Nazan hər iki dünyadan avara qaldı. - Allah-
qulu həbsxanada, Ağacəfər həbs olunmaq ərəfəsin-
də... 

Kolxozdakı əyintilər haqqında başlanan 
cinayət işi də tamamlandı. Üzləşmə zamanı Tapış 
sədr Güləli ilə ferma müdiri Məhərrəmin onunla 
əlbir olduğunu, daha doğrusu, onların tapşırıqlarını 
icra etdiyini sübuta yetirdi. Məhkəmənin hökmü ilə 
cinayətkarların üçü də həbsə - Lənkəran şəhərindəki  
türməyə yatab edildi... 

 
 *** 

Professor Yusifzadə, baş leytenant Yədulla 
Əliyevin sənədlərini ona verdi. Hər şey qayda-
sındaydı, tibbi müayinənin nəticələrinə görə Yədulla 
cəbhəyə qayıda bilərdi. Bu, Yədullanı sevindirdi. 
Yola salınanda Yusifzadə onun əlini sıxdı... 

Yədulla hər tərəfi seyr etməyə başladı. O, 
sanki doğma vətənlə sonuncu dəfə vidalaşırdı...  

1944-cü ilin mart ayının əvvəlləriydi. Havalar 
yavaş-yavaş qızınsa da, insanların canındakı üşütmə 
hələ də davam edirdi. Onsuz da sovetlər dönəmində 
yasaq edilən, lakin xalq tərəfindən gizli qeyd edilən 
bir Novruz bayramı da keçirilməyəcək, həyətlərdə  
tonqal qalanmayacaqdı. 

Mahmud martın 10-da “səhra poçtundan” gön- 
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dərilən bir məktub aldı. Məktub Yədulladandı. 
Açıqca şəklində idi. Məktubda yazılmışdı:  

- Çox hörmətli əmim oğlu Mahmud, bu gün çox 
ağır bir döyüşə giririk. Ölüm-dirim mübarizəsinə 
gedirik. Əgər döyüşdən sağ çıxsam, sənə yenə məktub 
yazacağam. Yox, əgər məndən məktub almasan, hər 
cümə axşamı məni yaddan çıxarma. Səni öpürəm... 

Yədulla. 
10 mart 1944-cü il. 

Bu, Yədullanın sonuncu məktubu oldu...  
 
 
 

Qəfil baş verən qətl 
 

Seyfəl sərhədin o tayına keçəndən sonra ürəyi 
yerinə gəldi, pənah aparacağı kənddən bir az aralıda 
daldanacaq yerdə arxası üstə yerə uzandı. Söyuq 
gözlərini göyün uzaq nöqtəsinə dikdi. Xeyli belə 
vəziyyətdə uzandı. Tərdən islanmış kürəyi sancdı. 
Elə hiss elədi ki, kürəyi yerə yapışıb. Çiyinlərini 
tətpətdi. Əllərini arxa tərəfə söykəyib oturdu. Bədə-
ninin arxa hissəsi keyimişdi. Ayağa durub bir az 
hərəkət elədi ki, bədəni isinsin. Gözlədi qaranlıq 
çöksün, sonra kəndə - Mehdi ağanın evinə getsin.  

Şəfəq qaralmaq üzrə idi. Yaxınlıqdakı kolluqda 
çaqqallar uladı. Qəfil ulamalar Seyfəli qorxutdu. 
Xoflandı, üzünün tükləri biz-biz oldu. Qorxdu ac 
çaqqallar ona hücum edə bilər. Ətrafa göz gəzdirdi, 
özünü müdafiə eləmək üçün daş qırıqlarından başqa 
heç nə tapmadı. Bir addım atmışdı ki, qarşıdakı 
cığırla əcaib bir heyvanın ona sarı gəldiyini gördü.  
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Bir az da üşəndi, bərk sarsıldı. Bağırmaq 
istədi, səsi çıxmadı. Lakin əcaib heyvan ona çatmamış 
qorxudan geriyə döndü və üz qoydu qaçmağa. 
Goreşən idi. Anladı ki, yaxınlıqda qəbiristanlıq var, 
goreşən yem axtarışına çıxıb. Bu vaxt özünün aclığı 
yadına düşdü. Məsmə arvadın evində yediyi bir tikə 
çörəyin üstündə idi. Uzun yol onu yorub əldən 
salmışdı. Aclığa da dözmüşdü, çünki geciksəydi, 
indi barmaq-lıqlar arxasındaydı. Sonrası da, kim 
bilir, necə ola-caqdı. Hər şey – başına gələn bu 
hadisələr öz günahı, törətdiyi cinayətlərin bəhrə-
siydi.      

Yavaş-yavaş kəndə sarı addımladı. Kəndin 
girəcəyinə çatanda itlər hürdü. Çiy kərpicdən tikilmiş 
alçaq tavanlı tatı evlərin arası ilə uzanıb gedən dar, 
əyri-üyrü kəndarası yolla addımladı. Arabir həyət 
köpəklərinin hücumlarına da məruz qaldı. Əvvəllər 
də bu kəndə gələndə belə olardı. Bu vəziyyət onun 
üçün təzə deyildi. Mehdi ağagilə tərəf gedən yola 
döndü. Fikirli-fikirli addımladı. Başını qaldıranda 
Mehdi ağanın həyət qapısındaydı.     

Hər tərəf zülmətə qərq olmuşdu.Seyfəl taqəti 
tükəndiyi üçün dizlərini qatlayıb ayaqları üstə oturdu. 
Dərindən nəfəs aldı, körük kimi qalxıb-enən sinəsi 
az qalırdı od püskürsün. Düşündü, Mehdi ağa onu 
necə qəbul edəcək..? Çox götür-qoy elədi, bu səfər 
ağaya nə desin, ancaq fikrini bir yana çıxara bilmədi. 
Axı qaçaq idi, geriyə qayıda bilməzdi. Qaçaq düşdüyü 
yerdə qanun qarşısında mərd-mərdanə cavab verməyə 
cəsarəti yox idi. Yaxşı bir əməli , düz işi də olma-
mışdı ki, özünə sipər eləsin, özünü safa çıxar bilsin... 
Ancaq getməyə başqa bir yeri yox idi. Necə də olsa, 
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Mehdi ağa onu tanıyır. Heç olmasa, bir gecəliyə 
onlarda qalar, sonra da başına bir çarə qılar.   

Nəhayət, bir az fikirləşdikdən sonra qapını 
döydü. Gözlədi. Qapı hələm-hələm açılmadı. Elə 
zənn elədi qapını açan olmaz. Karıxdı...   

Mehdi ağa axşam namazına durmuşdu. Qapı 
döyüləndə şam namazının ikinci rükətini qılırdı. 
Sürəyya xanım taqqıltıları eşitsə də, gözləyirdi əri 
namazı qılıb qurtarsın. Mehdi ağasa bu vaxtda 
gələnin məhrəm adam olduğunu fikrinə gətirərək 
ucadan “Allahu Əkbər!” – deyib, arvadı Sürəyya 
xanıma qapıya getmək işarəsini verdi.  

Mehdi ağa təqribən 40 yaşında ucaboylu, 
yaraşıqlı kişiydi. Sürəyya xanımla evləndikləri on il 
olardı. Ancaq indiyəcən övladları olmamışdı. Onlardan 
ayrı yaşayan anasının, bacılarının təkidlərinə baxmaya-
raq, Sürəyya xanıma bəslədiyi məhəbbətdən ikinci 
qadınla evlənmədi. Xanımının üstünə arvad gətirmək 
ona ağır gəlirdi. Lakin ürəyində övlad həsrəti bir ağrı 
olaraq qalırdı. Xanım da ərini başa düşür, o da eyni 
hissləri keçirirdi. Nə eləsin? Allahın işiydi. Üzdə 
ərinə arvad almağı məsləhət görsə də, daxilən razı 
deyildi. Hətta, qayınanasına və baldızlarına bildirməsə 
də, gizlində, ürəyinin dərinliyində onların hərəkətinə  
etiraz vardı. 

Sürəyya xanım işarə qanandı. Ona elə gəldi, 
yenə qayınanasıdı, gəlir qanını qaraltmağa. Durub 
həyətə düşdü, ağır addımlarla həyət qapısına yaxın-
laşdı:  

-Kimdi?-soruşdu. 
Qapı arxasından Seyfəlin yoğun, xırıltılı səsi  

onu diskindirdi.  
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-Mehdi ağanın qonağıyam, adım Seyfəldi. 
Ağa evdədi? – soruşdu. 

Sürəyya xanım bir addım geri çəkildi. 
Seyfəlin üzünü görməsə də, səsini əri Mehdi ağa ilə 
qonaq otağında söhbət etdiyi vaxtlar qıraqdan eşit-
mişdi. Bu səs, deyəsən, ona tanış gəldi. Əvvəllər də 
səsini eşitdiyi bu adamdan heç xoşu gəlməmişdi. 
Sanki ürəyi ona demişdi: - bu adam yaxşı adam 
deyil. Lakin ərinə o barədə heç nə deməmişdi ki, 
söz-söhbətə səbəb olmasın. İndi də vaxtsız qonağın 
gəlişi onun ürəyindən olmadı. İçində narahatlıq baş 
qaldırdı. Üzünü yad kişidən gizlətmək kəlağayısının 
ucuyla üzünü örtdü.      
 Seyfəl taxta qapının yağışdan çürümüş üst 
tərəfindən içəri baxdı. Evin pəncərəsindən həyətə 
düşən qəndil işığında nazik bədənli, uca boylu 
xanımı diqqətlə süzdü. Qaməti gözəl idi, hərçənd ki, 
üzü görünmürdü. Seyfəl bu qamətə dərindən həsəd 
çəkdi. İçində iyrənc hisslər baş qaldırdı.  
 Sürəyya xanım qapını açmadı. Geri qayıtdı. 
Bu vaxt namazı qılıb həyətə düşən Mehdi ağa 
onunla qarşılaşdı:     
 Kimdi? Niyə açmadın? – soruşdu.  
 -Deyəsən qonağındı, deyir sərhədin o üzün-
dəndi. Səni soruşur.      

-Seyfəldi? Bu vaxtda ondan nə əcəb? 
 -Elə dedi, - deyib Sürəyya evə keçdi, otağına 
çəkilib qapını örtdü.  

Mehdi ağa qapıya yaxınlaşıb keçirməni çəkdi, 
qapını açıb, qonağı içəri dəvət elədi:  

-Xoş gəlmisən, baba! Bağışla, namaz üstə idim, 
gərək üzrlü hesab eləyəsən, - dedi. 
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Seyfəl razılıq elədi.  
Mehdi ağa qonağı hərdəfəki kimi yaxşı 

qarşıladı. Qonaq otağına keçib rahatlandılar. Ev 
sahibi qonaqdan hal-əhval soruşdu. Qonaq da sərhə-
din o tayında vəziyyətin ağırlığından, davanın məhru-
miyyətlərindən danışdı. Özünü elə qələmə verdi ki, 
guya onu da didərgin salan səbəb elə dedikləridi.  
 Mehdi ağa söhbət əsnasında öyrəndi ki, 
qonaq burada uzun müddətə - dava qurtarana kimi 
qalmaq niyyətindədi. Bu iş ürəyincə olmadı; birincisi, 
başqa ölkənin vətəndaşını saxlamaq cinayətdi, 
ikincisi, yad kişinin evində uzun müddətə qalmasını 
düzgün saymırdı. Lakin üstünü vurmadı. Fikirləşdi 
ki, düşünüb bir yol tapacaq... 

 
*** 

Gecəni çox narahat yatan çağırışsız qonaq 
səhər yataqdan qalxanda ev sahibi dükanında alış-
verişlə məşğul idi. Qonaq həyətə düşdü, ətrafa göz 
gəzdirdi. Həyətdə sakitlik hökm sürürdü. Mehdi 
ağanın dükanı yaşayış evinin arxa tərəfindəydi. Müş-
tərilər də dükana arxa tərəfdən gəlirdilər. Bu qapı 
ancaq alver vaxtı açılırdı.    
 Taxta hasarın dibində kiçik çarhovuz düzəl-
dilmişdi. Seyfəl çarhovuzun yanına gəldi. Əyilib əl-
üzünü yudu. Qalxanda yenə hər yana baxdı, Sürəyya 
xanımın otağının həyətə baxan pəncərəsinə nəzər 
yetirdi. Pəncərəyə içəridən pərdə çəkilmişdi. Seyfəl 
həyətdə çox dayanmadı, evin arxasına keçdi. Düka-
na tərəf getdi. 

 Mehdi ağa işiylə məşğul idi. O, dünəndən 
satılan malın hesabını çəkir, pulları sayırdı. Yaxşı  
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mənfəəti olmuşdu. Hərgünkü kimi, yetim-yesirə, əlsiz- 
ayaqsıza veriləcək payı da ayırdı.  

Seyfəl dükanın qapısında göründü.   
 Mehdi ağa ayağa durdu:   
 -Sabahın xeyir! Buyur, - dedi   
 -Aqibətin xeyir! Lütfkarlığına görə təşəkkür 
edirəm.      
 -Necə yatdın, ağa, narahatçılıq keçirmədin? – 
soruşdu Mehdi ağa.      
 -Yaxşı oldu, sağ ol! –deyib Seyfəl gecənin 
narahatçılığını gizlətdi.  

Mehdi ağa ədəb-ərkanla Seyfələ yer göstərdi 
və yanındakı stulu onun altına qoydu. Dükanında 
çalışan cavan xidmətçiyə qonağa və ona çay gətirmə-
sini tapşırdı. Sonra səliqə ilə doğradığı çovdar çörəyini 
və pendiri piştaxtanın üstündə açdığı balaca süfrəyə 
qoydu. Çay gətirən xidmətçiyə tapşırdı ki, qonağımı-
zın olması barədə kimsə bilməsin. Çünki sərbazlar 
bilsələr, onun evinə axışacaqlar. Bunun nə ilə bitəcə-
yini də yaxşı bilirdi... 
 

*** 
Çağırışsız qonağın günləri pis keçmədi. Mehdi 

ağanın yanında rahatlıq tapdı. Ev sahibinin dediklərinə 
əməl eləyib qıraq adamın gözünə görünmədi. Səhərlər 
və axşamlar həyətə düşəndə oğrun-oğrun xanımın 
pəncərəsinə nəzər yetirdi, xəlvətə salıb otağının 
qapısına baxmaqdan da vaz keçmədi. Ancaq əlinə 
heç nə gəlmədi.  

Qonağın xasiyyətinə bələd olmayan Mehdi 
ağa “köməksiz qonağa” yaxşı baxdı, ürəyində: 
“Pənah gətirəni qapıdan qaytarmazlar, Allaha xoş 
gəlməz”, - fikirlərini keçirdi. 
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Günlər keçdikcə Seyfəlin səbri-qərarı tükən- 
məyə başladı. Xanımı görmək fikri onu rahat qoymadı. 
Xanımsa evində “dustaq” kimi yaşadı. Lakin bu 
halın da sonu oldu. O, qonağın oğrun baxışlarına 
fikir vermədi. Özünü elə apardı ki, heç nə bilmir. 
Ərini də məsələdən duyuq sala bilmədi. Qorxdu ki, 
xətası çıxa bilər. Sübh namazını qılanda Allaha 
yalvardı ki, pis niyyətli qonağın xətasından onları 
uzaq eləsin... 
 

*** 
Mehdi ağa nahar fasiləsindən sonra alış-

verişlə məşğul idi. Dükanın qabağında bir atlı sərbaz 
peyda oldu. Ağa qapıdaca sərbazı qarşıladı. 

Sərbaz ədəb-ərkanla baş endirdi, çantasından 
çıxardığı kağızı ona verdi: 

-Ağayi Sərhəngdəndi, sabah Ərdəbilə getmə-
lisiniz, - dedi, atını minib ordan uzaqlaşdı. Mehdi 
ağa kağızı gözdən keçirdi. Çağırış vərəqəsiydi. 
Dalağı sancdı. Ürəyindən min cür fikir keçdi. Birdən 
özünə gəldi: “Seyfələ görə ola bilər. Bəlkə, kimsə 
onun evimdə olduğunu xəbər verib? Başqa nə ola 
bilər ki? Mənim ki, hökumətə qarşı səhvim, xətam 
olmayıb”, - düşündü... 

 
*** 

Gecənin qaranlığı yer üzündən dağılmaq üzrə 
idi. Dan yeri sökülür, göydəki ulduzlar seyrəlirdi. 
Mehdi ağa Sürəyya xanımı oyatdı. Nə barədəsə 
danışdılar. Mehdi ağa otaqdan çıxanda Sürəyya 
xanım yuxulu gözlərini ovuşdura-ovuşdura soruşdu: 

-Ərdəbildə çox yubanacaqsan? 
-Yox, tez qayıdacağam. 
-Tez qayıt, Mehdi. Bilirsən səndən ayrı qalmaq  
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mənimçün çətindir. Darıxacağam, - doluxsundu. 
Mehdi ağa saqqalını yüngülcə ovuşdurdu:  
-Darıxma, sabah axşama qayıdacağam. Bu 

gün mənzil başına tez çatsam, işi həll edəcəyəm, -  
deyib arvadının könlünü almağa çalışdı. 

-Onda yubanma, -Sürəyya xanım ərini səfərə 
yola salmaq üçün onun ardınca həyətə düşdü, 
çarhovuzdan bir dolça su götürüb arxasınca səpdi, 
dodaqlarında pıçıltı ilə, - salamat qayıt, -dedi.  

Mehdi ağa getdikdən sonra Sürəyya xanım 
otağına çəkildi. Seyfəl oyaq idi. O, yataqdan qalxıb 
pəncərənin qarşısına gələndə bütün olanları müşahidə 
elədi, ərlə arvadın danışıqlarını eşidəndə həm sıxıldı, 
həm də ürəyi döyünməyə başladı. Sıxıldı, ona görə, 
Mehdi ağanın təcili və qəfil çağırışı müəmmalı idi. 
Ürək döyüntülərinin artması isə Sürəyya xanımla bir 
damın altında qalıb üz-üzə gələ biləcəyi ilə bağlıydı. 
Sürəyya xanımla yaxınlaşmaq üçün əlinə yaxşı 
fürsət düşmüşdü. Şəhvət hissi onun kişilik mənliyini 
elə məhv eləmişdi, çörəyini yediyi, evinə sığındığı 
adama acılar yaşatmaqdan, xəyanət eləməkdən çəkin-
məyi ağlına gətirmədi. O, Mehdi ağanın getdiyinə 
əmin olduqdan sonra Sürəyya xanımın otağının 
qapısına yaxınlaşdı. Qapıya barmaqları ilə belə 
toxunmadı. Çünki buna ehtiyac yox idi... 

Sürəyya xanım ərinin Ərdəbilə çağırışından 
təsirlənərək qapını bağlamağı da unutdu, gecə 
köynəyində çarpayısının üstünə üzüqoyulu uzanaraq 
fikrə daldı. O, otağına kimsənin daxil olduğunu 
addım səslərindən bildi.  

Tez çevrilib baxdı. Qonağın onun yatağına 
tərəf gəldiyini gördü. Cəld ayağa durdu. Üst paltarını  
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geyinmək üçün gec idi. Özünü itirmədi. Seyfəlin  
üstünə qışqırdı:  

-Bura niyə gəldin?! Qayıt, çıx otaqdan! – 
deyə bir neçə addım dala çəkildi, onun pis niyyətini  
başa düşdü. 

-Qorxma, xanım. Mən bura pis niyyətlə gəl-
məmişəm. Bilmək istədim ki, Mehdi ağa bu alaqa-
ranlıqda tələsik hara getdi? Nə baş verib? – deyə onu 
sakitləşdirmək istədi.  

-Sənə qalmayıb! Yaxına gəlmə! Qayıt deyirəm! 
Sürəyya xanımın qırmızı yanaqları qəzəbdən 

bir az da qızardı. Onun ağ sinəsi Seyfəlin ağzını 
sulandırdı. İştahı daha da artdı. Xanımın dediklərini 
qulaq ardına vurdu. Bu cür ovu əlindən necə buraxsın?  

Sürəyya xanım bir də onun otaqdan çıxma-
sını tələb etdi. Qonaq eşitmədi. Sürəyya xanım özünü 
müdafiə etmək üçün yol axtardı. Dala çəkilərkən 
kürəyi divardan asılan xəncərə toxundu. O, cəld 
xəncəri götürdü.  

-Yaxına gəlsən..! - sözün ardını gətirə bilmədi. 
Səsi təngidi.  

-Sakitləş, - deyə qonaq onu ələ almaq istədi. 
Sürəyya sanki tətikdə duran tüfəng kimi açıla-

caqdı. Hirsindən dodaqları titrədi. O, xəyanətkar 
qonağı tikə-tikə doğramağa hazır qaldı.  

Seyfəl əl çəkmədi, bir addım irəli atan kimi, 
Sürəyya xanım iti xəncəri onun ürəyinə sancdı. 
Seyfəldən əcaib bir inilti qopdu və üzüqoyulu yerə 
sərildi. Xəncər sapına kimi onun sinəsinə yeridi... 

Mehdi ağa fikrində yanılmamışdı. Onu qonağa 
görə çağırmışdılar. Sərhənglə kəndə qayıdanda 
eşitdikləri onun üçün ağır zərbə oldu. Evə tələsdi. 
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Həyət qapısından içəri girdi. Sürəyyanın qolları 
sərbazlar tərəfindən qandallanmışdı. Seyfəlin qana 
bələnmiş cəsədi Sürəyyanın otağında ortalıqda 
qalmışdı. O, heyrət içində donub qaldı... 

 
 
Yuxu 

 
Sona çox düşünüb-daşındı, axırda elə nəticəyə 

gəldi ki, sığındığı ev onun üçün daimi yaşayış yeri ola 
bilməz. Özgə “qanadı altında” qalmaq onu çox sıxırdı. 
Qocalara artıq yük olmağı daha özünə sığışdıra 
bilmirdi. İnsafən, bura onun üçün təhlükəsiz yerdi, 
lakin Sona burdan da uzaqlaşmaq, daha uzaqlara 
getmək qərarına gəldi. O, elə yer istəyirdi ki, bu 
yerlərin adamı ilə üzləşməsin. Hər şeydən küsmüş-
dü, həyatdan da. Qızı Bənövşə olmasaydı, bəlkə də, 
özünü həyatın mənəvi əzab və işgəncələrindən xila-
sın yeganə yolunu seçəcəkdi... Sona getməyə qərar-
lıydı. Odur ki, ev sahiblərinin ciddi etirazlarına və 
göz yaşlarına baxmadı, dumanlı yaz səhərində 
onlarla halal-hümmət eləyib, yola çıxdı. Oğlundan 
“qara kağız” alan qocalar üçün qonağın onları tərk 
etməsi ikinci ağır zərbə oldu... 

 
*** 

Hay-küylü şəhər həyatı Sona üçün ilk günlər 
cansıxıcı olsa da, tezliklə həmin mühitə uyuşa bildi. 
Onu incidən, ürəyini, ruhunu rahatsız edən, sarsıdan 
bir şey vardı, o da Yədullanın yoxluğuydu. Əriylə 
bağlı “qara kağız” əhvalatına daxilən şübhə ilə yanaşsa 
da, dava qurtarandan sonra geri qayıtmaması onun 
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sağ olmamasına Sonanı əmin etmişdi. Sonaya gün 
kimi aydın idi ki, Yədulla sağ olsaydı, mütləq 
qayıdacaq, onu və qızını axtaracaqdı. Davalı günlərsə 
arxada qalmış, üstündən illər keçmişdi. Ona görə 
Yədullayla bağlı ürəyində gizli saxladığı ümid qana 
bələnmiş, arzuları külə dönmüşdü. Ürəyindəki qara 
dərdi ağarda-ağarda saçları da ağarırdı cavan Sona-
nın. Lakin gözlərini hələ də yollardan yığmamışdı. 
Hər qapı döyülməyinə diksinirdi Sona. Müharibədən 
yadigar qalan da bu idi Sona üçün. Həmişə içində 
ağrı, gözlərində intizar - həsrət kimi qalmaqdaydı. 
Yeganə təsəllisi qızı Bənövşəydi – ilk və son sevgi-
sinin yadigarı. 

Sona Sumqayıt şəhərindəki fəhlə yataqxana-
larından birinə xidmətçi təyin edildi. Əsgər ailəsi 
olduğu nəzərə alınaraq ona yataqxanada mənzil 
verildi. Yataqxananın müdiri İsmət onun qayğısına 
qaldı. “Uşaqlı qadındır, əziyyət çəkməsin” – dedi. 

İsmətin əri Saleh də müharibə iştirakçısıydı. 
Bir qolunu cəbhədə itirmişdi. Ərinə görə İsmət şükür 
edir, Sonanınsa halına acıyaraq deyirdi: “Sən dözümlü 
qadınsan. Sənin arxada çəkdiyin ağrılar cəbhədə 
vuruşanların işindən də ağır olub. Övlad böyütmək, 
özü də müharibə illərində. Bu, böyük işdir, bacı. 
Bax, bu yataqxanada yaşayan fəhlə qadınlardan 
kimisi subay, kimisi ailəli – övlad sahibidi. Onların 
arasında ərləri mənimki kimi qayıdanlar da, hələ 
gözləri yol çəkənlər də var. Ancaq heç biri sənin 
qədər çətinlik görməmişdir. Uzaq əyalətdən buraya 
kimi əziyyətlər içində gəlməyin nə olduğunu yaxşı 
bilirəm... ” 

Həyatın mənası sevgi ilə nifrətin üst-üstə  
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düşməsindədi. Sonanın ürəyində həyatın eybəcərliyi- 
nə qarşı nifrət, yaxşılara qarşı sevgi vardı. Ona görə 
dözdü... 

İsmətin qayğıları hesabına Sona ev sahibi 
oldu. Şəhərin yeni inşa edilən küçələrindən birində 
fəhlələr üçün tikilən çoxmərtəbəli binada ona mənzil 
verildi. Lakin divarlar arasında qızına bildimi 
Sona..? 

İsmətlə aralarındakı münasibət şəxsi duyğuları 
aşaraq ailəvi dostluğa çevrildi. Ailələrinin yaxınlığı 
İsmətin əri Salehin də ürəyindən oldu. Yeganə 
övladları Sahiblə Bənövşənin tanışlığı da buradan 
başladı.  

Sahib onuncu sinifdə oxuyurdu. Bənövşə də 
onunla eyni sinifdə təhsil alırdı. Əvvəllər bir-birini 
uzaqdan tanısalar da, yaxın əlaqələri olmamışdı. 
Qarayanız Bənövşənin davranışı – ağır təbiəti onun 
diqqətini cəlb etmişdi. Ürəyində Bənövşəyə qarşı 
sevgi hisslər baş qaldırmışdı. Lakin ürək eləyib nə 
qıza, nə də başqalarına o barədə bir söz deməmişdi. 
Ağlına gəlməzdi ki, Bənövşə anası İsmətlə yaxın 
rəfiqə olan Sona xalanın qızıdı. İsmət, Sona ilə 
Bənövşəni oğlunun ad gününə çağırmasaydı, Sahib, 
bəlkə də, Bənövşəni bu qədər yaxından tanıma-
yacaqdı.  

Sonanın yaşı qırxı haqlamışdı. Lakin hələ də 
gözəlliyini itirməmişdi. Doğrusu, çətin günlər, 
həsrət-intizar onu sındırmış, saçına xal düşmüşdü, 
ancaq əvvəlki gözəlliyi qalmasa da, üzünün təravəti 
tamam solmamışdı. Onunla üz-üzə durub kəlmə 
kəsən adam ilk baxışdan hiss eləyirdi ki, Sonanın 
cavanlığı çox gözəl olub. Buna həsəd aparanlar da  
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olurdu. Ancaq necə tale yaşadığını bilən yox idi.  
Sonaya çox elçi düşənlər – istəyənlər oldu. 

Lakin o, heç kimə “hə” demədi. Nəfsini içində boğdu, 
ürəyinə daş bağladı: “Ərə getmək nəyimə gərəkdir, -
dedi, -sevgim Yədulladan sonra gömdü, dəfn olundu 
ürəyimdə...” 

Günlərin birində İsmətin yaxın qohumların-
dan biri yenə Sonaya elçi düşdü. Sona ona rədd 
cavabını verdi. Həmin axşam çox darıxdı, qəm-
qüssə qalib gəldi ona. Çarpayısının üstünə uzandı. 
Zəif və gücsüz ürəyini yuxu apardı. Yədulla girdi 
yuxusuna. Qapının ağzında durub qəmli-qəmli baxdı 
Sonanın üzünə. Sona nə qədər elədi, içəri keçmədi. 
Sonaya: 

-Ərə getmə, Bənövşəni ögey ata əlinə vermə, 
-deyə yalvardı. 

-Yox, əzizim, mən heç kimə ərə getmək fik- 
rində deyiləm. Mən səninəm, Yədulla. Qızımızın qayğı-
sına bir yerdə qalacağıq. Şükür, qayıtmısan daha! 

-Yox, yox! Daha mənim Sonam deyilsən, 
Bənövşənin Sonasısan. Mən qayıtmamışam. Axı 
əbədilik getmişəm.  

-Yalan danışırsan. Elə bilirsən dediklərinə 
inanaram? Yox inanmaram. Gəlibsən, xoş gəlibsən! 
Gəl, bu ev həm də sənindi. Bizi gözüyaşlı qoyma. 
Səndən sonra başımıza çox müsibətlər gəlib. Daha 
səbrim qalmayıb... 

-Sona, mən gələ bilmirəm, bura kimi gücüm 
çatır. Gələn ruhumdu. Davada yaralanıb hərbi xəstə-
xanaya düşdüm. İcazə alıb kəndə getdim. Evimizi 
kimsəsiz gördüm. Dünya başıma fırlandı. Sənin barəndə 
də çox şey öyrəndim. Çox sarsıldım, Sona. Təzədən 
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cəbhəyə qayıtdım. Fikirləşdim ki, dava qurtarsın, qayıdıb 
sizi axtararam. Sizin hansı çətinliklərlə üzləşəcəyinizi 
gözlərim önünə gətirəndə dəhşətə gəlirdim. Ancaq 
neyləyəydim..? Özün hər şeyi yaxşı bilirsən. Bu arzularla 
yaşadığım halda, ağır döyüşdə həlak oldum. Ruhum 
bədənimdən çıxıb göyə qalxdı. Neçə illərdi yol gəlirəm. 
Sizi tapana kimi haraları gəzməmişəm!  

Sona göz yaşı tökdü. Ağlamsına-ağlamsına:  
-Elə bildim daha həsrətimizə son qoyulacaq.... 
- Bənövşəni də gördüm. Oxuduğu institutun  

yataqxanasına getmişdim. Məni görən olmadı. Otağının 
qapısını araladım, yatmışdı. Maşallah, gözəl qız olub. 
Eynən sənin cavanlığındı.  

- Bənövşə sənə daha çox oxşayır. Qarayanız, 
sənin kimi ağır təbiətlidi. Dediyinə görə oxuduğu 
Tibb İnstitutunun cərrahlıq fakultəsinin dekanı 
xətrini çox istəyir. “Professor Yusifzadə həmişə 
qayğıma qalır”, - deyir. 

-Yusifzadə? 
-Hə, elə deyir. 
-Yaralanıb hərbi xəstəxanaya düşəndə məni 

Bakıya yazdılar. Hərbi xəstəxanadan kəndə getməyə 
icazə istədim. Professor Yusifzadə mənə icazə verdi. 
Çox yaxşı insandır. Daha sizdən arxayın oldum. 
Vaxtdı, gedim. 

-Getmə bir az da qal, -deyib, Sona əllərini 
ona tərəf uzatdı. 

Yədulla bir anın içində gözdən itdi... 
Sona ağlamaq səsinə oyandı. Otağın dörd  

yanına baxdı, heç kəs yox idi. Gördükləri isə yuxuydu... 
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Epiloq əvəzi 

 
Azərbaycan Tibb İnstitutunun cərrahlıq fakul-

təsini bitirən məzunlar həkimlik diplomunun təntənəli 
təqdimat mərasiminə toplanmışdılar. Mərasim institu-
tun iclas zalında keçirilirdi. Maraqlı və şən keçən bu 
mərasimdə professor Yusufzadə gənc məzunlara 
uğurlar arzuladı. Gənc həkimlər Hipokrat andına 
sadiq qalacaqlarına müəllimlərini bir daha əmin 
etdilər. Toplantıdan sonra məzunlar bir-biri ilə son 
dəfə görüşüb ayrıldılar. Bu, tələbəlik həyatı ilə son 
ayrılıq anları oldu.  

Axşam düşmüşdü. Şəhərin çıraqları küçələri 
işıqlandırırdı. Bu vaxt mərkəzi küçələrdən biri ilə 
addımlayan iki gənc Sumqayıt şəhərinə tələsirdi.  

Sükutu Sahib pozdu: 
-Təbrik edirəm, Bənövşə, həqiqətən, tərifə 

layiqsən... 
Bənövşə gülümsədi: 
-Təşəkkür edirəm! Mən də səni təbrik edirəm, - 

deyib, Sahibin əlini tutdu. 
Araya yenə sükut çökdü... 
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