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St-ənitsəniq Baqlarb, keçələri, yjləri, qoralar
hararatlb qujuq cəq Buiutb astbqa comqan, jalqbz syjri BolbB terək ycləri keriniB turar edi.

Hər tamandan şavqbn-suran: itlərnin hyrgən tavuşlarb,
at kişnəşi, Balalar jbqbSb, temir çərəqləş, analarnbq qarqbş
avazlarb, xatbnlarnbn Bir-Bİrlərini caqbrqan tavuşlarb, gərməngə xor qblbB məstlərniq pajma-paj qblbB ajtqan əşylələri
xuddb yjəsi BUZblqan, Byjyk, misli kerilməgən, əsəl əri jəşigi,
hər kim ez Başbqa, ezicə şavqbn saladb.
Bu Bulqancaqlbq celni həm tepəlikdəgi şamal tegrmənlə►rigəcə ez icigə alqan tinməs və Basblmas qavur hykim syirər edi.
1
Taqdan tyşiB kelgən, istənitsə arqasbda kepikləniB, hajbqbrbB, qutbrbB aqqan dərjə, bu nəfəsni qajtarqucb Bulutnb
Basa almajdb. Dərjəniq nərigi tamanbdan, uzaqda keringən taq
coqqblarb asmannb tosbB turadb.
„Sarbq cel qaraqcblarb" sarlar, egri tumşuqlarbnb ujanBujanqa BurbB əçəBİəniB ycişləri və nimə ekənini Bilməjdilər.
Hec mundaj BOlqan eməs!
Jərmərkəmi, bu ezi, Bundaj BOİsa negə, nə dekənlər
Bar, nə savdagər, nə yjie jbqblqan mallar?
Ja, kecməncilər toxtaqan çajmb. Negə Bolmasa bu jerdə toplar, oq jəşcikləri, fajtunlar, mbltbq ehramlarb? Ja, əskər. Nimə ycyn hər tamanda Balalar jbqbSb, mbltbqlarqa Ba
lalar teşəgi asblqan, toplarda Beləncək, çuvanlar Balalarbnb
emizİB otbradblar, toplarqa qoşbladurqan atlar Bilən
Bir axbrda sigirlər otlajdb, aftaBda qarajqan xatbnlar,
qbzlar BuruqsaB tytəgən terəg otb ystigə jaq, sek salbB qa
zan asqanlar?
Hec nərsəniq tə ’jini joq, xbra, cəq Basqandek, tərtiBSiz,
qalva-şavqbn Bilən cigəlləngən.
3
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Stənitsədə jalqbz qazaq xatbnlar
qazaqlar-erlər darbqa həm tapblmajdb-

kəmpirlər, Balalar

Xatbnlar terəzədən soram və gemerrəgə,
kecə və tar kecələrgə qarajdblar:
— Xudala, ketərsinl...

cən

Başqan

"
*
Sigr maqraşlarb, xoraz tavuşlarb, qonqbr-qonqbr gəplərdən açralbB gah BOquq, gah japqbraqucb tavuş eşitilədi.
—
—
—
—
—

Ortaqlar, metinggəl...
Məçlisgə...
Haj jigitlər, toplanbpbzl...
Tepəlikkə!
Tegirmən aldbqa!

Sekin-sekin Batajatqan qujaş Bilən Birgə hararatlb cəp
həm otbrdb və Byjyk tepəlikdəgi ehram nyshə terəklərnip
ysti acbldb.
Uzundan-uzaq, etəgi eləs-eləs kezgə kerinərlik Baqlar,
yjlər aqarşbB kərinə Başladb. Bytyn keçədə tar keçələr, u
Başbdan bu Başbqaca jykli-jyksiz ərəvə, tajtunlar, at, sigrlər
Bilən tolqan. Baqnbp ici və arqa tamanb, ta şamal tergrmənlərigəcə həm şundaj, xuddb celnip tepəligidən uzun, erdək
pənçələri sipəri aralarb pərdəli pənçəsini hər tamanqa jajqan.
Şamal tegrmənləri atrafbda qala-qavur, Birynzə tysli
jyzlərini kəftləri Bilən ərtiB kişi depizi hər janqa aqadb, mejsəfid-callar jyzidən uquBat əks etiB turqan xatbnlar, ojnaqb
kezli qbzlar, Balalar ajaq astbda oralbŞbB jyrədilər. İtlər hənsirəgən, tilləri cbqqan, Bularnbp həməsi saldatlar tofanbqa
qarq BOlqanlar. HərBijlər kijədegən jbrtbq papaqlar, jancblqan şəpkələr, qbrqaqlarb jirtiliB asblbB turqan, çyn işləpələr,
jbrtbq, yngən cit kyjlək kijgən və Bə’ziləri Beligəcə jalanqac
kişilər kekrəgi ystidən ikki jelkəsidən etgəzİB pylimyt lentələri
taqqanlar, kəllələr ystidə tərtiBSiz, hər tamanqa qaraqan
mbltbq nəjzələri, eski, qarajqan tegrmənlər „hec Bundaj boIqan ernəs" deB hajran BolbB qaraB turqan jeri kerinədir.
Şamal tegrmənləri arqasbdaqb tepəlikgə pelkə, BƏtəljyn
rota kəməndirləri, ştəB nəcəlnikləri toplanqanlar. Bu, pelkə,
BƏtəljen, rota kəməndirləri kimlər axbr?
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Padşah hykyməti qoşbnbda xbzmat qblbB əfitserlik mərtəBƏsigə jetgənlər həm tyrli şəhər və şəhərcələrdən kelgən
sərtəraşlar, dyrədgərlər, ərəvəsazlar, matroslar, Balbqcblar
həm Bar. Bular həməsi əzlərinin qbşlaqlarbda, məhəllələridə,
keçələridə əzləri təşkil qblqan məjdə qbzbl ətrədlərnin Başlbqlarb, Bular arasbda bnqblaBbb hərəkətgə qoşblqan dajbmbb əskərii xbzmatda Bölqucb əfitserlər həm Bar.
Bojb Bir səçin, mejləBi Bir gəzlik pelkə kəməndiri VoroBjuf şalaq ərəvə ystidə, BƏİənd avaz Bilən xalqqa qaraB
qbcqbrdb.
— Ortaqlar!

Minlərcə Brynzə tysidəgi jyzlər, tikilgən kezləri aldbda
tavuş nə qadar sbnbq və əhəmijətsiz edi! Unbn atrafbqa
Barca kəməndirlər toplandblar.
bu

— Ortaqlar!...
— BərəvərL.
— JoqalL.
— Kerəkməməməs...
— Nəcəlnik, atanbznb!...
— Həli jelkəngə pəgen taqqanbn joqmb, şunb istəjsənmi?
— Ur, Bundaqalarnb...
Narazblbq bşarasbnb kersətgən qollar, kişi denizini tolqbnlatdb, kim nimə deB qbcqbrqanbnb bİüb Boladbmb?
Şamaltegirməni janbda pəkənə, nbq—xuddb qorqaşbmdan
qujblqandek at caqlb Bir kişi turadb. Unbn kezləri etkir, kek,
undan tyşgən saja həm qbsqaqbna və Baş tamanb ajaqlar
astbda, ərəvə ystidə turqan uzun mejləBİi kişi Cbnqbradb:
— Toqtanlar, axbr eşitinlər... ahvalnb ajdbnlaştbrbş
kerək...
— Baravur, ananqa əjt!...
Şavqbn-suran seklşginə unbn tavuşbnb kemdi.

Şavqun-suran qol denizi içidən inickə, arbq, uzun kyn aftaBda mihnət. Bilən qarajqan xatbn qolb ketərildi və iztiraBlb
avaz Bilən gəpirdi:
— Eşitməjmiz, vəjsəmə, eləksə... Sijirimiz Bar edi, qoş
hekiz, yj, taqbn samavar, qanb endi ular?
Jənə alaman ystidə qollar tolqbnlandb. Heckimgə qu
laq salmaj hər kim ezicə qbcqbradb.
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— Buqdajnb ergən Bolsam, həli qallalb Bolar edim...
— Rastufqa Barbş kerək dejişti.
— Niməgə Bolmasa, kejlək Berişmədi? Nə pəjtəvə,
nə etik?
Ərəvədəgi kişi:
— Niməgə keldilərip? Əgər...
Alaman gəpni kesdl:
— Sizlər səbəb BOİdblarbn, siz hympərlər. Bizni albB
keldipiz, aldadblarbnbz, həmə yjidə otbrqanda tinickinə tlriklik Bolar edi. Endi Bolsa, telaələr sipəri həməmiz celdə sarsanmbz.
— Biləmiz, Bizni albB keldilər— dedi saldatlar gyldirəB.
— Endi qajaqqa Barambz!
— Ekəterinudarqaca Barambz.
— U jerdə kəditlər Barky!
— Hec jaqqa jol joq...
Tegrmən janbda turqan kek və etkir kezli kişi jumşaqqbna qaraB qojdb.
Şu vaqtda alaman jənə gyrlllədi:
— Satdblarl
Bu tavuş həmə jaqqa eşitildi, jykli ərəvələr, Beləncək,

oq jəşcikləri, ot janbdaqblar eşitməgən Bolsalar həm ezləricə
rəftardan Bilişdi. Alaman tambr tartbşqandaj entikiB Boquq nəfəs
alar edi. Şu vaqtda hyşi ketİB jbqblqan xatbn avazbdek Bir
qbcqbrbq eşitildi, əmma bu qbcqbrqan xatbn eməs kicginə
quşBurun Bİr saldat edi. U Beligəcə jalanqac və ezigə munaSbB BOlmaqan kəttə etik kijgən edi.
— Bizni əkə-ykələrimizni elimtik hajvandek satadbrlar...

Navca—Başb alamandan juqarb cbqbB turqan Bir mat
ros tirsəkləri Bilən kişilərni həf janqa syriB, tegrmən aldbqa
jaqbnlaşdb, çim—hec nərsə deməjdi. U çydə cbrajlb, mejlƏBİəri
endiginə CbqbB kelə jatqan, aftaBda qarajqan Bojnbda şəpkə
arqasbqa qadalqan lentəcə hilpilləB turar edi. U kəməndirlər
topbdan kezini yzməj qolbqa mbltbqbnb qattbq yşləgəni halda
keliB Cbqdb.
„Həjir... tamam"...
Baquvat, çaqb temir sipəri Bİr kişi, çaqlarbnb keprək
acdb və qajqulb Bir qaraş Bilən tolqbnlanbB turqan kişi de6
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nizigə qaradb: qaraB qbcqbrbB turqan aqbzlar, qaramtbl-qbzbl
jyzlər, qaşlar astbda qahbr-qazaB ucqunlanbB kezlər ja*
nar edi.
„Xatbn qajaqda"?...
Ojnaqb lentəli matros şəpkəsi kijgən kişi həm jaqbnda
edi. U haman, xuddb Bbran nərsəni kezidən qajbB qblmaslbqqa tbrbşqan-dek mbltbqbnb məhkəm uşlaB, kezini Bir nuqtadan almas və unb sbqbB turqan alamannb hər tamanqa syriB
şavqbn-suran içidə aldbnqa intilər edi.

-

Temir çaqlb kişigə ajnbqsa ələmli rəvişdə: axbr, men
ular Bilən Tyrkijə frentidə pylimytci BOİbB janma-jan jelkəməjelkə uruşqan edim. Qan denizi... hər nəfəsdə elim-qan...
kejingi ajlarda QoBan istənitsələridə Jejsk (E mck) temir jol,
tamanda kəditlər, qazaqlar ginirəllərgə qarşb Birgə uruşqan
edik...
U çaqlarbnb ken acbB jumşaq tavbŞb Bilən gəpirdi, şav

qbn-suran kyeli Bolsa həm həmə jaqqa eərələ eşitilər edi:
— Meni, ortaqlar, Biləsizlər, Birgə qan tekişkənmiz,
əzləriniz kəməndir q b l b B sajladbrtbz. Endi, əgər şundaj Bola
turqan Bolsa həməmiz məhy Bolambz. Qazaqlar kəditlər Bilən
Birgə hər tamandan Bizni oraqan. Bir saat həm fyrsətni qol
dan BerİB BOİmajdb.
U kerəgicə gəpirər edi, həməni ezigə qaratdb.
— Nəinki sen pəgen taqmaqan Bolsaq? dedi kesətiB
Beiigəcə jalanqac kickinə saldat.
— Nimə, man pəgen deB jyrdimmi? Əzlərin Biləsizlər,
frentdə işlədim, Başlbqlar taqbB qojbştb, nəinki mən sizlərgə
jat kişi Bolsam, kəmBaqallbq mehnət çafasbnb sizlər Bilən
Bərəvər tartmadbmmb? Birgə ekiB Birgə ormasmidik?...
— Haq, haqqa cbqadb—-dedi alaman gyvilləB—ezimiznin
kişimiz, navca matros kijimidəgi kişi alaman içidən CbqbB
ikki hətləB temir çaqlb kişinin aldbqa keldi və indəməj Bar
kycini toplaB mbltbqbnbn, nəjzəsi Bilən temir çaqlb kişini
saldb. Mbltbqnbn qondaqb'kimgədir tegİB həm ketdi. Temir
çaqlb kişi ezini zərrəcə həm cetgə aimadb, faqat jyzidə təBəssym Belgilərini kersətiB tartbŞbB sapsarbq BOİbB ketdi.
Pəkənə saldat, jalanqac B a ş b n b BykİB, Bar kyci Bilən
matrosnbn tirsəgigə jelkəsi Bilən yrdi.
7
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— Nimə BOİdb sengə, qojsaqcbL.

Nəjzə tajblbB ketiB, temir çaqlb kişinin Bojnbqa sancbIbş ornbqa, unbn janbda turqan jaş Bətəljən kəməndirnin
qarnbqa sancbldb.
U qattbq „ah“ dedidə calqanca jbqbldb. Qutbrqan navca
matros, jbqblqannbn arqasbdan teşiB cbqqan nəjzəni tartbB
albşqa urbndb.

Saqal mejləBsiz, jyzi qbzlar jyzigə oxşaqan rota kəməndiri tegrmən tambnbn qbrqaqbnb yşləB juqarbqa cbqmaqcb
edi, yşləgən çajb opbrblbB jbqblbB tyşdi. Temir caqlb kişidən
Başqa həmə toppancasbnb qbnbdan suqbrdb və jyzləridə istiraB və həsrət Belgiləri ojnadb.
Alaman içidən jənə Bir necə kişi kezləri aiajqan,
havlbqqan va mbltbqlarbnb məhkəm uşlaqanlarb halda tegr
mən janbqa cbqdblarb.
— Itlərgə it elimi!
— Ur! uruqlbqqa həm qaldbrma!,..
Birdənigə həmə çim BolbB sir tamanqa qaraö qaldb.

Celdə Buqdaj pajanb BojlaB Bir at lekilləB kelər edi.
Unbn ystidə qbzbl jol-jol kejlək kijgən oir kişi, qollarb ikki
tamanqa və kekrəgi Bilən atnbp ja!ı>qa jatqan. Haman jaqbnlaşadbr...
At Bar kyci Bilən hərəkət qblbB turqanb keriniB turar
edi. Arqada cəq qaladb, Bbqbnlarb qarnb appaq qardek kepikləgən. Ystidəgi kişi haman, Başbnb unbn jalbqa qojqanb
halda, svlkiniB kelər, edi.
Uzaqda jənə Bir qara kerindi.
Həmə Birdənigə.
— Taqbn Bittəsi...
— Qara, qandaj tez keləjatw...

At pbşqbrbB, kepiklərini aqbzbB keliB alaman aldbda
toxtadb: unbn ystidəgi qbZbl jol-jol kejləgli kişi xurçun kƏBİ
atnbq BOjnbdan aqbB jergə tyşti. Bir myncə kişi jbqblqan ki
şi taman, naşqalar hyrkiB ajaqlarbnb asmanqa ketərgən atqa
taman jygiriştilər. Atnbq ikki Bbqbnb qbzbl və japbşqaq edi.
— Ej, bu Ohrbmky! Dejişti jygiriB kelgənlər, sekinlik
Bilən unbq ujaq BUjaqbnb kyzətdilər. Unbq jelkə və kekrək-
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ləridə aqzb kəttə acblqan jaralar Bar edi.
daq— qatqan qan.

Belidə

qaramtbl

Dərrəv tegrmən artb, jykli ərəvələr ärasb, kecə və tar
kecələrgə qorqbnclb xaBar jetis Bardb.
—
—
—
—

Ohrbmnb qazaqlar capqanlarL.
Vaj, Becərə...
Qajsb Ohrbm?
Bilməjsizmi axbr, Pavluflb Ohrbm-cb!

Ikkinci suvah keldi, unbq jyz, qol və kejləkri tergə
pişgən, ajaq jalan, həmə jaqbnb eziniqmi, Bbravniqmi qanb
sacraqan, kezləri jumalaq, ojnaB turqan atdan brqbB tyşti-də
Ohrbmnbq aldbqa jygiriB keldi. Jatqannbq jyzi kəhrəBadek sarqajqan və kez atraflarbda pəşşələr ermələBjyrər edi.
— Ohrbm.

— U dərrəv tiz cekİB Ohrbmnbq qanlb kekrəgigə qulaqbnb qojbB tiqlədi, keiin ornbdan turbB Basbnb teBən salbB
tikkə qaldb.
— Oqlbm... oqblqbnam...
— Əldi— dedi həzin Bir tavuş Bilən.
U azqbna turdb-da kejin Bİrdənigə Boquq avaz Bilən
qbcqbrbB gəpirdi. Unbq gəpi eq cetdəgi yjlər və ərəvələr tur
qan çajqaca eşitilər edi.

— Slavjan istənitsəsi qozqaldb, Paltava istənsəsi həm’
Petrovski həm, Stelivski həm, Bir jol Bytyn istənitsə BUtxana"
nalarb majdanda darlar, qolqa tyşkən kişini arqama-arqa asa
jatbrlar. Stilevskigə kədetiər keldi. Həməni capa jatbr, asa
jatbr ata jatbr, at Bilən QuBanqa həjdəjdi. Başqa şəhərlilərgə rəhim şafqat joq. Çallar, kəmpirlərgəcə Bİttə qojmaj
həməsini qbra jatbr.
Bolşeviklərni kersətiB Berə jatbrlar. Qarb, BaqB an Bir
cal, unhq yji javduxlar yjiniq repərəsidə...
— Biləmiz— dedi alaman.

— ...Ajaqbqa jbqbibB sorasa həm, qulaq salmaj astb,
ularda asBaB Benehajat, xatbnlar, salalar kecəsi-jy kyndizi Baq
və carvaqlarnb kəviən mbltbq pylimot oq ala jartbrlar. Jəşcik-jəşcik töp və mbltbq oqlarb həməsi Tyrkijə frontbdan albB
keliB kemilgən asBaBİar.
9
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Baş-ajaqb joq. Toplar esəqrətiB qojdb. Xudda janqbndek Bytyn Qusan Xəq astbda. Bizniq əkə-ykələrimizni əskərii
xbzmatda azaB Berədilər, jənə ularnb daraxtlarqa asadblar.
Hər tamandaqb alahbda ətrədlər, Bə’ziləri Jikəterinədarda,
deqiz qbrqaqlarbda, Bə’ziləri Rastofda, həməsi qblbc astdbda.
U, jənə elik ystidə Başbnb teBən salbB turadb, şu tinc
dəqiqədə həməniq kezi unda edi.
U, gəldirəkləB ketiB, qolb Bilən atnbq jygənini tutbB qaldb, və unbq terli Bbqbnbqa syjəniB kejin hənsirəB turqan at,

qanlb tumşuqbnb unqa taman Burdb.
— Qajaqqa Barasan?! Tentək BOİdbqmb? Pavlu!...
— Toxta!... Qajaqqa! Qajt arqaqaL.
— Yşləqlər Bunb!...
Atqa m indidə, Bir qamcb tyşirdi. Accbq qulaqlarbnb cimiriB, hel Bojnbnb cozqan at şiddət Bilən adumlarbnb atdb
və kezdən uzaqlaştb. Şamal tegrmənləridən uzundan uzun tyşgən kelənkə cel BOjbnca unb quvlaqandek kerinər edi.
— Bekardən Bəkərgə eliB ketədi.
— Axbr, unb u jaqda ablasb qalqan! Kernnəjsənmi,
oqlb bu jerdə jatadb. Temir çaqlb kişi, sekin BurblbB əstə
gəpirdi:
— Kerəsizmi?
Alaman haman qazaB aralaş:

— Ker eməsmiz.
— Eşitdiləriqmi?!
Jənə:
— Eşitdik.
Temir çaqlb kişi toxtavsbz gəpirər edi:
— Ortaqlar, endi Bizgə hec jaqqa jol joq, arqa, aldbn—

hər jaqda elim mənə Bular—u Başb Bilən qazaqlarnbq yjləri,
san-sanaqsbz Baqlar, uzundan-uzun sajasb tyşiB turqan terəklərni kersətdi—bhttmal Bykyn keçəsi Bizni Basadbrlar,
Bizdə Bolsa nə qaravbl və nə Başqa, Bujuraturqan kişi joq.
arqaqa qajtbş kerək, qajaqqa? Eq əvvəl əskərni qajtadan tyziş kerək. Başlbqlar Bajlansbn kejin hajat-mamat oşa Başlbqlar qolbda BOlbB temir intbzam BOİSbn. Şundaqbna çan saqlaB
qalbş mymkin. Biz Baş kycimizgə BarbB qoşblsaq, kejin RuSbja Bizgə qol Berədi, nimə dediləriq? Xopmb?
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— Xop!— Birdənigə Bir aqbzdan Cbqqandek bu avav
Bytyn celni janqbratbB ərəvələr turqan çajqaca keçədə
tar keçələr, istənitsəniq nərigi Byrci, dərjə Bojlarbqaca
ketdi.
— Xoş, jaxşb, dərrəv sajlaş kerək. Kejin əskərii qbsmlamb islah qblbnsbn. Bu kərvənlərni ulardan açratbş lazbm
kəməndirlərni qbsmlarqa taqsbm qblbş kerək.
— Xop! Jənə ceksiz cel jaqqbrajdb.
Äldbnqb səfdə kelişgən saqallb Bir cal turqan edi, unbtt

çydə həm kycənməsdən xbrbllaqan avazb Başqa tavuşlarnb
Bastb.
— Qajaqqa Barambz? Niməni izləjmiz? Bu xanavajranlbq, mal*mylk rozqarlarbmbz qaldb.
Xuddb ortaqa taş taşlaqandek, alaman qalajanqa keldi,
teBrəndi və atrafda sez ketdi.
— Seniqcə qajaqqa BarblbŞb kerək? Arqaqamb?
Həməmizni qblbcdan etişimizni tiləjsənmi?
Kelişgən saqallb cal:

— Niməgə Bİzni qblbcdan etgəzsin, ezimiz BarbB asBaBlarnb tapşbrambz axbr, ular həm jbrtqbc hajvan eməsky, ənə
markyşinlilər 50 kişi təslim Bolbşdb, oq mbltbqlarbnb tapşbrdb.
Qazaqlar Bittə tykigə həm tegmədi, həməsi tincklnə qoşbnb
həjdəjətir.
— Axbr, ular muştumzorlar, təslim BOİdblar.
Alaman hajaçanqa keldi.
— Sen qara Bəjtəlnlq ketini İskə.
— Bizni hec sozsiz asadbrlar.
— Kim ycyn Biz qoş həjdəjmlz?! DeB qbcqbrdb, ipickə,

xalbn avazbqa oxşaqan Bir tavuş—jənə oşa qazaqlar, əfitserlər ycynmi?
— Jənə BOjbnturuq astbqamb?
— Qazaqlar qamcbsb astbqamb? Əfitser, genirlər
ajaqb astbqamb?!...
— Joqal, esən aman Barlbqbqdal
— Ur, Bunb, satmaqcb...
Cal Bolsa.
— Toxtaqlar, eşitiqlər axbrb... niməgə talajsbzlar?
— Joqal, eşitməjmiz gəp eittə BOİadb joqall
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Hajaçan və bztbraB Bilən qbzbl jyzlər Bir-Bİrİgə qaradb,
qaharlb kezlər jaltbrar edi. Başlar ystidə myşlər kimnldir
BOjnbqa tyşədi və istənitsagə həjdəşədi.
— Buradarlar, çim!...
— Toxtaqlar, axbr... meni qajaqqa

sizlərgə nimə qbldbm, men Bedə Baqb jaki
eməsky.

həjdəjsizlər, men
Başqa Bir nərsə

Temir çaqlh kişi aqzbnb acdb:

— Ortaqlar, qojbplar, kerəkli işni qblbş kerək, Baş kəməndir sajlajbq, Başqalarbnb unbq ezi Belgiləjdi, kimni sajlajSbzlar?
Bir sekynd həmə çim, cel istənitsə və sanaqsbz alaman
goja elgəndek. Kejin Birdən qadaqlb, jarbq qollar juqarbqa
kytərildi. Celdən, istənitsədən, Baq atraflarbdan Bir ismni ajtbB qbcqorqan avaz kelər edi.
— Kyzyx j j jl...
Avaz uzaqlarqa ketdi, nəridə kəkərİB turqan taq astbdan uzaq əks səda eşitiliB turdb:

— ...j j j!...
Kyzyx mystəhkəm caqlarbnb jumdb — şəpkəsini pəstrək
qblbB kezigə tyşirdi, şu caq unbq jyzidəgi yciB ojnaB turqan
tambrlar Bilinər-Bİlinməs kezgə calbnbB keriniB turar edi. U
jatqan elik aldbqa keliB paxal şəpkəsini ketərdi, kejin həmə
şəpkə Birdən ketərildi. Nə qadar şəpkə... xattnlar cbnqbrbB
jbqlaşar edi.
Kyzyk Başbnb teBən salbB elik ystidə tikkə turhB qaldb.

— ©z ortaqlarbmbznb şərəf və hyrmət Bilən dəjn qblajbq, .turbqlar, ikkitə şinel jergə jajbldb.
Cbrajlb navca matros kekrəgidə qatqan qan daqb boIqan BƏtəljon kəməndiri aldbqa keldi. U indəməj egildi-də,
xuddb azar jetməsin degəndek qblke sekin ketərdi. Ohrbmnb
həm ketərişiB albB ketişdi.
Alaman əvvəl cacblbB turbB, kejin Buruldbda tygəməs
aqbm Bilən Bir tamanqa aqdb. Həmənin sajasb janBaşbqa
tyşgən və arqadan kelə jatqanlar unb Basarlar edi.
Jaşqbna Bir avaz jumşaq və qajqulb tavuş matam kejini kyjlədi:
Bə ə ə ht ycyn kyrə. ə. şdə qurBan BOİdbqbZ...
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kejin Başqa nonaq, daqal tavuşlar həm qoşbldb, tavuşlar Bir-Birigə toqrb kelməs və kyj Buzblar edi. Hərkim Bilgənicə ajtbB həmə qoşbla Berdi:
Əziz xalq ycyn tartbşqanda....
Avazlar tyrli, Bir Birigə japbşmajdb, əmma Bir ələm əks
etədi, xua sykynətli cel, eski və qarajqan tigirmənlər kecki
aftaB tyşiB ycləri altbn siqəri qbzarqan terəklər, aq yjlər həməsi bu qajquqa qoşblqandek Bular janbdan etiB Bara jatqan
qa xuddb bu çajlar tuqblbB eskən jerlərdek tujblar edi. Goja
şu jerdə tuqblqanlar şu jerdə elişi kerək.
Kemkek taq həm kecki pəjitdə qaramtbl kek tys alid.

Kəmpir—Cyrpiny esə, qol deqizi arasbda arbq, iqkeb
qolbnb ketəriB qbcqbrqan xatbn, etəgi Bilən kez jaşlarb vəccəq
Bilən tolqan Byryşkən jyz, közlərini ərtiB hec toxtavsbz coqbnar edi.
Əzizlər, əvlijalar, xuda Bizgə rəhmiq kelsin.. əzizlər,
əvlijalar...—kyjiB, pişis etəgigə Burnbnb həm qaqbB qojaredi.
Saldatlarnbq qavaqlarb salbq quc sekin—sekin qadam
Basadb, kəllələr ystldəgi mblthq nəjzələri teBrənədi.
. . . Xalq nb deB kecdiqiz maalu çaandaaan...
Tyni Bilən BasblbB jer B aqrbqa singən cəq jənə qarajbB
BuralbB—BuralbB asm anqa ketərildi, həmə jaqnb jənə cəq—
tozan Bulutb qapladb.
Hec nərsə kerinməjdi, jalqbz gyldirəgər ajaq tavuşlarb
həm „əzizlər, avlijalar...." qbna eşitilər edi.
. . . Zəəək zbndan tyyyrmədə çaaandan tojbB...
Kecki tbnclbqda qarajbB matam tutqan Byjyk taq, cbqbB
kelə jatqan Basbtqb juvaş julduzlarnb tosar edi.

Mənə gorstan—Butlar, ularnbq Bəziləri eqgəşgən, Bə’ziləri
jbqblqan, cəngəl Bilən qaplanqan uzundan—uzun Boşlbq. Juqarbda Bajquş həm sekinginə yciB etdi, jarqanatlar tavuşsbzqbna qanat qaqdblar. Bə’zən qəBr ystigə qojblqan mərmər
taşlar, unqa həl Bilən jazblqan xatiar qaranquda jarqbraB
kerinər edi. Baj qazaqlar, savdəgərlər qaBrb ystigə qojblqan
katta taşlar, Bular ystidən kyjləşiB etişədi:
. . . Zulbm BərBaad BolbB xaaalbq qoozqaaalar..
Janma—jan ikkitə qaBr qazbldb. Şundajaq jəqiginə hidi
keliB turqan taxtadan jasalqan tavutnb (grop) imləşdi və mərhymlər qaBrqa qojbldblar.
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Kyzyx jalanBaş jəqiginə qazblbB toplanqan turpaq todaqa cbqdb:
— Ortaqlar, men dəməkcimənki.... Bizniq ortaqlarbmbz
eldi, hə.„. Biz Bularqa şərəf Berişimiz kerək..,. Bular Bizniq

ycyn qurBan Boldblar...

Men deməkcimənki... Bular nimə ycyn eldilər?... ortaq
lar, men deməkcimenki, şoralar Rusjasb elmejdi, u dunja Barbca turadb.
1
Biz, bu jerdə ortaqlar, men deməkcimənki, qbsbt—qanmbz ujaqda, Bolsa Rusja Məskəv, Rusja ezigə kerəklisini aldb.
Ortaqlar Rusjada, men deməkcimənki, işci dbjqan hakimijəti... ,
Bundan həmə nərsə keliB cbqadb. Bizgə taman kəditlər, jə ’ni
men deməkcimənki ginirəllər, kəttə jer egələri, kəpitəlistlər,
qbsqasb men deməkcimənki qanxorlar myttəhəmlər kelə jatbrlar, əmma Biz boş kelməjmiz, anasbnb kersətəmiz, ortaqlar
i...i... B...B,.., men deməkcimənki, ortaqlarbmbz ystigə tupraq taşlaB qaBrb ystigə Baş egiB şoralar hykyməti tamanbda turamaz.
Tupraq tartbla Başladb. Kəmpir Gyrpiny aqzbnbjumbB, ®

əvvəl jaş Balaqa oxşaB iqrəB, kejin Birdən heqrəB jbqlaB
juBardb. Unbq arqasbdan jənə Biri, ycincisi, qaBrstan xatbnlar
avazbqa toldb. Hər qajsb egilİB jerdən Bir Sbqbm topraq albB
mərhymlər ystigə taşlaşqa hərəkət qblar edi. Tupraq sekinlik
Bilən taşlanbB Bola jazdb.
Kimdir Birəv kyryzniq qulaqbqa picilləB soradb.
— Nectə Berilsin?
— On ikkitəcə.
— Kəm BOladbr.
— Biləsizmi, oq joq, hər Bİttə oqnb ihtbjat qblbşqa
toqrb kelədir.

Jappasbqa Bir sidrə atbldb, ikkinci, ycinci həm Bundan
Cbqqan ot jaruqbdaı jəlt etia kişilərniq jyzləri, gerlər ystidəgi
Bulutlar, tez hərəkət qblbB turqan kyrəklər kerinər edi.
Həmə çim BOİqandan kejinginə sizlərniki qaranqu tyşgən, tbnbdbq, hararatlb cəq hidi kelədi. Tinməs suv şaldbraşb
u mydrəşgə erik Berməjdi, xuddb qacandadbr Bir BOİbB etİB
endi eskə tyşgən Bir hadisədek, tyzik-ginə Bir nərsənl xatbrlaB Bolmajdb, əmma dərjəniq nəri cetidə uzundan-uzaq cozblqan pəst Bələnd qbrralb taq qarajbB jatar edi.
14
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III
Həlakət və mysiBətdən xaBar Beryci sirli yj terəzələri
s qarajbB ceksiz qaranqulbqqa qaraB turadb.
Tynikədən qblbnqan orundbq ystigə qojblqan şişəsiz
Cbraqdan qara tytyn BuruqsbraB şifgə urbB turar edi. Yj ici
təməki tytynigə tolqan. Jerdə san-sanaqsbz Belgilər, cbzbqlar
> kek, zəngər daqlar Bilən tolqan hajalb Bir giləmdek kəttə
Qafqaz hərifəsi.
Unbq ystidə BeİBaqsbz, ajaq jalan kəməndirlər, sekinlik Bilən emgəkləB jyrişər edi, Biri pəpirysniq kylini həritəgə
tyşirməslikgə tirişis çekədi, Başqalar toxtavsbz unbq ystidə
erməiəşədi. Kyzyh cekkə tyşiB otbrbB, kickinə və janbB turqan
kezləri Bilən qbja Baqar, amma jyzidə cııqur oj nbşanasb.
Həmə kekimtil təməki tytynigə qarq Bolqan.
Kyndyzi untblaturqan dərjəniq tinməs qorqbnbdb şavlaşb qarajbB turqan terəzələrdən yjgə eşitiliB turar edi.
9
U və qoşnb yjlərdəgilər quvalaB cbqarblqan Bolsalar
, həm, quvur—quvur tavuş eşitiliB turar edi:
— Həməmiz xaraB BOlambz, kerməjsizmi, Bbranta hən.
hərBij Bujruq Bəçərilməj jatbr.
v
— Saldatlarqa Bir. nimə deB BOlmajdb.
— Hərnəsi Bittə qalmaj hələk BOİadb—həməsini qazaqlar qblbcdan etkəzədi.
— „Mamagyidirək Bolmaoıunca myçik bBadat qblmajdb"
degən maqal Bar.
— Qandaqa mamagyldirək Bolmaqunca Bytyn atrafda
janqbn, cəngi asmanqa cbqbB jatbBdbr—u.
— Xajbr, BarbB ajtbB ker, şundaj deB uiarqa.
— Men ajtamanki
jerdə turbş kerək.

Navarasijiskini

bşqal qblbB

oşa

— Navarasijiski toqrbSbda aqbz acbB həm BOlmajdb
dedi, azada, va saqalb qbrqblqan kişi bu toqrbda mengə
ortaq Sikyjək mə’lymat Bergən edi. Nimə gəp ekənini büİb
BOlmajdb—BOtqa: u jerdə nemislər həm Bar, tyrklər həm Bar,
menşeviklər həm, eserlər həm, keditlər, Bİzniq bnqblaB qombta
həm. Hərnəsi həm metinq qbladb, Başb—keti BOİmaqan muzakərə məçlisdən—məçlisgə jyriş miqlərcə qutblbş planlarb
15
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J

həməsi həm quruqdan quruq qoşbnnb u jaqqa albB Barbş
tamaman tarqatbş degən sez....

Dərjəniq toxlamas şavqbnbdan açralbB Bittə mbltbq
avazb cbqdb, u uzaqdan Cbqdb, əmma şurıdaj Bolsa həm qapqarajbB şu kyndə qalqan yj terəzələri „ənə.... Başlandb. . .“
degəndek edi.
Pəpireslər, zor BerİB tytəjdi, Barmaqlar eq sonqb cbzbqbqaca tekşirilgən, ergənilgən xarbta ystidə, amma qulaqlar
sipəri tys alqan, xarbtaqa qanca qarama, qanca unb ergənmə
haman oşa: solda kek Bojaq Bilən Bojalqan deqiz jolbnb tosadb, oq və juqarbda javlar turqan istənitsə və qbşlaqlarnb
kersətgən tyrli rəndəgi jazuvlar, təBəndə çənyBdə qbzqbc sarbq sujuq Bilən Bojalqan, taq jolbnb Berkitkən, qarada həm
şundaj.
Bu toxtalqaıı çaj xarbtada qara Bilən izi a*zbq BOİbB
tavşb, qarajbB turqan tərəzələrdən həmə vaqt eşitiliB tuqan
dərjəniq Bojb edi. Xarbtada Belgilər qojblqan pəstliklər, qambş
zar, toqaj, dəşt qbşlaqlar və istənitsələrdə esə qazaqlar top
lanqanlar. Ular hazbrqaca alahbda istənitsə və qbşlaqlardaqb
qozqalanqb Bir ilaç qblbB Basbşqan edi, endi QoBpan qozqalan.
Şoralar hykyməti həmə jaqdan şipirilgən, unbq vəkilləri
qbşlaq və istənitsələrdə capblqanlar. Orus gerstanbdaqb Butdek hər qadamda dar: Belşeviklərni asadblar, Bularnbq keBCiligi Başqa şəhərlilər, amma qazaqlar Bolşeviklər həm Bar. Hə
məsi həm darlarda teBranİB turar edi, qajergə qacbB, qajergə
BarbB çan saqlaB BOlstn?
— Turqan gəpki, Texarbnskigə Barbş kerək, undan
Svətoj Kristkə, undan esə Rusjaqa ketəmiz.
— Bəlli aqbllb, dana, Svətoj Krist emiş, qandaj qblbB
oq— darbsbz qozqalan QuBandan etİB u jergə Bara alasan?
— Baş kycgə BarbB qoşblbş kerək, dejmən...
— Axbr qajerdə oşa Baş kyc? sengə çapar keldimi, ajt-

Cb BİZgƏ.
— Navarasijiskini bşqal qblbB, Rusjadan jardam kelgyncə
oşa jerdə turbş kerək, dejmən.
Hər kim gəpirədi, və hər qajsb gəpniq astbda „əgər şu
işni mengə tapşbrqanda eq jaxşb planlar tyziB həməni qutqarar edim..." degən arman jatar edi.
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Jənə tyngi dərjə şavqbtibnb BasbB, mysİBƏtdən xaBar
Bergyci mbltbq, avazb uzaqdan eşitildi. Azqbna turbB jənə Bittə cbqdb, kejin jənə və Birdən kep atbldb və tincidi. Həmə
Birdən terəzəgə qaradb. Şu jaqqda devar arqasbdamb, Balaxanadamb, qajerdədir xoraz qbcqbrdb.
— Ortaq Prexodky—dedi Kyzyx— Barbq, Bİliqci nimə gəp.
— Jaşqbna, pəst BOjlb, qbzbl və Byçyr jyzli tar kəmzyl kijgən qopal qazaq jalan ajaq sekin-sekin qadam BasbB taşqarbqa cbqdb.\
— Men dijmənki....

— Keciriq, ortaq, hec mymkin eməs—deB sezni kesdi saqalb qbrblqan kişi tikkə turbB pəstgə ularqa qaraB—bu uruşda
jyrı'B saldat və əfitser BOlqanlarnbqhəməsi dbjqanlar, dyrədgərlər
əpəvəsazlar, səıtəraşlar u esə uruş ilmidən xaBardar həm
eski bnqblaBCb əskərni şu ahvalda albB Barbş hec mymkin
eməs, bu əskərni həlak qblbş degən sez, hazbrqb bu əskər
eməs, metinq qblbB turqan alaman. Bunb qajtadan tyziş kerək. Bundan taşqarb bu on miqlərcə qacbB Bara jatqanlarnb
əskərdən açrathş lazbm, ular qajaqqa Barsa, oşa jaqqa BarSbn, jaki yjlərigə qajtbB ketsinlər. Əskər mutlaqa halb, Baqlanmaqan BoUbn. „ Qajtadan tyziş ycyn istənitsədə ikki kyn
qalambz" deB Bujruq jazbq.
Tili gəpirİB, ezi içidə ojlar edi „men hərBij işgə mahbr
mə’lymatbm keq, nəzərijat əməlijatqa Baqlanqan, ekənu men
eməs? alaman ker. Həm həmə vaqt alaman..."
— Nimə dəməkci noldbqbz?—dedi Kyzyx quldbraqan
avaz Bilən—bu ərəvələrdə hər qajsb saldatnbq atasb, anasb
qallbqb ajblasb Bar. Ular Bularnb taşlaB ketər midi?u bu jerdə tura Berədurqan Bölsaq həməmizniq Başbmbz kesilədi, jolqa tyşiş kerək. Jolqa, qbsbmlarnb jol-jeləkəj islah qblambz,
tezrək, toxtamaj şəhərniq janbdan deniz qnrqaqbnb BOjlaB
ketiş kerək. Tyəpisigə jetgənimizdən kejin kəttə jol Bilən
Barbp taq aşbB bsş kyc Bilən qoşblambz, ular həli uzaqqa ket
məgən. Bu jerdə hər kyn elim kytilədi-elim xavfb.
Həmə Birdən gəpirə Başladb, hər kimdə ezigə çydə
jaxşb əmma Başqalar hec nərsəgə jaramajturqan planlar.
Kyzyx ornbdan turdb-da, kickinə və etkyr kezlərinl
ojnatbB keskin qblbB ajtdb
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— Ertəgə... taı^ jaruqbda jolq a tyşəmiz.

Və ezicə ojlar edi:
maslar!...?

Bujruqqa qulaq salmasalar jara-

U gəp hec k im gə maqul BOlmaj h əm ə çim qaldb. Və
çimlik ahmaq ezigə xan, ezigə Beg...„degəndek edi.
VI

Prixydky yjdən cbqqanda suvnbq şavbllaşb jənə kyc
aldb və Bytyn qaranqulbqnb toltbrdb, eşik janlarbda, jerdə
pəstginə pylimotnin janbda qolbqa nəjzəli mbltbq yşləgən ikki qara kişi həjkəli.
Prixedky. Ujaq Bujjaqqa qaraB ilgəri Bardb. Asman qujuq qara Bulut Bilən qaplanqan hər tamanda, uzaqlarda zor
BerİB itlər hyrədi. Tinşəgən kişi jənə.zəriktirgyci dərja tavşbnbqbna eşitədi.
Tə’jinsiz yjlər qaranquda qbra—şirə kerinədi. Keçəni
qapqarajbB tosbB turqan ərəvələr ysti və astblarbdan uxlaqan
kişilərniıq pişilləşiB nəfəs albşlarb eşitiliB turadb. Keçənin
ortasbda qarajbB turqan ərəvəniq şatbSb, qaranquda xuddb
mezənəgə oxşajdb. Atlarbnbq həşək jejişlləri uzaqdan eşitilədi.
Sigirlər pişilləgən.
Əliksi Prihodky, hər zaman, hər zaman papbros Bilən
jolnb jarbtbB, adamlar arasbda etiB Baradb, həmə jaq çim-finiclik. Niməni həm kytədi kişi, jənə mbltbq avazbnbmb?
— Kim u kelİB turqan?
— Aqajnb.
— Kim...? qajt...

Eləs—eləs kezgə keringən ikkitə nəjzəli mbltbq repərə
qblbndb.
— Rota kəməndiri—və sekin egiliB „laft“.
— Toqrb!

— ÇavaB?
Saldat qbtbqlaqucb qattbq mejləBİərini qulaqqa qojbB
picirlədi:
— „Qazbq“-unbq aqzbdan vino isi kelər edi.
Prihydky ilgəriləri jənə ərən

bİüb

Bola turqan qapqara

ərəvələr, otlaB turqan atlar, uxlaqan kişilərni pişilləB nəfəs
albş tavuşlarb, tinməs dərjə şavullaşb. it hyrişi, ərəvələr astb
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da saldatlar xatbnlarb Bilən gəpirişiB otbradblar. Cetən astbda
esə Basbq, əmma sirli kylgi tapbşqanlar.

„Şymlər, məst —hər halda kim u, dejiş esigə tyşdi. Xuda xahlasa, qazaqlarnbq həmə vinosini şimirgəngə oxşajdbar Bular, lciş-ky iciş—es-hyşiqni qoşbB icmə...
Nycyk qazaqlar şu vaqtqaca Bizni qblbcdan etgəzməj
qaraB turdb ekən, ahmaqlarl"
Nərirəkdə nimədir aqarbŞbB kerindi: kickinə tar yjmi.

ja ....
„Hazbr həm fyrsət etməgən: ontadan oq tapbladb, nə
inki on—onBeştə zəmBərək oqb Bolmasa ularda həməsi Bar...“
AqarbB turqan nərsə qbmbrladb.
— Ənkəmisən?
— Sen nimə q b l b B jyripsən, keçəsi adaşbB?
Nəridə qaraB turqan at myçik ərəvə siləvigə salbnqan
picənni jer edi...
Prihydky jənə Bittə məherkə oraj Başladb. U xatbn esə

jalaq ajaq, qolb Bilən ərəvəni uşlaB Bir ajaqb Bilən ikkinci
ajaqbnb qaşlar edi. Ərəvəniq astb boş, hyrrək tavuşlarb eşitllədi—atasb uxlaB jatadb.
— Qaoanqaca bu jerdə tbqblbB otbrambz?
— Az qaldb—dedi Prihydky və pəpirosiniq kylini pyfI əb tyşirdi.

Unbq təməki tytini Bilən sarqajqan Barmaq ycləri Burnb janbqa qadaldb. Qbznbq kezləridən uçqunlar ucadb və
aq kejləglniq jaqasbdan cbqbB turqan appaq BOjnbqa marçanlar taqblqan, kejin jənə qaranqblbq kerilis turqan qap
qara hynyk, ərəvələr pişilləB jatqan sigirlər, atlarnbq otlaqan
tavbşb dərjəniq şavbllaşb, negə mbltbq tavbSb cbqmajdb?
„Alsaqda, şu qbzqa ejlənsəq...?

Şundajaq unbq kez aldbqa adatdaqbca iqickə BOjbnlb
piryzə kəz, kəkimtil jupqa kejlək kijgən „qallbqb“ kelədi.
Gimnəzjəni tygətgən... u qbznb bu ymridə kerməgən,
əmma hər halda qajerdadbr Bar.
— Əgər qazaqlar Bizni BasbB kelsə, men ezimgə pbcaq
uraman.

Turqan qbz jygiriB BarbB jaltbraB turqan Bir pbcaq
keltirdi.
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— Mənə... xuddb etkyr... kerci.
Qbj qbj... hyyy...
Tyngi, kişinin, jyrəgini çbqbllataturqan, Barqan sajbn
uzaqlaşucb açajbB Bir avaz. Faqat Balalar jbqbSb em əs—japalaq quş Bolsa kerək.
— Xajbr, ketiş kerək, bu jerdə ezilişiB otbrbşdan ma’na
joqi
Kec ajaqnb jerdən yziB qadam BasbB Bolmajdbr, ajaqlarnb jerdən yziB qadam Basbş ycyn ojlar edi psigir ajaqb

Bilən qulaqbnbq arqasbnb qaşbjdbr".
Bu həm fajda .Berməjdi, u həm cezilİB turadb. Jənə qaraqqulbqda Burun Barmaq, qbznbq Baquvat cuqurcaqlb BOjnb, jaş
və zinətləngən kekrəgi, appaq gyllər salbnqan
kejləgi jalt etiB kerinədi. Qənə qaranqblbq, dərjəniq şavqunb..
kişilərniq nəfəs alqan tavuşlarb... unbq jyzi qbznbq kezigə
jaqbnlaşqan edi. Bədəni çyvirləşiB ketti-də qbznbq tirsəgidən
yşlədi— Ənkə...
Undan təməki, səlamət Bədən hidi kelədi.
Ənkə, jyr Baqqa BarbB oltbrambz...
Qbz ikki qolb Bilən
unbq
kekrəgigə
syjəndi-də
Birdən itərtiB juBardb. U gəldirəkləB ketiB arqasbda jatqan

kimniqdir ajaq—qolbnb BasbB aldb, qbçbrlap turqan ərəvə
ystidə kimdir, aq kijimli Bir kişi qbmbrladb, qbqbr—qbqbr
kylki BaşlanbB kejin tindi, kəmpir Gyrpiny Bolsa, Başbnb jastbqdan ketərı'B ərəvəniq ystigə oltbrbB aldbda zor BeriB tişini
qbçbrlata Başladb.

— Hy, kerşəpələk!... çin calqun ki u ?
— Xala, men.
— Ej, Əliksi, sənmisən? Bilməjmən nimə BOİdb, endi
əzizim? ej Bəxtsizlik, qajqu, meniq keqlimgə kelgən edi. Jolqa
Cbqa jatqanbmbzda Baquvat kəttə qarbnlb Bir myşyk jolnb
kesiB etgən edi. Unbq arqasbdan, xuddb jignəcigə oxşaB, jygiriB Bittə qujan həm etdi, xudajj!.. Bolşeviklər nimə deB
ojlajdblar, Bytyn rozqar mal—halbmbz qaldb, meni ergə Berişgəndə anam: mənə bu seniq samavarbq. Bunb keziqni qaraCbqbdek bhtbjat qbl, sen elsəq nevərəqgə qaladb degən edi.
Ənkəni ergə Bersəm, samavarnb unqa Berəmən—degən edim.
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Endi mal—hal həməsi qaldb Belşeviklər nimə 'deB ojlajdb?
Şora hykyməti nimə qblbB Berədi’ meniq samavarbm joqalaturqan Bolsa, bu hykymət həm elə qalsbn! jolqa CbqbŞbmbzda yc kyn içidə jetiB Barambz degən edi, hazbr Bir həftə
BOİdb, həlihəm bu jerlərdə sarsanmbz, qandaqa, endi, bu hy
kymət Bizgə Bbran fajda tegməgəndən kejin. Bəjtəl hykymət
qazaqlar, xuddb yjəsigə cep Sbqblqan əridek qozqalqan... essizginə Bizniq jigitlər, Ohrimə, jənə u jaş jigit... ikkəvi həm
jaşbqbna edi, ej xudajbm...
Gyrpinyniq jyrəgi qəş, içini mbŞbq tirmələgəndəj u gəpdən toxtaqan edi. ynitilgən dərjə şavullaşb Bilən əzini jənə
esigə saldb.
Ej kəmpir, keB vəjsəşdən nimə cbqadb.
Prihydky jənə papbrusnbq kylini pyfləB tyşirdi və eziniq ojbnb ojlar edi, rotada qalsammb, ja ştaBdamb, kəptər bojbq—piryzə kezni endi qajerda, qacan ycrətəmən?
Kəmpir həli tinciməjdi, unbq kecirgən kynləri, etgən
ymri uqusat içidə Bolqan. lkki oqlb Tyrkijə frontbda eldi,
jənə ikkitəsi bu jerdə mbltbq astbda, cal ərəvə astbda hyrrək
tartbB jatadb. Kim Bilədi bu həkkə Başbnb urbB uxlaB jatadbmb? qbjbn.altmbş jaşqa kirİB Bara jatbr, aqbr mehnət astbda
calntq həm, oqbllarbnb həm jelkə syjəkləri cbqbB Bykcəjdilər.
Bular kim ycyn işlədjpr, qazaqlar ycyn ularnbq əfitser və
ginirəlləri ycyn, Bytynjer ularnbqb, Başqa şəhərlər esə, it siqəri... hekyzdek işlədilər.
Kəmpir ertə kec namazdan kejin əvvəli ata anasb ke
jin padşah, kejin Balalarb, undan kejin Bytyn pravaslavijə
məzhəBidəgi xrestbjanlar haqbqa dua qblar edi. U, padşah
eməs, Bir Bəjtəl ekən—Beliniq pəstigə tepişdi.
Padşahnbq jbqblqan xaBarbnb eşitgəndən əvvəl lərzəgə
kirdi, jyrəgi vəhmə aldb, Irejin əçəb BOİbBdbr dedi, u Bəjtəlgə bu həm az.
— Keçəsi Byrgə Bezarçan qbldb.
Kəmpir jənə entikdi, kejin qaranquluqqa qaradb— dərjə
şavullar edi—u coqbndb.
— Taq atbB qala jazdb.
Kəmpir Başbnb jastbqqa qojdb, əmma kezi hec ilinməs edi.
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Balşeviklər xudanbq Barlbqbqa işanmajdbiar, nimə, Bəlki
ular Bilər, kelişi Bilən həmə jaqnb astbn—ystyn qbldb, əfitserlər, muştumzorlar qujanntq yjini içərəgə albşdb. Mənə qazaqlar həm hajvanlaşa Başladblar...
Xudaj bmansbz Bolsalar həm, Bularqa sihət, səlamətlik
ihsan et. Hər halda ezimizniki, musulmaneməsky. Bular ilgərirək dunjaqa kelgəndəky, bu lə’nəti uruş həm BOİmas edi,
oqbllarbin həm tirik Bolar edi... tupraqb tyrklərdə qaldb... bu
Balşeviklər qajaqdan pəjda BOİdb?
Məskəvdən Baş ketərdi şekillik, Bə’ziləri Glrman padşasb dunjaqa keltirİB Rusjaqa juBarqan dejişədi.
Ular kelgən zamanb joq, həməsi Bir aqbzdan jer, jejsr,
jerni hər kim ezi ycyn eksin, qazaqlar ycyn işləməsin dedi.
Jaxşb kişilər ekən, faqat nimə ycyn çim BOİbB ketişdi.
Oqlbm... o... B a a . .. laqbnam... ,
Kəmpir mydrəB Başbnb jastbqqa qojdb, taq jarbŞbŞbqa

həm az qaldb...

^

Həmə ez işi Bilən, ərəvə astbda cetəngə jaqbn çajdajavajb
kəptər Balasbdek qur— qur qblqan avaz eşiltilədi.

Keçəsi ərəvə astbdaqb cetən aldbda javajb kəptər nimə,
qblsbn? kimgə dir şirin BOİqan avaz „yvvə“ iqgə iqgə“ şu
vaqtda unb erkələtgyci ana tavuşb həm eşitilər edi:
— Girkittan, girkittan, çanbmnb qaqaj, nimə BOİdb, mə
axbr, emgin.
Mə, mə axbr, niməgə emməjsən? qara, qandaqa Başb
Başb qbladb, həməsini tişləe tartadb.
U, sevnicli hyq Bilən yryB kylər edi. Bu qaranquda

kerinməjdiky, əmma qaşlarb qapqara, kickinə qulaqlarbda
kymyş isbrqalar Bar.
— Emməjsənmi? nimə BOİdb sengə qozbcaqbm? həj, həj,
həj, accbqb keldi, qulaclarb Bilən həmələrini tartqaladb. Qa
ra, tbrnaqlarbnb, jupqa Xbtaj qaqazbdek, kel, Barmaqlarbqdan
eptir, Bir ynisini, ikki hy... yhy, kəttə kişi BOladb bu. U
vaqtda anasb tişsiz, kəmpir BOladb. Kejin anasb oqlbqa^ qanb
oqlbm, otbr, deB aldbqa dəsturxan jazbB jaxşb avqatlar qojadb. Istipən, Istipən dejmən tur myncə uxlajsən? tur, oqlbq
' jnajatbr.
— Toxta, hyy... yvvv... tegmə, qoj, ujqum kelədi.
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— Istipən, dejmən tur oqlbnnb ker, myncə pəlpis sen.
Mənə oqlbryib al, tart ataqnbn Burnbdan, ləBİdən tart,
hə, ənə, ənə... atan, həli saqal mejlƏB həm Cbqarmaqan, Iəbİdən tart.
Qaranqu, əvvəl ujqu aralaş—quldbraqan, kejin quvanelb kylgi aralaş tavuş eşitildi:

— Kel oqlbm, menin janbmqa jat—u xatbqnb qoj, ikkəvimiz myçiklərtə BOİambz, Birgə uruşqa Barambz, u jerdə
ikkəvimiz sir çyft BOİbB işləjmiz kejin jer ekəmiz... ejjj, me
nin təgimdən dərjə etkəzdinky.
Anasb esə qatbB—qatbB kylər edi.
Prihydky hər zaman papirus Bilən jolnb jarbtbB əstə
sekin qadam BasbB ərəvələr, Bejincələr, qaplar arasbdan etiB
Barar edi.
Həmə jaqda çim—çitlik, qaranqu, hatta ərəvə astb cetən janbdan həm, .tavuş eşitilməjdi. İtlər həm çim, faqat dərjə
şavullajdb. Unbn qavullaşb həm Basbqraq, xuddb dərjə nərirəkgə syrilgəndek, on minləreə kişini ujqu Başqan, sekin
sekin nəfəs aladblar.

Prihyd endi nibltbq avazbnb kytməj, aldbqa qadam Ba
sar edi, qaranqu, kezi kerməjdi, taq təpəsidəgi Bələnd—pəstliklerni həm zorqa açratadb.
„ Tan, jarbşb Bilən hyçym qbladblar axbr...“

Prihydky qajtbB BarbB Kyzyxgə əjtə turqanbnb ajtbB
ərəvə ystigə cbqdb. U qbçbrlaB teBrəndi, ojlamaqcb BOİdb...
niməni ojlajsən? jumblbB ketə jatqan kezini jymdi—də ujquqa ketdi.
V
Temir çərəqləş, qasur—qusur, qbcqbrbq... tərr tətə.
tətə... tərrr...
— Qajaqqa? qajaqqa? toxta..,
Asmandaqb jaruqlbq n'iməniki, janqbnmb, şafaqmb?
— Birinci rota, cap.
Qara quzqunlar topb, qbzarbB turqan asmanda qbcqbrbB miltilləjdi.
Həmə jaqda BOjbncalar. doqalar tan qaranqusbda atnbn Başbqa ilingən. Qaçaqlar, karvanlar ərəvəslnin gypcəkləri Bir-Birigə toqbnbşadb, s e k iş ..
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...Gym,

gym...

Qorquv dəhşət astbda ərəvələr qoşbladb. Bir-Birigə
janaşqan pirpirəB Barajatqan ərəvə -cqbldirəkləri keprik ystidən ycər edi.
,
Tərrr tətətə... gym... gym...
Ərdəklər dəştkə danlaşqa etədilər, xatbnlar
Iaşadb...
...tərrrr tətətətə...

şavqbn{

Topcblar qaltbraB top tepkisini yşləjdirlər.
Kəltəginə kejlək kijgən, ajaqlarb ser çyn, iştansbz Bir
saldat kezlərini kəttə acbB ikkitə mbltbqnb sydrəB kələ
jatbr.
— Bizniq rota qajaqda?... qajaqda Bizniq rota?.

Unbq arqasbdan cacb hyrpəjgən Bir xatbn tavuşbnbq
Barbca Baqbradb:
— Vəsili... Vəsili Vəsili... dejm ən..
Tə tə tə tə tərrrr... gym... gym... *

Başlandb: istənitsəniq nərigi cetidə, yjlər, daraxtlar ystidə tytynlər BuralbB—BuralbB juqarbqa ketərilə Başladb,
yj hajvarılarb jygirədi... qbcqbradb... hər taman qacadb.
Negə kecə tygəB, taq atdb? hazbrqbna həmə jaqnb zylmət
qaplaB bu on rniqlərcə kişilər ujquda tinməs dərjə şavullaB
turmaqanmbdb? hazbrqbna bu taq cetdə qarajbB jatmaqanmbdb?
Endi Bolsa, Bular nə qara, nə kek, qbzqbc rəngə kirgən, dərjə şavullaşb, taraq—turuq, hərəkətdəgi ərəvələr qacurqucrb pekilləB turqan jyrəkgə myzdek tegədi. Tərrr tətətət...
tərrtətət...
Misdek qbzbqan havadäqb həmə jaqnb lərzəgə keltirgyci „gymByr təəəq..." avazlarb aldbda Bular ərziməgən
nərsə BOlbB kərinədi.
Kyzyx yj aldbda otbradb. Unbq jyzi xatbr çəm’ və sarbq. Xudda Bbrav uzaq səfərgə ketəturqan BolbB həmə şaşblqanda pojizd çonaqandan kejin jənə həmə tinicləngəndek,
dəmBədəm unbq aldbqa kişilər terləB pişiB at capbB keliB
mə’lymat BeriB ketədilər Janbda adjytənt çapar.
Qujaş Bələndrək ketərildi, mbltbq, pylimyt avazlarb avç
aldb. Kelgən kişilərgə untq çavaBb Bir:
24
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Oqnb kezləriqdek ihtijat qblbrjlar, düşman jaqbn kelgəndə
toqunbş Bolqanda atbqlar. Duşmannb Baq tamanqa etkəzilməsin. Ətgəzməqlər Baq tamanqa, Birinci pelkədə ikki rotanb
albB tegrmənni BuzbB pylimyt ornatbq.
Hər tamandan unbq aldbqa vəhiməlik xaBariar albB
kelişədi, u esə haman xatbr çəm’, jyzi sarbq, faqat cəkkə¥
sidəgi tarhbrlar ojnaB turadb. Xuddb unbq içidə turbB Bbrav
„Bərəkəllə Balalar, Bərəkəllə“ degəndek. Ihtimal Bir saat jaki
jarbm saatdan kejin qazaqlar BasbB keliB ulamb qblbcdan
etgəzədi. U, Bunb Bilədi, amma Bataljon arqasbdan Bataljon
' pelkə arqasbdan pelkə Bujruqnb Bəçərə jatqanlarbnb həm
kərin turbBdtr. Kecəginə Bunb və kəməndirlərni nəzər—pisənd
qblmaqan Baqbrbşqan xatbnlar arqasbdan jyrgəıı ruta və Ba
taljon qahr—qazaB Bilən uruşa jatbrlar. Kecəginə keçəsi, həməsi Birdek juqarbdan kelgən farmanlarqa nəfrət kezi Bilən
qaraqan kəməndirlər, Bykyn unb nuqtama—nuqta Bəçərə
jatbrlar.
*
Qazaqlar qolbqa tyşgən Bir saldatnb keltirişdi, unbq
Burnb, qulaqlarb, tili, Barmaqlarb kesilgən və kekrəgigə qan
Bilən jazblqan: „həmən, həm şu kyngə tyşəsənlər, anaqnb...“
„Bərəkəllə Balalar, Bərəkəllə..."
’
Qazaqlar qahr— qazaB Bilən Bir yjgə toplanbşadblar.
Uruş majdanbnbq keti (tub) dən kelgən kişi hansbraB:
— U jaqda kepryk aldbda uruş Bola jatbr...—u zaqfarandek sarqajqan edi—qaçaqlar ortasbda, ərəvələr arasbda
atbşbş... degən edi, Kyzyx oşa tamanqa jygirdi.
Kepryk aldbda ur jbqbt: kişilər Bir - Biriniq ərəvəsiniq
qildirəgini Balta Bilən capqan, eir-Birini qamcb və nəjzələr
Bilən yrgən... Baqbrbş, qbcqbrbş. Xatbnlarnbs çan talvasasbda
vaj vajlaqan avazlarb, Balalarnbq cirilləgən tavuşlarb... kepryk
ystidə zor tbqbn: ərəvələr gypcəgi Bir-Birigə toqbnbşqan, qarbn Baqbqa oralbŞbB qalqan atlar xbrbllaqan, kişilər qbSblqan,
bu vəhimədə Balalardan...
Baqlar arqasbdan: tərrr tə tə tə tə...
Nə arqaqa jyriB BOladb, nə aldbnqa.
— Toxta!... toxta!.. — dedi daqal qaldbraqan tavuş
Bilən Kyzyx, amma tavbşbnb ezi həm eşitməs edi, jaqbnda turqan Bir atnbq qulaquqa atdb.
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Nəjzələr Bilən unqa taşlandblar.
— Hympər, çanvarnb negə məjiB qblasan!... ur Bunb.
Kyzyx adjunantb və janbdaqb ikkitə saldat Bilən arqa-

qa cekildi, dərjə Bojbqa qbSblbB—BarbB qaldb. Unbq ystidə
nəjzələr ojnar edi.
— Pylimyt...— dedi Kyzyx Boquq avaz Bilən.
Adjutant, blan Balbqdek qblpbllaB ərəvələr arasb və at
lar təgidən etiB ketdi. Bir minyt etməj pylimyt keltirildi və
Bir saldat həm keldi.
Myçiklər xuddb jaradar Bolqan hekyzdək Bekirər edilər.
— Ur, u dinini satqanlarnb!— və nəjzələr Bilən qolqa ■
urbB mbltbqlarbnb tartbB alar edilər. Saldatlar polşa mbltbqnbq qondaqb Bilən dəf qblar edilər— ata, ana, xatbnlarbqa
qarşb oq atmaslbq, kerək, axbr.
Kyzyx javajb mbşbqqa oxşaB brqbB pylimet janbqa
keliB lentəsini saldb-da; tərrr tə tə tə;.. Baş ystidə jelpuqbC' BolbB, əlim şasadasb saclarnb jelpitər edi. Myçyklər topb
Bilən arqaqa cekildi. Baqnbq arqa tamanlarbda esə, haman ’
tər tər tər...
Kyzyx atbşdan toxtadb-da otbrbB albB Balaxanadar
qblbB sekə Başladb. Bu unb dərrəv tiniclətdi. Kepryk ystidəgi

Bir-Birigə kirişiB ketgən ərəvələrni dərjəgə, taşlaşqa Bujur- •
db. Myçiklər Bujruqqa Bojun sunbşdb, kepryk Boşatbldb. Kep
ryk aldbda vzvod mbltbqlarbnb uşlaB qatar turdb, ədjutant
ularnb nəvBəti Bilən etgəzdi.
Arqadaqb ərəvələr yc qatar BolbB Kepryk ystidən etdi.
ŞaXbdan Baqlanqan sigiriər arqannb tartbB Başlarbnb silkitədir, tonquzlar capbB—capbB qacar edilər, keprik taraq—tu
ruq qblbB taxtalarb brqbB ketər edi, darja şavullaşb bu taraq
turuqda kemildi.
Qujaş Barqan sajbn joqarbqa ketərilədi. SuvjaltbraB taqatsbzlbq Bilən ojnajdb.
Darjanbp nərigi tamanbda kek səthini bşqal qblbB cəqgə kemiliB karvan Baradbr.
Majdanlar, keçələr, tarkecələr, Bytyn istənitsə Barqan
sajbn Boşaj Baradbr.
Qazaqlar minyt sajbn oq atbB, istənitsəni Bİr tamandan
qurşas aldblar. Ularnbq Bir yci darja Bojbqaca kelgən edi.
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Haman jaqbnlamadb—istənitsə, Baqlar, kepryk ystidən tbqblbŞbB etiB ketə jatqan karvanlarnb qbSbB kelədir. Saldatlar
hər Bir Basblqan qadamnb qanbjmat bİIİb əzlərinin Balalarb,
atalarb, analarb, ycyn urunadblar hər Bir dana oqnb bhtbjat
qbladblar, sijrək atbşadbr, əmma, hər Bir atblqan oq qazaqlarda jetimlər pəjda qbladbr. Qazaqlar ablasbnbp kez jaşbnb
təkədir...
•
Qazaqlar quturbB alqa taşlandblar, jaqbnlaşbB qaldblar,
çydə jaqbn—zənçir kəBi tiziliB kelə jatbrlar, Baqlarnbn atrafbnb bşqal qbldblar. Cəngəllər, daraxtlar, cetənlər arqasbda
r kərinİB turadbr. Əskərlər arasb on qadamlar camasb. Çim,
saldatlar oqnb bhtbjat qbladbrlar, Bir-Birlərini pajlajdbrlar.
Hidgəşədi: qazaqlar tyrkymi tamanbdan qbjamdan etiBrək ketgən xanəki araqnbp hidi kelədir. Kəttə asblqan Burun teşik
ləri hyştək caladbr:
— Bir qultum—Bir qultum jytişiadir, itlər... qandaj qblbB tapsa Bolar ekən-ə !...
*
Birdən qazaqlar tyrkymidan xursandlbqdan şaşbB qalqan kişinipmi, jaki accbqb keliB quturqan kişinin avazb keldi:
— Ej! bu, sen Xuvamkə— kyl! vaj, annapb... təvBƏ ...
Şu anda—jaq daraxt arqasbda turqan jaş qazaq

jigiti

jaqqal rəpərəgə Cbqdb. İstəsən at unb.
Saldatlar tyrkimidən həm jaş Xuvamkə cbqdb;
— Vənkəmisən?, sen, vaj annapnb... həramb...

Bir stənitsədən Bir keçədən, yjləri həm Bir-Bİrigə qoşnb
ikkəvinip həm yji kəttə Bir tal təgidə. Bularnbp analarb ertəIəB əzlərinin mallarbnb padaqa həjdəgəndə, hər kyn dejərlik, qora aldbda ucraşbB qalbB laqbllaşadbr. Bu Balalarnbp
jaqacdan at qblbB, quBanda qbsqbCBaqa tutbB, Bir dəm tinməsdən cemylişİB jyrgənlərigə qanca BOİbBdbr? qbzlar Bilən
ekrəjincə əşylə ajtbB jyrgənlərigə uzaq BOİdbmb? Birgə işgə
Barbşar edi, Bytyn atrafda BomBalar, top oqlarb jarblbB, parcalarb ycin turqan, tytyn içidə tyrklərgə qarşb Birgə uruşqanlar.
-

Hazbrcb?
Endi qazaq Balasb qbcqbrdb:
— Nimə qblbB jyrypsən bu jerdə, sassbq kəpə?, Iə’nət
Bolşeviklər Bilən caqqb BOldbnmb, jalanqac qaraqcbmb?!
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— Kim?! men qaraqcbmb?, sen nimə bflas myst... Se
nin ataq xalqnbn terisini az şildimi, nə eligini qojdb, nə tirigini... sen həm şundaqa Bir ergəmci!...
— Kim!? men—ergəmci!? mənə Bolmasa;!—u mbltboibnb

u jaqqa brqbtdb-da, qulac kəş qblbB turbB Xuvamkənin
tumşuqbqa tyşyrdi. Xuvamkənin Burnb şu anda-jaq kəttə
nakdaj BObİB şişdi, Xuvamkə həm pəjt pajlaB turbB tyşyrdi.
— Mənə sengə, it!
Qazaq qbjşajdb.
lkkəvi Bir - Birinin

kekirtəgidən yşləşİB

albB

xop ty-

jişdi.

Qazaqlar hekyzgə oxşaB BekyriB, qollarbnb muşt qblbB
ortaqa taşlandblar və Bytyn Baq ici araq hidigə toldb. Saldatlar həm Bİrdənigə brqbB majdanqa cbqbB muşt Bilən iş
kerə ketdilər. Mbltbqnbn ezi joq, heckimnin esigə həm kelməs edi.
Endi, əstəjdil uruş Boldb-da!... muşt səttə tumşuqqa,
qanqsarqa, kekirtəkgə, çaqqa şblqbllaB tyşədi. Xuddb tengək jarqandaj: „yvə, yvə hi... hi... bu çanlb tyrkym ystidə
cidəB Bolmajturqan, şu vaqtqaca hec eşililməgən analar
qbcqbrbqb.
Qazaq əfitserləri, keməndirləri qollarbda toppanca, mat
BOlbB xbrbllaB qalqan çajlarbda, kepcilik arasbnb jbrbB ez əskərlərini mbltbqqa tu'tunbşqa məçByr qblbşqa urunar, əmma
əzləri ata almas edilər. Cynki bu kəttə məsələni bşqal qblqan hec kerilməgən kişilər yjymi içidə ezləriniki həm Bar,
Başqalar həm Bar edi. CidəB Bolmaslbq dərəçədə qol Bala
araq hidi Buruqsbrajdbr.
— Hə... xumparlar!.. deə qbcqbrar edi saldatlar—jutbB
alqan ekensənlər, dunjanb suv alsa topuqbnqa həm cbqmajdb...
...Anna... anal...

— Nəinki, sen tonquzlar, bu muqaddas suvnb BUİqatsan— ana,, ana... deB qazaqlar qbcqbrar edilər.
Jənə Bir - Birlərigə taşlandblar. Bir - Birlərini Boquşdb,
Burunlar pacaqlandb. Benbhajat muştlar toqrb kelgən çajqa
tyşər edi. Vaxşb—quturucb ədavət heckimgə nə eziniki Bilən,
nə düşman Bilən Bbran gəp, sez qblbşqa erk Berməjdir. Həmə
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jalqbz Boqbş, uruş, qbÇbmlaB taslaşnb ojlajdbr. Əzinin muştb
Bilən Be vasbta duşmannbq aqbz—Burbnbnbq qara qanqa
Bojalqanbnb kergisi kelədir. Həmə jaqnb qujuq, nəfəs
albB BOlmajturqan, araq hidi və anadan albB sekişiş
qaplaqan.
—■
Ikki saat etdi, haman səttə tumşuqqa tyşyriş, analar
qbcqwbqb davam etədir. Qaranqb tyşgənini hec sezməj həm
qaldb.

Saldatlar qazaqlar Bilən qaranqbda qbCbnbB, sek y n iB
uzaq salbşbştb, kejin azqbna toxtaB Bir-Birlərigə qaradblar.
— Əpənəsmisən?! negə sen, annajb zarbq... meni Bunca
tyjdiq!

— Sen Nikeləjmi? men seni qazaq dejmən. Negə sen,
haram qars, menin Bytyn Bəşərəmni dəBdəiə qbldbq, men sengə nimə qbldbm, nimə, men vaqfnbq mylkimi?
Bular qanib jyzlərini ərtiB, sekynişiB, qarargahqa BarbB
qaranqbda mbltbqlarbnb izləşər edilər.
Nərirəkdə ikki qazaq vaqbllaşbB Bir-Birini myşt Bilən
tyşyrər və nəvBət Bilən Bir-Bİriniq ystigə minər edi. Kejin
Bir-Birigə qaraşdb:
— Negə meniq ystimgə minəsən, bu jerdə senin egərləB
qojqan atbq Barmb? Bar, nəri Bar!
— Sen Grişkəmisən? negə qattbqraq tavuşbq Cbqmajdb? faqat anadan albB səkynəsən, xalas. Lə’nəti, men seni
saldat deBmən.
Kejin aqqan qanlarbnb ərtİB qazaqlar səfinin arqa tamanbqa ketdilər. AqbBat rəzil sekyşişlər həm tbndb. Dərja
şavbllaşb, karvanlar ərəvəsi etgəndəgi keprik taxtalarbnbq
taqbr-tuqurb eşitilədir və janbB Bitə jatqan janqbndan cbqqan
tytyndən asmandaqb qara Bulutnbq çigərrəq etəkləri qbmbrlar
edi. Baqlarda yzynəsigə saldatlar tyrkymi, atrafda—celdə esə,
qazaqlarnbki. Həmə, çim, kekərgən, şişgən Bəşərələrini Baqlajdbrlar. Haman keprik taraq-turuqb, dərja şavbllaşb. Taq
məhəlidə stənsə Boşadb. Eq soqqb eskədron həm keprikni taraqlatbB, cəqitiB etiB ketdi. Bular etiB ketişi Bilən Bytyn
stənsədən Bərəvər mbltbq avazlarb cbqdb. Pylimytiər tirrillədi.
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VI
Seppəjgən, uzun cerkəs qalpaqb kijgən qazaqlar, piləs-

tyn Bətəlionlarb stənsə keçələridən əşglə ajtbB etə Başladblar.
Cetləri titiliB ketgən—jbrtbq qara papaqlarqa aq lentəcələri qadalqan, jyzlər MBezəlgən“: Birinin kezi mamatalaq, jənə
Birinin Burnb ornbda qanlb domBazIbq, cəkkələri şişgən. Ləbləri yrylgən qanarnbq aqzbdaj qajtarblqan, hec Bir qazaq joqki-unbq jyzi kəltək zərBidən kekərməgən BOİSbn.
Əmma həmənin cehrəsi acbq, Bərəvər və zərsəli taşlanqan ajaqlar ajaq astbdaqb turpaqnb tozdurbB ajtbla jatqan
marşqa mas tyşər edi:
. . . Tiləməgən edik
Qozqaldbq . . .

Stənsədə, dəştdə, Baqlarda, Baqlarnbn nərigi tamanlarbda
Bələnd və gyrylləgən avaz:
. . . Əj ekrəjnəni Baj Berdik...
Qazaq xatbnlar ularnbn bstbqBalbqa cbqqanlar. Hər
qajsb ezigə qaraşlb kişini İz Iəb qarajdbr: Bə’zisi şadlbq Bilən
ilgərigə atblsa, sə'zisi jaqasbnb cak urbB Betlərini jylədir, fərjad qbladbr, unbn tavuşb marş (əşylə) n! BasbB tyşədir. Bir
qarrb kəmpir ezini urbB, aq saclarbnbjylədir. Unb kycli qol
lar, yji tamanqa jetəkləB ketdi.
.

• . Qozqaldblar...

Qazaq Balalar jygyrişədir... ehe, qanca-jy! u jaqdan cbqbB
kelə jatbr, bu jaqdan CbqbB kelə jatbrlar. Kezni qamaştbradbr: həməsl jygyriB qbcqbradbr:
— Atal...

atal..

— Mikylə taqa!.. mikylə taqal...
— Qbzbllar Biznin navvasbmbznb sojbB jejişdi.
— Men Baqda məst uxlaB jatqan Bittəsini kəmələk Bi
lən urbB kezini cbqardbm.
Kecə və tar keçələr, ilgərigilər ornbqa Bular Bilən toldb.

Bularnbn, ez ləgrləri ekənligi keriniB turar edi. Barca
yjlərdəgi jazqb aşxanalar merisidən tytyn cbqa Başladb. Qa
zaq xatbnlar vaqur-vaqur qblbB ujaq-Bujaqqa jyryşədir.
Celniq qajerlarbdadbr jaşbrblqan Sigir-Buzaqlarnb həjdəB kelişdi. Tavuq-erdəklər həm keltirildi. Hər jaqda çəz-çyz
qavrblqan, pişirilgən avqat hər əkəti.
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Dərja Bojbda ez halbqa iş qajnajdbr-Birin-ketin tyşgən
Baltalarnbn tavuşb, hatta dərja şavbllaşbnb həm BasbB ketgən.
AftaBda appaq BOİbB tərəşələr hər janqa ycədir. Qazaqlar zor
BeriB janbB Bitgən keprikni qajtadan tyzətə jatbrlar, duşmanbnb arqadan quvbB ylgyrişgə tirişədirlər.
Stənsə həm ez Başbqa, qazaq əskərii qbsbmlarnb qaj
tadan tyziş, qarae Cbqbş işi Baradbr. Əfitserlər qolbda dəftər
lər, şu kecədə-jaq mirzənin ystidə rojbxat tyzylə jatbr, joqlama Bola jatbr.
Qazaqlar, ujaqdan-Bu jaqqa jyrgən əfitserlərgə qaraşadbr. AftaBda pagonlar jaltbrajdbr. Bundan altb-jetti aj ilgəri
esə, Bytynləj Başqaca edi: majdanda, stənsəniq kecə və tar
keçələridə şunqa oxşaqan əfitserlər jbrtbq pagonlar Bilən
qbp-qbzbl qanqa BojalbB jatqan edilər. Dəştgə, məhəllərdəgi
cuqurlarqa jaşbrbnqanlarnb tutar, stənsəgə albB keliB hec
rəhim qblmaj uruşar, asar edilər. Ularnbn geştlərini qarqa,
quzqunlar jesin ycyn darda Bir necə kynlər saqlanbB turar edi.
Bu, Bundan taxmbnan Bir jbl ilgəri—Rusijada BaşlanbB,
Tyrkijə frontbqaca jetgən janqbn vaqtlarbda Başlanqan edi.
Kim u? nimə ezi?...

Mə’lym eməs. Faqat tə’jini BOlmaqan Bolşeviklər əzlə
rini Bar ekənliklərini b’lan qbldblar. Xuddb pərdə Başqan kez
Birdən acblqandaj həmə ymridə kez kerməgən nərsəni kerdi.
Əmma ymridə kez kerməgən Bolsa həm sezər edi: Əfitserlər,
ginirəllər, məsləhətçilər, atamanlar, kəttə kəttə hərBii vəzifələr,
cidəB BOİmaslbq dərəçədə aqbr BOİqan hərBii xbzmatlar, xanavajran BOİqan til uruş majdanb arqasbdaqb tbnc qbşlaqlar. HərBir qazaq ez janbdan xaraçat qblbB eziniq oqlbnb
hərBii xbzmatqa Berişi kerək. Əgər oqlb yc jaki terttə BOlsa,
hər qajsbsbqa at, əbzəI, qural albB Berişi Iazbm. Şu Bilən B.ytyn Başlbq Bir rozqar Buzuladbr, Bir xoçalbq xanavajran boladbr. Myçyk əskərii xbzmatqa jalanqac kelədir. Unqa həməsini Berişədir, Başdan ajaqbqaca kijintirişədir.
Şu Bilən Bytyn qazaq ammasb kəmBaqallaşadbr, xana
vajran BOİadb. Bir qbsmb BajbB, sir qbsmb jer Bilən jəksan
Boldb. Bajbqan qbsbmlarb mystəhkəmləniB esdi. KəmBaqalIaşqanlarb Bolsa, Barqan sajbn astqa cekə ketdi.
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Qujaş eziniq kez acbB Bolmaslbq dərəçədəgi jarbq nyrini astbdaqb elkəgə sacadbr. Bytyn kezgə keringən nərsələr
hərarət tə’siridən pir-pirəB turar edi.
Kişilər esə:
— Bizniq elkədek gezəl elkə joq, axbr.

Kezni qamaştbrucb jartqdaşb deqiz suvbda həm ojnajdbr. Ərəq kezgə ilinəturojan ajna tysli zəngər çijirilgən suv,
sekin xuşjaqmasibq Bilən qbrqaqdaqb qumlarnb juvardb. Balbqlar mor-malaxdaj, unbq janbda jənə Başqa cuqur—təksiz
deniz və unbq eq təgigəcə asman rənini əks etdirədir. Suv
ystidəgi jarbqdaş san-sanaqsbz tyrlənədir-kezni aladbr. Uzaq
da paraxodlar trOBasbdan kekimtıl tytyn cbqbB turadbr. Bularnbq arqa tamanbdaqb qbSbmlar-dymləriniq keprək qbsmb
suvqa Batqan. Qalla—nan ycyn Baradbrlar, tijinlər kettirişədi.
Deqiz qbrqaqbdan kem-kək BolbB ketərilgən kəttə taq
unbq ystidə Birinci dəf’ə tyşgən qarlar həli eriməgən. Undamunda qarsbz orunlarb kəmpirniq jyzidek BuruşbB kekərİB
turar edi.
PajansbZ taqlb ormanlarda, vadbb, vadbcalar və pasqam çajlarda qbrlarda janBaqbrlarda tyrli quşlar, jbrtqbc hajvanlar, hatta Bytyn dunjanb izləgəndə həm tapblmajturqan
qotaslar.
v
Kəttə suvlar Bilən juvblqan, taqda tepəliklər Bilən oralqan bu javvajb təBiət qucaqbda nimələr joq, mis, kymyş,
qorqaşbm, totbja, sbmaB, grəfit, semyn, hər nərsə Bar. Neft
esə, taqnbq hər Bir jarbq çajbdan qap-qara qan siqgəri aqbB
CbqbB turadbr. Arbq və arbqcalardaqb suvlar jaqlb BolbB hər
xbl rəqdə tavus qanatb kəBi tyrləniB turadbrlar. Kirəsin
hidi kelədir.
Eq gezəl elkə...
Taqlardan, deqizdən nəri dəşt cozulbB ketgən. Uzaqlarqa cozulqan cek və cegərəsi joq.
„Axbr, Bunbq cegi həm joq, cegərəsi həm!..“ Baş-keti
Bolmaqan Buqdaj sap-sarbq jarqbrajdbr, orblqan çajlar-Buqdaj pəjələr kem-kek. Batqaqlb kel ystidəgi qambşlar pajanSbz şaldbrajdbr. Uzaqda aq daqdaj stənitsə yjlər, qbşlaqlar
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aqarbŞbB turadbr. OJuc, qarajbB turqan Baqlar ystidə ehram
nusxa terəklər kerinİB turadbr. Hərarət zərBidən uzaqdan titrəgəndəj BolbB keringən tepəliklərdə esə, kylrəq şamal tegrmənləri qanatlarbnb jajqanlar.
Celdə kylrəq qotan-qojlar Bir-Biriniq BOjnbdan Başbnb
etkəzİB Bir çajda qbmbrlamasdan qoşaqlaşbB turadblar. Ularnbq ystidə mor-malaxdaj pəşşə, senə, iskəB taparlar quruqlaşadbr.
Celniq sup ajnassda qbzbl hajvanlarnbq tizzəsigəcə əksi
kerinədir. Cuqurlarnb BOjlaB, Başlarbnb silkitiB, ajqbr, Bijə,
qulunlar jyrədilər.
Bularnbq hərnəsi taqatsı-z carsbllaB turqan hərarət astbda.

Jolda ərəvə tartbB kelə jatqan atlarnbq Başlarbda paxal
qalpaq, Bundaj Bolmasa, qujaşnbq bu kişini həlak qblaturqaıı
tifləri qarşbSbda, haldan tajbB jbqbladbrlar. Ehtbjat BOlmaj
jalan Baş Bolqan kişilər həm bu bssbqqa jeqilgənlər, Birdən
jyzləri qap-qara BOİbB, joldaqb bssbq kyjdirəturqan turpaqlar
ystidə aqanaB jatadbrlar. Kezlər jaltbrajdbr... həmə jaq qbzbqan temir arqasbda turqan nərsədek pirpirəjdir.
Tərttə pərcəmBər şaxlb hekyz qoşblqan amacnhq aq
tişi cegərəsiz celniq Baqrbnb tilin jaqlb jerni londalonda qbIbB şundaj Bir jergə taşlajdb-ki, bu jer turpaq eməs, qara jaq,
kişiniq syrtiB jegisi kelədir, bu aqbr amacnbq jaltbraqan tişi
qanca jergə Batmasbn, unbq Baqrbnb qanca tilməsin unbq
astbqa jaramas qatlavqa jetməjdir: haman kekimrək-polat
tysli turpaq. Qol tegməgən anasb epməgən qbzdaj, dunjada
jalqbz qatlav—qara turpaq... bə’zİ çajlarda bu Bir sərçingəcə
jetədir.
Qandaj kyc, qandaj kişi qolbdan kelməjturqan kyc,
Balalar ojnaB jergə Birantə kəltəkni suqbB qojqan Bolsa əllə
qacan, qarajsan-ki u kekəriBdir, şaxcalaBdbr. Yzym, qavun
tarvuz, nak, erik, pəmldarb, Baqlaçanlar BOlsa-Cb. Bundaqa
nərsələrniq hbsaBbqa jetin Boladbmb, həməsi hec kerilməgən,
qajrb təBi’ii.
,
Bulutlar taqlar ystidən curalbB-buralbB ketərilədir, cellər
ystidə ermələjdir, jamqur jaqadbr, celləgən jerlər suv içədir,
kejin esə teİBə aftaB işgə tyşədir, elkə hec kerilməgən hasbl
Bilən qaplanadbr.
)Kejıe3iu>ıfi iiotok—2.
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— Bizniq elkədən gezəl elkə joq, axbr.

— Bu açajbB elkəniq egəsi kim?
Qusan qazaqlart—bü açajbB elkəniq egəsi şular, Bular
arasbda mihnətkəşlər həm Bar-mihnətkəş-xalq qazaqlarnnq
ezləri qanca Bolsa, mihnətkəşləri şyncə, Bular ekrəjincə kyjləjdilər və ana tilləri, ekrəjinə tilidədir.
Ikki xalq Bir tuquşqan Buradar-unusb həm, Bunusb həm
Əziz ekrəjnədən kelgən.
Oazaqlar ez bhtbjarlarb Bilən kelməgənlər, ularnb Bun
dan jyz ellik jbl muqaddam xatbn paşşa Katka həjdəgən.
ÇənyBİi Dnepir vblajətini BUZbB, Bularnb bu jaqlarqa, quvqan, şu vaqtda bu vəhşii, dəhşətli elkə ularnb xuş qaBul
qblqan edi. Bunbq xuş qaBul qblbŞbdan, çənyBii dnepirlilər,
ekrəjnəni saqbnbB qanlb jaş tekgən edilər. Ular Batqaqlbq,
kəllərdən, qambşzarlardan sarqajbB cbqbB kelgənləridə nə
jaşlarbqa, rə qarrblarbqa, hec qajsbsbqa şafqat Bolmadb.
Ularnb qanxor cerkəslər, niştərdek etkir xançarlar, xata ketməjturqan oqlar Bilən qarşb aldblar. ÇənyBii dnepirli qazaqlar
qan jbqladblar.tuqulbB esgən vətənləri ÇənyBii Dnepir jadlarbqa
tyşdi. Kecəjy-kyndyz ularqa Bezgək, cerkəslər və bu javvajb
jer Bilən kyrəşişgə toqrb keldi. Əsrlərcə kişi qolb tegməgən
bu məmləkətnin jer astb Bajlbqbnb ketəriş imkanijəti joq edi.
Endi-ci... endi:
— Bizniq elkələrdek gezəl elkə Başqa joq, axbr.

Endi hec kerilməgən Bajlbq Bilən tolqan kasədek bu
elkədə həmə nərsə jarqbrajdbr. Xarkof, Paltava, Jekətirinoslaf
gyBernələri, Kijifdən muhtaçlbq, fäqbrlbq arqasbda ac-jalanqac
kec-kyrənləri, Bala-caqalar Bilən keciB kelgənlər. Bytyn stənitsələrdə, ac Beridek açajbB bu jerlərgə tişlərini qbCbrlatbB
qarajdbrlar.
AlasbZ hə... jer alar emiş.
Bu muhaçbrlar qazaqlar qolbda BƏtrəklər həm BOİdblar,
ularqa „cet şəhərlilər" deB isim həm şerildi. Ularnb qazaqlar
hər jol Bilən sbqar, Balalarbnb qazaq xalqb məktəBİəridə oqbşqa qojmas edilər. Bir qarbş jer ycyn teriiərini şiIİB aladblar,
ularnbq yjləri, Baqcalarb bşqal etgən jerlərniq bçara haqbqa
Bytyn istənitsədə Bolaturqan cbqbmnb ular ystigə jykləjdilər.
Bnəhslər“, „şum ajaqlar" deB haqarat qblar edilər.
I
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Tirişcən, temir bradalb, jersiz, nablaç tyrli hynərlərgə,
sanaatqa ezini urqan məktəB-maarbf mədənijətgə çanb-dili
Bilən japbşaturqan bu cet şəhərlilər qazaqlarqa oşa muşt,
„pek toppanca“lar Bilən çavaB Berədilər. Arada Bİtməs, duşmanlbq, ələngəsi avç aladbr. Padşa hykyməti, unbq ginerəlləri, əfitserləri, kəttə jer egələri xursandlbq Bilən bu ədavət
otbqa jənə kirəsin sepədilər, tamaşa qbladbriar....
Qahr-qazaB, accbq adavat və haqaratlar Buruqsbraqan
gezəl Bir elkə.
Əmma həmə qazaqlar həm, həmə cet şəhərlilər həm,
Bir-Birigə şundaj munasaBatda eməs, etkyr mulahaza, tbrbşcanlbq aqbr mihnət arqasbda muhtaçlbq, qaşşaqlbqdan cbqqan cet şəhərlilər qazaq Bajlarb aldbda b’tbBarlb kişilər. Ularnbq tegirmənləri Bar, qazaqlardan kəpləB jer içərəgə alqanlar, hər şəhərlərdən eşikləridə qarallarb Bankə pullarb Bar.
Tynikə tamlb və amBarlarbda qalla lbq-tola Bolqan qazaqlar.
Bularnb hyrmət qbladblar, qarqa qarqanbq kəzini coqbmajdbr
^
*, *,
N*egə cerkəs qalpaqbnb BastbrbB kijgən qazaqlar keçə
də u jaqqa-Bu jaqqa at capbB quvullaB qbcqbrbŞbB etə BaşIadblar? negə kecədəgi ertə Bahardaqb Iajlarnb at tujaqlarb,
hər janqa brqbta Başladb, əvvəl Baharnbq tbnbq asmanbda
mbltbq avazlarb jaqqbrajdbr? Bbran Bəjrəmmi, nimə Bəla?
Butxananbq qonqbraq tavuşlarb həm stəntsələr, qbşlaqlar,
məhəllələr ystidə janqbraB quvanc əks etədir. Kişilər jasanqan—Bəjrəm kijimidə qazaqlar həm, cet şəhərlilər həm, qbzlar,
jigitlər, aqbzlarb epirilgən gerdek cal və kəmpirlər—həməsi
həm keçədə ertc Bahar Bəjrəmini qbladbriar.
Pasxa eməsmikin? joq, axbr, poplar Bəjrəmi eməs, bnsanlar Bəjrəmi, əsrlər BOjbnca jəganə Bəjrəm, dunja jaratblqandan Berli Birinci Bəjrəm.
Bitsin uruş!..

Qazaqlar Bir-Birlərini qucaqlajdblar, cet şəhərlilərni həm,
cet şəhərlilər esə, qazaqlarnb qucadblar, endi qazaqlar həm
joq, cet şəhərlilər həm, jalqbz grəçdənlər Bar, nə „muşt“ lar
Bar, nə „nəhs“lər, faqat grəzdənlər.
Bitsin uruş!..
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Fevrəl ajbda padşahnb taxtdan tyşyrgənlər, ektƏBirdə
esə, u uzaa Rusijada nimədir BolbB etgən, nimə BOİqanb toqrbSbda acbqbnb hec kim Bilməjdir. Faqat jyrəklərgə ojblbB
jazblqan:
«
Bitsin uruş!..

Jyrəkgə ojblbB jazblqan və çydə acbq aplarlbq.
Tyrkijə frontbdan polk arqasbdan polk qajtbB kelə jatbr. Qazaq atlb əskərləri həm qajtdb. Bətəlionlar, Piəston-quaanlblar, cet şəhərlilərnip pijədə əskərləri tbqblbB kelə
jatbrlar.
Atlb topcblar gy'Idirəjdir. Buiarnbp həməsi tbnmas aqbm
Bilən ez jyrtlərigə, Qımanqa, tuqulbB esgən stənsələrigə qaraB
aqadbrlar. Həmə qurallb, oq-daru uruş assaBİarb, qamlaqan
nərsələri Bilən qajtadbrlar, Bular jel-jeləkəj, ycrəgən araq
zavodlarbnb, amBarlarnb Buzdblar. Undan cbqqan spirt depizigə qarq Boldblar, içdilər, tirikləj jatdblar. Sbnmaj qalqan
şişələrni stənsə və xuturlarbqa albB keldilər.
QuBanda esə, əllə qacan şora hykyməti. Əllə qacan
QuBanqa şəhərdən raBOCblar cbqbB Bardblar. Qarq BOİqap
paraxodlarnbp matruslarb keldilər. Bular kelgəndən kejin
həmə nərsə acbq-rəvşən Bola qaldb: kəttə jer egələri, Bajlar,
atamanlar, qazaqlar Bilən cet şəhərlilər arasbdaqb ədavət,
unb kycəjtiryci padşa hykymətinip kişiləri, Bytyn Qafqaz xalqlarb arasbdaqb Bir-Birini kerəlməslik Bərhəm jegən. Əfltserlərnip jelkəsidən Başlarb uca Başladb. Qaplarqa tbqblbB, suvlarqa taşlandb.
Jerni həjdəş kerək, ekiş kerək, açajbB çənyB qujaşb Barqan sajbn qbzdbra Başladb.
— Qanb endi, qandaj qblbB jer həjdəjmiz? jerni bəIİş
kerək, Bolmasa vaqtetiB ketədi—der edilər, cet şəhərlilər qazaqlarqa.
— Sizlərgə jer?— dedilər qazaqlar və məlal xatbrlbqdan
jyzlər qarajdb.
bnqblaB quvancb senə Başladb.

— Sizgə jermi, həli?

Qazaqlar ez əfitserlərini, ginerəllərini uruşdan toxtatdblar. Əfitserlər Byrcək-Byrcəklərdə, qazaqlarnbp maxfbb məçlisləridə kekrəklərigə uruB gəpirə Başladblar:
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— Belşeviklər, Bytyn jerlərni qazaqlardan tartbB albB,
cet şəhərlilərgə Beriş və qazaqjarnb cet şəhərlilərgə Bətrək
qblbşqa qarar qblqanlar. Bu qararqa BOjun sunmaqanlarnb
SiBİrgə həjdəjdi. Mal-mylkini albB cet şəhərlilərgə Berədi.
Bytyn QuBan qarajdb. Celdə, qambşzarlarda, cuqurlbqlarda, stənsə və xuturlardaqb havlblarda jaşbrbn toplanbşlar,
syhuətlər, xuddb ələngəsiz, astdan janbB Bara jatqan janqbndaj.
— Axbr, Bizniq elkədən gezəl elkə joq!
Jənə cct şəhərlilər-„syr Betlər", „nəhslər“... on səkki
zinci jblnbq martbda xursandJbq Bilən pişirilgən şəvi#* bs»
sbq-bSSbq, kezni jaşlata turqan dərəçə, avqust ajbda jejildi.
Bu vaqtda bu elkədə aftaB gah keriniB, gah kerinməs, bssbq
cəı\ Bulutb hər janqa jyria turqan vaqt edi.
QuBan arqaqa qajtmas, taq icigə kirməs, etmiş qajtbB
kelməjdir. Qazaqlar əfitserlərgə səlam Berməjdilər, çajbnb
I tapsalar urbB tişlərini sbndbradbrlar. Əfitserlər Bularnbp ystlərigə miniB jyrgənlərini və əfitserlərnip parcalaB taşlaqan
vaqtlarbnb jadlarbqa tyşyrədirlər. Əmma, endi, əfitserlərniq
gəplərigə qulaq şaladblar, ularnbi; Bujruqlarbnb Bəçorədilər.
Baltalar çərəqləB, aq tərəşələr hər janqa ucadb . Keprik
Bitdi. Tezdə qavur qblbB ularnbp atlb və pijədə əskərləri
ketİB Bara jatqan qbzbl duşmanbnbn arqasbdan quvbşqa şaşbldblar.
VII

Ərəvlər qbçbrlajdbr. Qollarnb silkİB saldatlar earadblar.
Biriniq kezi Cbqqan, jənə Bİriniq Burnb alxorbdaj qaramtblkek, şişgən. Birinin iynçi şişgən. Hec Bir kimsə joq-ki, kəltək
zərBidən Bəşərəsl kekərməgən BOlsbn. Həmə qollarbnb silkİB
qadam BasbB Bİr-Birigə acbq cehrə Bilən gəpirər edi:
— Men unbn, Burnbqa keltiriB turbB, Bİttə tyşyrgən
edim, təntərilİB tyşiB ajaqlarb joqarbqa ketəriliB ketdi.
— Men Bolsam Bapladbm: Başbnb ikki ajaqbm ortasbqa
qbSbB albB səttə qarnbqa tyşyrdim. U BOlsa, dəjys, çan çajbmdan... yşlədi, nazik çajbmdan!..
— Yw... hə, hə, hə... Bytyn qatar kyliB juBardb.
— Endi xatbnbq aldbqa qandaqa qblbB Barasan?
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Həmə xuşcaqcaqlbq ailən hikəjə qbladb və heckim bu
qandaj BOlbB şundaj BOlqanbnb esləməjdi. Nimə BOlbB nəjzələr Bilən sənciş, eldiriş ornbqa maftunlbqda Bir-Birlərini muşt
Bilən ura Berdilər.
Stənsədə qolqa tyşgən terttə qazaqnb jol-joləkəj soraq
qblbB Baradbiar. Ularnbq kezləri nyrsiz, jyzləri kəltək zərBİdən kekərgən, qanqa BOjalqan, bu uiarnb saldatlarqa jaqbnlaştbradbr—oxşatadbr.
— Nimə qblbB jyrgən edin, həmə arqa tamanda, səjtəl Balalarb. PajlaB jyriB Bizni yrməkcimidiq? Negə mbltbqlarbq joq?
— Nimə icgən ediq— qazaqlar qorqbB BuqunuşbB turar
edilər.
Saldatlarnbq kezləri caqnaB ketdi.
— Qajerdən aldblarbq?

Stənsəgə jaqbn kelgənimizdə, əfitserlər jigirmə Beş bəckəni jerdən kəvləB tapbB albşdb. Ehtbmal Biznikilər Bunb Armaverdan albB kelişgən Bolsa. Kəttə Bir araq zavodbnb talaB
albB kelişgəngə oxşajdbr. Əfitserlər Bizni qatar qblbB,
əgər stənsəni alsalarbq araq Berəmiz dejişdi. Biz Bolsa, əvvəl
Beriqlər, kejin Biz uiarnb tavuqdaj həjdəjmiz, dedik. Kejin
həməmizgə ikki kasədən araq Berişdi, içdik. Jaxşbraq kəjif
qblsbn ycyn avqat jegizişmədi. Biz aldbnqa taşlandbq, mbltbqlar Bolsa xalaqbt Berdi.
— Hə ə ə, tonquzlar, xumparlar deB Bir saldat gəpiriB
turqan anavblardan Biriniq qulackəş qblbB urbB, tişlərini tekməkci Bolqan edi. Qolbnb tutbB qalbşdb.
— Toxta, quturtbrqan əfitsərlər-u, BUİarnb ursunmb? ı
Myjylişdə toxtadblar. Qazaqlar Bolsa ezlərigə jappa ger
qazbj Başladblar.
On caqbrbm larca BOlqan qbşlaq jolbda ərəvələr qbçbrlaB, BuralbB-BuralbB həmə jaqnb Başqan cəq, ilgəri Baradbr,
aldbnda kem-kek BOlbB taq turadbr. Ərəvələr ystigə taşlanqan jastbqlar qbzarbŞbB turadblar, xəskəş, kyrəklər, Beckələr,
aftaBda jarqbraB əjnəklər, samavarlar Baradbiar. Jastbqlar və
bu yjiB qojblqan nərsələr arasbda kijimlər, pestəklər, ləttələr,
Balalar jaş, mbŞbqlarnbq qulaqlarb, kəçə və qaqaqlaqan tavuqlar kerinİB turar edi. Ərəvə arqasbqa Baqlanqan sigirlər,
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hansbraB tilini cbqarbB, əzini ərəvə sajasbqa tartqan pepək
itlər, rozqar jykləngən ərəvələr qbçbr-qbçbr qblbB ilgəri Basa
dbr. Unbn ystidə oltbrqan cal-kəmpirlər, ez məhəllələridəgi
qazaqlar qozqalanlb vaqtbda qacqanda şaşbB qollarbqa ycrə«
gən nsrsəni ərəvəgə taşlaqanlar.
Cet şəhərlilərniq bu ketərilişi Birinci mərtəBəginə eməs,
. şoralar hykymətigə qarşb BOlqan alahbda qazaqlar qozqalanb, kejingi vaqtlarda Bularnbq kep mərtƏBƏ tbnclbqlarbnb
Buzqan, əmma bu ikki-yc kynginə davam etər edi, jənə qbzb) qoşunlar kelİB tbnclbq Bolar və ular yjlərigə qajtbB kelər
edilər.
Endi Bolsa, bu çydə uzaqqa cozbidb-ikki həftə BOladbr.
QacbB cbqojan vaqtda Bular, faqat Bir necə kynlik nan qamlaqanlar. Hər kyni ənə qajtambz, mənə qajtambz deB kez
tytişədir. Qajtbş Bolsa haman uzaqqa cozbladbr. Barqan sajbn işlər cigəlləşədir. Qazaqlar Barqan sajbn azaBİanbB qozp qaiadbiar. Hər jaqdan jəqi xaBarlar: stənsələrgə darlar tikilgən, cet şəhərlilərni asadblar, bu qacan tygəjdi? Endi, u qalqan mal-mylk rozqar nimə BOİdb ekən?
Ərəvələr, fyrgynlər, myçyk ərəvələr qbçbrlajdbr. AftaBda
ajnalar jarqbrajdbr. Jastbqlar arasbda Balalar Baş teBrətədir.
" Tyrli kijimlər kijgən saldatlar topb joldan, şydgərdən, Baq
lardan etiB kelə jatbrlar. Ular Baqlardan etgəndə, xuddb cigitkədek, Baqlardaqb qavun, tarvuz, aftaB-pərəst qavaqlarnb
Bittə qojmajdblar. Nə rota Bar, nə Bətəlion, nə polk. Həməsi
aralaşqan-qatbşqan.
Hər kim ezicə qajerdan tiləsə oşa jerdən jyrədir, Biri
əşylə ajtadbr. Bə’zi Birləri əllə nərsələr toqrbsbda BəhsləşiB
qbcqbrbşadbr, səkişədir. Bə’ziləri ərəvələrgə CbqbB oltbrbB alqanlar, mydrəB teBrənədiiər.
Xavfb xatar, düşman toqrbsbda heckim ojlamajdbr. Kəməndirlər həm Bbravnbp esigə kelməjdir. Əgər Biran kişi bu
tərtiBsiz tofannb tərtİBgə qojbşqa yrnəB kersə, uiar kəməndirlərni anasbdan albB səkədilər. Mbltbqlarbnbit qondaqbnb
joqartqa qblbB jeikəgə ası>B, təməki çekədilər, jaki BaqbrbB
şox əşylələr ajtadblar—bu sizgə eski vaqt eməsl
Kyzyh bu tbnmaj aqqan tofan içidə qarq BOlqan və
Sbqblqan pryçinədek kekrəgini qbsadbr: əgər hazbr qazaqlar
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hyçym qblsalar, həməsin! qblbcdan etkəzədilər, faqat Birginə
ymyd Bar: elim şərpəsi sezilişi Bilən, həməsi, kecəgidek bttbfaq və btaatlb qatarda tursalar BOİadbr. Faqat bu vaqtda
fyrsət etgən Bolmasmbkin? Kyzyh tezrək taq BolbŞbnb
tilər edi.
Bu gypyriB, qavur qblbB aqqan tofan içidə padbşah hykyməti əskərii xbzmatbnb taşiaB kelgənlər, şora hykyməti tamanbdan əskərii xbzmatqa səfərBərlik qblbnqanlar, bhtbjarbb əskər BOİbB qbzbl qoşunqa kirgənlər həm Bar, BUİarnbq,
kepciligi məjdə hynərməndlər: ərəvəsazlar, temircilər, miskərlər, dyrədgərlər, etikcilər, sərtəraşlar, ajnbqsa Balbqcblar kep. 1
Bularnbp həməsi qbjbncblbq Bilən ymyr gyzəranlbq qblqan
cet şəhərli kişilər. Həməsi mihnət əhilləri. Şora hykyməti bular ycyn Birdən hajat eşigini acdb. Qadbmqbdaj itlərcə kyn
kerməslik həm mymkin ekəni sezildi. Kepcilik, hər halda,
dbjqanlar. Bularnbq həməiəri xoçalbqlarbnb taşiaB qacqanlar.
Bajlar—əfitserlər, ezigə toq qazaqlar qaldblar, ularqa tegmə- «
dilər.
Cerkəs qalpaqlarb kijgən, əçəBsingən, jaxşb atlar mingən QuBan qazaqlarb, teBrəniB alqa Baradbrlar. Joq, düşman
lar eməs, bnqblaBbb Buradərlər qazaq kəmBaqallarb, kopcilik t
frontəviklər tytynlər, otlar, miqlərcə elim arasbda btıqblaB
Bularnbq qaİBlarbda senməs uçqunlar qaldbrdb.
Eskədryn arqasbdan eskədryn,.çynli, hyrpəjgən papaqlar
da qbZbl Ientələr, jelkələrdə mbltbqlar, kymyş qadalqan qara
xançar və qblbdar jarqbrajdbr. AqbB Bara jatqan bu jbqbn
arasbda tərtiB və nbzam.
Ezgi və juvaş atlar Başlarbnb siltədilər.
Əz əkə-y kələri, atalarb Bilən uruşadblar, yj-çaj, malhal rozqarlarbnb taşlaa kelgənlər, həməsi BərBad ' Bolqarı.
Qatar, ƏBÇir BOİbB ilgəri Basadblar. Papaqlarda əziz qollar Bi
lən Baqlanqan qbzbl Ientələr helpilləjdir və jaş, şiddətli tavuş
Bilən ekrəincə əşylə ajtadblar.
Kyzyh Bularqa maraqlanbB qarajdbr: „bə1H əzəmətlər,
Bytyn ymyd sizlərdən" Bularqa qaraB ic-icidən sevinədir, Əmma bu cəq Bulutb astbda Bara jatqan, jbrtbq kijimli, jalan
ajaq cet şəhərlilər ordusbqa bu Barbş jənə həm jaxşbraq. Axbr
Kyzyhniq turqan-Bitgəni, Bar-joqb şylərniki.
40
www.ziyouz.com kutubxonasi

Unbn arqasbdan qalmaj unbn uzun hajatb qbjbrxan tyşgən sajdaj ergəşiB Baradbr. Bu hajat qacan Bolsa həm unutblar, əmma Bundan uzaqqa ketiB BOİmajdbr.
Bu saja er\ addbb sahrajb saja, mihnət, aclbq, zylmət
nadanlbq kergən qbjbrxan saja. Kyzyhniq anasb həli jaş, əm
ma keksə xatbndaj jyzləri Buruşqan, azaB cekgən, arrbq atdaj, Bir tedə Balalarb qolbda, etəgigə tirməşgənlər. Atasb boI* sa Bytyn ymrini Bətrəklikdə etkəzgən qazaq. Tambrlarb brqbB
Cbqqan—BərİBİr qanca urunmasbn nə yj, nə çaj.
Kyzyx altb jaşbdan padacb BOİqan. Dəşt, cuqurlbq, qoj,
r orman, mal, asmanda Bulut. jyrədir, jerdə esə, unbn sajasb-Kyzyhniq Bytyn ma’lumatb—oquqanlbqb şu.
Kejin stənsə muştumzorbnbq Baqqallbq dekənidə hbsaBdan, caqqan Bir Bala eoldb. Sekin-sekin oqbşqa jazbşqa həm
ergəndi. Kejin saldatqa ketdi. Uruş Başlandb, Tyrkijə frontb...u eq jaxşb pylimytci. Pylimyt qumandasb Bilən u taqlar
arasbdan tblgə etİB aldb. Tyrk devizijəsi arqaqa cekilis joqaw
rbdan Bular tamanqa kelə jatqanda Kyzyh əzinin pylimyti
Bilən işgə Başladb. Adamnb Buqdaj orqandek ordb. Kişilər orblqan otdek jatbB qalar edi, ular ystidən qan tutaB, nəjzələB
atblar edi. Kyzyh ilgərilər hec kişi qanbnbq topuqqaca cbq► qanbnb kerməgən, əmma bu tyrk qanb edi və unutbldb.
Unbq hec kerilməgən Batbrlbqb ycyn jyzBaşblar məktəBgə juBarbşdb. Nə qadar qbjbn, Baş jarblqudaj Bolar edi.
Əmma u adatdaqbca tirişcənligi Bilən oqbşdaqb qbjbnlbqqa
, jenilmədi, həm... mylzəm Boldb. Əfitserlər unb erməkləB kylər
edilər. Myəllim əfitserlər, myrəBBii əfitserlər və jenkirlər: myçyk oqbB əfitser BOİmaqcb, şundaq Bir xumpar,.. myçyk paqq
Baş hajvan... hə, hə, hə... əfitser BOlmaqcb.
U indəməj, tişini-tişigə qojbB, keziniq qbrb Bilən qaraB,
ularnb kergisi kelməs edi. MəktəB bdarasb unb lajaqatsbz tapbB polqqa qajtarbB juBardb.
Jənə Baş ystidə top oqlarb jarbladbr, miqlərcə elim, ahuzar, jənə pylimytlər oraqdaj oradbr və kişilər orblqan otdaj
qatar jatadblar. Minyt sajbn Baş ystidən ycİB etə jatqan əlim
lər, şiddətli talvasalar arasbda Bunca qan kim ycyn tekilə
jatqanb hec kimniq Başbqa kelməs edi. Padbşah, vətən, provoslavija məzhəBİ ycynmi? bxtbmal şundajdbr, əmma anbq
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eməs, tymənli əfitserlər arasbqa Cbqbş ah-zar, qan və eilmlər
arasbda jyriş, padacblbqdan cbqbB dekən oltbrbş-dek jaqbn
və acbq. U xatbr çəm’ top oqlarb cəqni asmanqa ketərə
jatqan çajda. Xuddb dalada picən ora jatqandaj turadbr. Gejaki, atrafdaqblar orblqan otlar.
Unb ikkinci mərtƏBə jyz Başblar məktəBigə juBarbşdb,

əfitserlər kəmcil, uruş vaqtlarbda dajbm əfitserlər jetişməjdir.
Bu Bolsa häqbqatda əfitserlik vəzifəsini Bəçərədir. Bə’zi vaqtlarda çydə kəttə ətrədlərgə həm qomanda Bergən və həligəcə
jenilişni'fiilməjdir. Axbr, saldatlar ycyn bu ezinikigə oxşaqan
dbjqan, şunbq ycyn həm ular bu BədByryş, taş çaqlb Kyzyh
arqasbdan fidajb BolbB ot deməj, suv deməj Bara Berədilər.
Kim ycyn padşah, vətən, provoslovija məzhəBi ycynmi? bhtbmal, əmma bu qanlb tymən icidəgidek hər halda Barbş kerək, Barmasdan BOİmajdbr: arqada atbş, unbq arqasbdan Barbşnbi; nəş’əsi Bar, oz kişisi arqasbdan, şu BədByryş arqasb
dan, myçyk arqasbdan.
Nə qadar qbjbn nə qadar maşaqqat. Baş jarblbB
ketdi, dedi. Qajaqda, enərli kəsirni ©zləşdirişdən kerə,
pylimətdən sepiliB turqan oq arasbqa Bemalal kiriB Barbş
asanraq.
Əfisərlər Bolsa, qahqaha urbB kylişədi—məktƏBdə oqbB
Cbqqan əfitserlər kerək həm, kerək eməs həm-keprək kerək
eməs. Tbl həmə vaqt tbnc çaj, u frontdan açratblbB bhata
qblbnqan. Bu jerni qorbB tura turqanlar ycyn minlərcə kerəksiz əməllər Bar. Əfitserlər qahqaha urbB kylişdi: myçyk,
şərməndə, bflas xumpar...

-

.
^

4

|

Əfitserlər Kyzyhni nə qadar masxara qblar edilər nə qa
dar unbn, səzig-ə kesətiB çavaB Berər edilər.
i
Kyzyhniq lajaqatsbzlbqb ycyn... p^lkqa qajtarbB juBarbşqanb-juBarbşqan eoldb.
Top və mbltbqlardan cbqqan otlar, top oqlarbnbn partlaşb, pəjdər-pəj qasur-qusur, ot-qanlb qöjun, „hər jaqdan həm i
əçəl, həm çəhənnəm" Kyzyh esə xuddb yjidəgidek-rozqar işi
Bilən kyjməngən myçik.
Bu rozqarlb myçik çydə ez sezli-qajsar, xuddb hekyz,
xarsan taşdaj həmənin ystigə aqanajdbr. Bekərgə ekrəinli
eməs və etkyr kezi ickərigə BatbB ketmƏgən.
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Əlim icidəgi unbp tədBirli işləri ycyn ycynci mərtəfiə,
ycynci mərtƏBə məktəBgə juBarbşadbr.
Əfitserlər Bolsa qatbB kylişədir, jənə keldi!.. myçik...
xumpar... dəBsə... həm lajaqatsbzlbqb ycyn jənə polkqa qajtarbB juBarbladbr.
Şu vaqtda ştəBdən farman: Kyzyhni jyz Başb qblbB CbqarblSbn-əfitserlərgə bhtbjaç kəttə, zor jetişməslik Bar.
Ehi, əfitserlərgə bhtbjaç kəttə, zor jetişməs!ik-urus majdanbda həm, jygyrgəndə həm, tblda həm.

Kyzyhgə tahqbr kezi Bilən qaraB jyz Başb qbibB cbqarbşdb; u rotaqa keldi. Jelkəsidə pagon jarqbrajdbr. Axbrb myjəssər BOİqan, bu unbq ycyn Bir jaqdan xursandlbq, ikkinci
jaqdan xafalbq.
Xursand BOlbŞb şunbq ycynki, u axbrb şu mərtəBƏgə
jetişdi, aqbrlbq yə kişi kycidən kelməjturqan mətanət Bilən
erjşdi. Endi xafa Bola turqan çajb: u jelkəsidə jarqbraB Bunb
eziniki, ez jaqbnlarb, dbjqanlardan, saldatlardan açratbB turar
edi. U saldatlardan açraldb, əfitserlərgə Bolsa, jaqbn jolaj almajdbr. Kyzyh arasatda,' Beş dabra içidə qaldb.
Əfitserlər „myçyk“, „xumpar“, „dəBBə“ deB tavuşlarbnb
cbqarbB ajtmajdblar, əmma bstbrahat çajlarbda, stolovojda,
jataqlarda qajerda, BOlmasbn yc-terttə pagynlilər toplansalar
Kyzyh boş dabra içidə qaladbr. Ular aqbz Bilən gəpirməs
edilər, əmmə iodəməj jyz-kez vəhər Bir hərəkətləri Bilən
„xumpar“, „myçyk“ sərməndə...“ der edilər.
UnbR əfitserlərni kergəni kezi joq edi. Əmma həməsi içidə
tbnc, taşdaj aqbr kergəni kezi joq və haqarat kezi Bilən qarajdbr.
Bu duşmanlbq saldatlardan uzaqlaşbşdan minlərcə elimlər arasbda savuq çəsyrlik astbda Berkinər edi.

Birdən hə,mə nərsə avdb, qbjşajdb, Ərmənistan taqlarb
həm, pərişan xatbrlb ginirəllər, tbnc qalqan toplar, taqlar
coqqbsbdaqb ertə Baharqb qar, həmə jaq, qaplaB turqan
pərdə jbrtbiqandaj, həmə jaq actldb, hec kerilməgən açajbB
kerilməgən əmma icgəridə xblvatda jaşbrbnbB hajat kecirgən,
sez Bilən ajtbB Bolmaj turqan əmma zahbr BOlqanda addbb
acbq, şək-şyBhəsiz.
Addbb, arrbq, sarbq jyzli Bir-Birigə oxşaqan kişilər keİİb, bu pərdəniq jbrtbqbnb Barqan sajbq keqəjtlrədilər. Unbq
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astbda əsr Bojbnca Botqan ədavət, zyimət və çirkənc qultaq
əsarət jatar edi.
Kyzyh Birinci mərtə bu qadar qattbqcblbq Bilən erişgəni
pagunnbnjelkəsidə jaltbraB turqanbqa əfsys qbldb: u əzini iş
çilər duşmanb dbjqanlar və saldatlarnbq duşmanlarb Bilən Bir
səfdə kerdi.
Əktəair kynləri keliB jetgəndən kejin u nəfrət Bilən pagunbnb yzı'B taşladb və qavurlb ez jyrtlərigə qajtbB ketə jatqan tosbB BOlmajturqan əskərlər aqbmb Bilən, qacbB-pisiB,
kezgə kerinməslikgə tirişiB qaranqu Byrcəkkə BerkiniB, qbzbl
vagonda ketdi. Məst saldatlar BaqbrbB əşylə ajtbB jaşbrbnqan
əfitserlərgə av qblar edilər. Əgər Kyzyhni bi'Iİb qalbşsacb, u
yjigə jetə almas edi.
U qbşlaqbqa kelgəndə eski tərtiB, munasaBatlar buzuIqan, parcalanqan, jənisi esə xuddb aqlaB BOİmaj turqan edi.
Qazaqlar cet şəhərlilər Bilən qucaqlaşqanlar, Berkingən əfitserlərni tutbB albB işini toqrblaşar edi.
Zavodlardan kelgən işçilər, Batqan paraxodlar, ketgən
matruslar, şadlanqan quvanqan xalqqa uqut Boldb. QuBan
həm kepgən xambrdaj qozqaldb. bnqblaBbb ketəriliş BOİdb.
Stənsələrdə, qbşlaq və qbşlaqcalarda şoralar hykyməti.
Kyzyh, sinf, sinfii kyrəş, sinfii munasaBatbnb sez Bilən
ajta almasa həm işçilərdən aqəzlarbdan cbqqan gəplərdən
cuqur sezər, his qblar və tujar edi. Unda qattbq ədavət qozqatqan əfitsərlər, bu ceksiz sinfii kyrəş sezgisi aldbda məjdə
və əhəmijətsiz kerindi. Əfitserlər-jalqbz kəttə jer egələri və
Bajlarnbn qbzqanc xbzmatkarb.
Qacandbr, kişi kycidən kelməj turqan qajrat və mə
tanət Bilən erişgəni paqunnb izi jel ekəsini kyjdirəredi. Kyzyhniq jat kişi Bolmaqanbnb həmə Bilsə həm, hər halda kez
qbrb Bilən qaraşadbr.
Şundaj qattbqlbq, mətanət, şundaj ekrəjincə suBat Bilən,
qbzbq temir əzinin qanb, hajatb Bilən, bu izni kyjdirİB taşlaşqa qarar qbldb. Şundaj qblbB u kəmBaqallar topbqa çan-dili
Bilən xbzmat qblmaqcb-joq, ceksiz, zor xbzmatlar kersətməkci BOldb. Buntn, əzi unbq Bittəsi edi.
Bu jerdə Bolsa, şundaj pəjit bəm keldi. KəmBaqallar Bajlarnbq tambrbnb qurutdb. Bu toqrbda qandaj qblbnsa həm
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Bola Bergəni ycyn, əzəmətlər yjmə-yj jyrİB sandbq BuzbB, kimniq Bir çyft artbqca kejləgi Bolsa albB cbqbB ez ara Belişər,
kijişər edi.
Kyzyhniq ezi BOİmaqan vaqtda unbn həm yjigə kirişia
kezgə kerinğən kijim-kecəgini albB cbqbşqan. Kyzyh kelgəndəgi kijimi: jbrtbq kejlək, cetləri teşiliB ketgən paxal şləpə
və etikdə qaldb.
Xatbnbda, Bolsa, jalqbz Bİttə jypkə, sezgilər və suBatlb
fikirlər Bilən tolbB taşqan Kyzyh qolbnb silədi.
Qazaqlarnb həm Bərəvərləj Başladblar, əzəmətlər, əmma
jerni Bərəvərləşgə qalqanda tyn QuBan çəş urdb və şoralar
hykyməti jbqbtbldb.
OJbÇbr-qbÇbr, qavur, şavqbn. Atlar Burun qaqbŞb ceksiz
cəq Buİutb arasbda Kyzyh həm Baradbr.
VIII

Axbrqb stənsə taq aldbda kəttə jbqbn: şavqbn, qbcqbrbq, jbqb, ıcyrəkdə turmajturqan sekişlər, Bir-Biridən açraşqan,
Bir-Biridən BexaBar əskərii qbsbmlar,, alahbda saldat tedələri.
Stənsəniq arqa tamanbda esə, atbŞbş, qbcqbrbq, şorbş hər
zaman-hər zaman top avazb cbqadbr.
Əzinin, kalonnasb, eziniq qacqaqlarb Bilən Birgə Kyzyh
həm şu jerdə. Semylykyrif həm eziniq kalonnasb və qacaqlarb Bilən keldi, Başqa ətrədlər həm tinməj şu tamanqa aqbB
kelə jatbdar. Hər tamandan qazaqlar tamanbdan qbSblqan,
quvulqanlar. Bu eq sonqb Bir parca çajqa on miqlərcə məhkəm BOİqan kişilər keliB tbqbldblar. Kəditlər, qazaqlar heckimgə rəhim qblmajdtlar: nə jaşqa, nə keksəgə. Həməni
qblbcdan etkəzədilər, pylimetdən keçirədilər, daraxtlarqa asadblar. Tirikləj cuqurlarqa taştaB ystidən taş-tupraq tartadblar.
Xavf-xatar içidə .satdblar... Bizni satbB içdilər, keməndirlər" degən avaz eşitiliB turadbr. Mbltbq və top tavuşlarb
avç alqan edi, Birdən:
— Qolbqdan kelgəniq qac, çanbqnb saqlaB qall.. degən
avaz eşitildi.
Kyzyh kalonnasbdaqb əzəmətlər, qazaqlarnb tutbB turadblar və artbqca qorqbşmadb, əmma bu uzaqqa Barmadb.
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Kəməridirlər minyt sajbn keqəşədilər, amma nətiçəsiz-^■

quruqdan-quruq heckim Bundan Bir minytdon kejin nimə
lbŞbnb Bilməs edi.
_

bo-

,
Kyzyh-dedi:
— Birdən-Bir qutulbş jolb—taqnb aşbB etiB deqiz qbrqaqb Bilən jygyriB əjləniB etiB Baş kyc Bilən qoşblbş, men haztr şu işgə kirişəmən.
— Əgər sen şu işni Başlaj turqan Bolsan, men sengə
qaraB ot acaman—dedi joqan, ser saqal Semylykerif, tişiniq
aqbnb kersətiB-qacbş eməs, ezimizni-ezimiz aBrojnb qoldan
Berməsdən muhaı'aza qblbŞbmbz kerək.
Jarbm saatdan kejin Kyzyh kalonnasb jolqa tyşdi, hec
kim unb toxtata almadb.
On miqlərcə saldatlar, qaçaqlar, ərəvələr, hajvanlar,

qorqbB, pisip Birin-ketin ilgəri Barar edilər. Bir-Birləriniq arqalarbdan quvbB jetiş, xalaqbt Bergənlərni cuqurlarqa itərİB taşlaşqa tirişİB Bytyn jolnb Bənd qblqanlar.
Ceksiz, çanlb blandaj həmə taqqa cbrmaşdb.

IX
Bytyn keçəsi Bilən jyriB cbqbşdb. Taq məhəlidə, atlarnb
ərə vəl ərdən cbqarmaj, Bytyn kecər.i Bənd qblbB toxtaşdb. Da
van ystidə, çydə jaqbnda, kəttə-kəttə julduzlar pirpirəB ojnaB
turar edilər. Taq arasbdan tyşiB kelə jatqan suv tinməj şaVbllajdbr. Atrafda tbnclbq, qaranqblbq-zylmət. Nə taq, nə or
manlar, nə çər. Geja hec qajsb joq-dek. Jalqbz atlarnbq xəşəkləgən tavuşlarb-qbna eşitilədir. Bir əjləniB qaraqunca, əllə
qacan julduzlar senə BaşlaB, uzaqdaqb ormanlar kərinə Başladb. Taq aralarbda appaq-sytdek tymən. Jənə hərəkət Başlandb və on caqrbmlarca BOİqan joldan ermələj Başladblar.
Uzaqdaqb taq arasbdan maralaqan qujaş, eziniq kezni
ala turqan nyrini sacbş Bilən taqlardaqb kekimtil kelənkələrni quvdb. Kalonnanbq Bir yci davan ystigə cbqdb. Davan
ystigə cbqdb həm-u, həmə, aBBa, dedi: taq ycyniq nərigi tamanb opurblbB tyşgən^çər, xuddb kesətİB qblbnqan işdek.
Pəstdə xbra aqarbŞbB şəhər turadbr. Şəhərdən nəri, bu kytilməgən xalq hajran qalbB, kem-kek devardek deqiz, bu kek
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devar şyncəlik kek-ki, unbq kekligidən kez qamaşbB, kek iz
qaladbr.
— U, hy-qara, deniz!
— Negə bu devar-dek BolbB turbBdbr?
— Hə, şu devar ystidən aşbB etişgə toqrb kelədir.
— Negə Bolmasa Bunbq qbrqaqbda tursan, tekiz BolbB
nərigi cetigəcə keriniB turadbr?

— Nahad-ki çyhydlərni mosa misir qulluqbdan qandaj
albB cbqqanbnb eşitməgənmisən? Çyhydlər xuddb quruqdan
jyrgəndek etiB ketişgən. Biz həm mənə şundaj endi, deniz
devar-dek BolbB aldbmbznb tosbB turbB aldb.
— Deniz tosbB albB, bhtbmal Bizni nəri jaqqa etkəzməs.
— Bu gərəskə dəstidən, unbq jən< caBatalarb Bir, hel
BOlmajdbr.

►

— Hazbr pop kerək BolbB qaldb, u dərrəv Bbran blaç
tapar edi.
— Qama bu çynBaşnbq əzini bşlanqa...,
Taq etəgidə keq boIbb, qollarbnb silkitİB qatar BOlbB
Baradblar. Həmə acbq cehrəli, gəp-sez, kylki: haman, kalon-

na pəstgə taman tyşiB Baradbr, əmma heckim həlakətdən
xaBar BerİB turBasbdan cbqqan tytyn Bilən Bytyn kerfəzni
qarajtbrqan paroxod toqrbSbda ojlamajdb. Kəttə zirhli nemis
paraxodb. Unbq atrafbda məjdə xal-dek Tyrkijə miny taşbj
turqaıı paraxodlarb Bulardan həm qarajbB tytyn CbqbB turadbr.
Haman jənidən-jəqi janBaqbrdan CbqbB kelə jatqan,
acbq cehrə Bilən qadam taşlaj jatqan saldatlarnb asmanqaca
jetgən bu kek devar əçəBgə qaldbradbr. Kezlər tinməjdir və
bu janBaqbr həm kəttə jolda avç albB qollarbnb silkitişədir.
Narb jaqda Bolsa, kec-kyrən jykləngən ərəvələr, Bələndlikdən pəstlikgə t.yşə jatqanb ycyn BOjbncalarb qulaqqaca keIİb qalqan atlar titrəjdir. Arqa ajaqbnb tirəB, jumalaB ketməslikgə tirişiB sigirlər lekkilləjdir, Balalar cijilləB jbqlajdbr.
Kəttələr oolsa, şasbB jumalaB ketə jatqan ərəvələrni syjəB
qaladblar və həmə Bərəvər acbq cehrə Bilən oq-solqa taşlanbB, kəttə jolda təvəkkəllik Bilən taqdbrqa qarşb Baradblar.
Arqada davannbq jan Baqrb sekin-sekin ketərilio jarbm
asmannb qapladb. Kalonnanbq Başb taqdan tyşiB, ceksiz blan
-dek, semyn zavodb və kerfəz arasbdan şəhərni əjləniB etiB,
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ir\ickə uzun məsafəni Bənd qbldb. Bir tamandan tepəkəl taq
həm deniznin qbrqaqbqaca cozUlbB kelgən. Ikkinci jaqdan
jyrək cbqbllar edi. Kem-kek, şox deniz keqligi şundaj edi.
Nə paraxod truBalarbdan cbqa jatqan tytyn, nə aqarb-

şbB turqan jelkən kemənin cadbrb. Faqat deniz ortasbdaqb
kepyk və tolqunlanbB keliB taşlarqa yrylgən suvnbn cəni,
jalqbz, bu təksiz çbmlbqda, kenilgəginə eşitilə turqan en Bi
rinci qoşuqlar.
— Qara, deniz jənə jatdb tekz BOİdb.
— Sen nimə deB ojlaqan edin, bu devar-dek tepə tek
tura Berədi, degənmidin? Biz taqdan turbB qaraqanbmbzda u
Bizni aldaqan edi. Bolmasa, unı>n ystidən qandaj aşbB etiB
Bolar edi.
,
— Haj, Gəraskə, endi senin etigin rəsva BOla turqan
BOİdb.^Etigindən suv etədir, denizni qandaj keciB etəsən.
Gərəskə Bolsa, jelkəsidə mbltbq, acbq cehrə Bilən jalan
ajaq qadam Basadbr.
Qatardaqblar, xuddb şaqal tekgəndek, Bir kyliB albşdb.
Arqadaqblar esə, hec nərsədən xaBarsbz ezləricə əşylə ajtbşadbr.
Qandajdbr Bir mə’mym avaz esə:
— Bəri Bir, endi hec jaqqa ketə almajmbz: bu jaqda
suv, u jaqda taq, arqada esə, qazaqlar. Bbran tamanqa burulbşqa çan der edik-ky, hec jaqqa jol joq. Ilgərigə jyriB,
kelgən çajbmbz şu, Başqa qajaqqa Barambz.

Kalonnanbn Başb deniz qbrqaqbdan uzaqqa ketİB, qbrqaqnbn egri-Bygri kyngirəsi arqasbda Berkindi. Unbn orlasb şəhərnpi Bir tamanbnb oraqan. Keti esə haman blan blan BOlbB
taqnbn jan Baqbrbdan jolqa tyşiB kelər edi.
Nemis zirhli keməsidə kelgən nem'ıs kəmendəntinin kezl
bu kytilməgən hərəkətgə tyşdi. Bu hərəkət zor kalonna Bunqa taBb’ eolmaqan şəhərdə Bolsa həm Bunbn topb jetəturqan
məsafə Bunbn topb astbda unbn ycyn bu tərtlesizlik edi.
Şəhər janbdan şaşbB etiB Bara jatqan bu na mə’lym
kişilər, saldatlar, kec kyrən jykləngən ərəvələr, Balalar, xatbnlarnb tezdən toxtatbşqa və ularnbn qural, qamlaqan avqat oq-daiblarbnb albşqa farman Berdi. Jənə alahbda farman
BOİHŞbnb kytiB tursunlar, dedi.
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Əmma cəq Başqan, kylrəq, blan-dek kalonna haman şaŞbB ilgəri Barar edi. Ərəvələr arqasbqa Baqlanqan cərcəgən
sigirlər, məjdə qadam Başqan Balalarnbq ajaqcalarb ilgəri Baradbr. Kəttələr intiliB kyc Bilən Bara jatqan atlarnb qamcblajdblar və qatarlardan cbqqan jappa, kycli tavuşlar uzaqlarqa ketədir. Ajaq astbdan appaq, kezni qamaştbra turqan cəq
ByrəliB-ByrəlİB joqarbqa ketərilər edi.
Bu bntbhasbz aqbmqa, deqizdən cbqqan şaBada albB
kelə jatqan şavqun-suran, sekişiş Bilən, Bir-Birləriniq ərəvə
oqb və qbldbrəklərini SbndbrbB, şəhərdən Cbqqan Başqa kar
vanlar aqbmb qoşbldb. Bu Başb-keti BOİmaqan ərəvələr ystidə
kycli, Bəşərəsi cojändan qujulqan-dek matroslar oltbradblar.
Aq matros kejləgidə qajtarblqan kek jaqa, arqalarbqa jumalaq şəpkəgə qadalqan altbn rəqidəgi həli Bilən xät jazblqan
lentəcələr ojnaB turadbr. Miqdən artbq: ərəvə, myçik ərəvə
fajton, izvoşlar ermələB ketə jatqan izvoşlarqa qoşblbşdb. Bularnbq ystidə upa-ellik qojqan xatbnlar, miq Bittə səttə ana► dan albB şərttək-şərttək qblb3 sekişə jatqan matroslar.
Nemis kəmendəntini ənə toxtar-mənə toxtar deB ymyd
qblbB tyrdi yj, ajtqanb BOİmadb/
Şu vaqtda, Birdən bu sykynət BuzulbB, zirhli paraxoddaqb topdan oq cbqdb. Undan cbqqan avaz zərBİgə Bytyn
taqlar lərzəgə keldi və Bir sikyntdən kejin əks səda şaraqlaB
ketdi.
blandek ermələB ketə jatqan kalonna ystidə ByrəliB-ByrəliB sirli jumşaq tytyn pəjdə BolbB, qarsbllaB jarbldb və tytyn sekin sekin joqaldb.
Keçəsi qap-qara BolbB keringən, toruq axta at, hyrkis
aldbnqb ajaqlarbnb joqarbqa ketərdi-də, janBaşqa taşlanbB,
ərəvəniq şatbsbnb sbndbrdb. Jigirmə caqlb kişi unbq ystigə
taşlandb. Bbrav jalbdan yşləgən, Bbrav dymidən, qulaqbdan,
jənə Bbrav BOjnbdan kepləşiB uşlaB unb joldan sydrəB CbqarbB zavurqa taşlaşdb. Unbq arqasbdan ərəvəni həm aqdarbşdb. Başqa ərəvələr esə, Bir sikyntgə həm tytilməj, Bytyn
jolnb enləB Birin-ketin toxtavsbz alqa Bararlar edi. Kəmpir
Gyrpiny Bilən Ənkə jbqlaB qollarbqa ycrəgən nərsəni albB
Başqalarbnbq ərəvələrigə brqbtar və tapqan teşiklərigə tbqar
edilər. Əzləri pijadə ketişdi. Cal Bolsa şaşblbB qaltbraqan
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qollarb Bilən elgən atdan əfzəllərini qbrqbB BOjnbdan Bojbncasbnb cbqarbB aldb.
Paraxoddaqb topdan ikkinci mərtəBƏ kezni alaturqan
jarbq ot kəttə tildek cbqdb. Jənə ^əhərniq ystidə şaraqlaB
taqlarqaca jatdi və teks deqiz ystidə gymBirlədi. Jənə kemkek asmanda qar parcasb-dek aq tytyn pəjda BOİdb, hər çajhər çajda kişilər iqrəB jbqbldblar. Ərəvədəgi jaş, qara qaşlb,
bSbrqa taqqan xatbnnbq qolbda şaşblbB emcək emə jatqan ,
gedəkniq Bolsa, qollarb tyşiB, ləBİəri solbdb və emcəkni aqzbdan qojbB juBardb.
Xatbn, dad deB javajb Bir tavuş Bilən qbcqbrar, unbq
janbqa jygyriB kelişdi. U Bolsa qahr-qazaB Bilən heckimgə *
sez Berməj, ycidən syt tamcblaB turqan emcəgini Balanbq solbqan İƏBİərigə qojar edi. Jarbm acbq kezli kickinə jyzcə sekin-sekin sarqajbB sendi.
Kalonna blandek haman ermələjdir. Şəhərni jaqalaB ByryliB haman ilgəri Baradbr. Joqarbda, davannbq ystidə, xuddb qujaşnbq təgidə kişilər ve atlar kerindi. Ular çydə həm ^1
kickinə, ərəq bİİİb Bola turqan, tbrnaqca edi. Bir nərsə Bilən
maşqul, atlarnbq janbda zor BeriB əllə nərsə qbladbiar. Kejin
esə, həməsi Birdən çim qaldb.
Şunda-jaq Birin-ketin terttə top avazb cbqdb. Taqlar |
jaqqbradb. Pəstdə jol tamaniarda esə, hər çaj-hər çaj havada
şaşbB pbŞbB aq tytynlər pəjda Bola və jarbla Başladblar. Bular
əvvəl joqarbda, kejin Barqan sajbn pəstgə—jolqa jaqbn kelə
Başladblar. Unda-munda kişilər, atlar, sigirlər iqrəB jbqlaj
Başladblar. Kişilər esə, ularnbq ah-zarlarbqa qulaq salmaj
atlar və hajvanlarnb ərəvəgə sala Başladblar.
Bu uzun ceksiz blan haman ilgəri Baradbr. Ərəvə arqaSbdan ərəvə Bir-Biridən qalmajdbr.
Zirhli keməniq kəmendənti xafa BOİdb. Xatbnlarnb,
Balalarnb u ata alar edi—Bunb tərtiB təlƏB qbldb, əmma Baş
qalar unbq ruxsatbdan taşqarb qbla almadblar. Paraxoddaqb
topnbq uzun quvurb joqarbqa ketəriliB otlb tilini cbqardb.
Oq, Bələnddən ərəvələr ystidən, taq ystidən vaj-vajiaB etiB
ketdi və davan ystidə, kickinə-ginə BolbB keringən kişilər,
atlar, toplar turqan çajda jarbldb. Undaqb kişilər jənə əllə
nərsə qbibşdb. Terttə topdan bBarat BOlqan Bətərejə Birin 50
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ketin kəmendəntgə taman oq yzə Başladb və əllə qacan
„GeBen“ ystidə kem-kek havada aq tytynlər pəjda Bola Baş
ladb. „GeBen“nin accbqb keliB indəməj turdb, unbq truBasbdan qujuq qara tytyn Cbqdb. Qavaqbnb salbB hərəkətgə kirdi,
sekin ByryliB bu kylrəqkerfəzdən kem-kek deqizgə Cbqdb-da...
...GymBirləgən avazdan asman və deniz titrər edi. Deqizdəgi kəklik sendi. Ajaq astb kişi kycidən kelməj-turqan
kyc Bilən titrəjdir, kekrək və mljjəgə zərBi tegədir yjlərniq
eşik və terəzələri acbldb və Bir minytgə həmənin qulaqb
Bitdi.
Davan aldbda aftaBnb tosbB qaramtbl-kek kişi denizi
tolqunlanadbr. Qazaqlar quturbB, oq-dek Bara jatqan atlarnb
qamcbiajdblar. Atlar esə, taqqa taman intilər edi və Bir minytdən kejin janBaqbr arqasbqa etiBketİB joqaldblar. Qaramtbl-zəngər kişi tedəsi seKin-sekin tarqarlbB uzaq turdb.
Kişi taqat qblalmaj turqan tbträqdan jerlər silçiB, ger
lər acbldb. Bytyn keçələrdə eliklər pəjda BOldb. Mem-dek
qap-qara, kezi ornbda epirilgən kəvəkli, jbrtbq və sassbq
kejlək kijgən kişilər sydrəliB, aqsaB Bir tamanqa-jolqa taman
intilədilər. Biri indəməj, Bir nuqtaqa tikilİB qaraB, zorqa
qadam Basadbr. Bə’zilər qoltbq tajaq Bilən jyriB, aldbnda
ketə jatqanlarnbn, arqalarbdan quvadblar. Başqalar esə, tyşyniB BOİmaj turqan, Buquq avaz Bilən qbcqbrbB qacadblar.
Xuddb oq tekgən quş-dek qajerdandbr iqickə avaz Cbqdb.
— V yv...Z..vv...S...vvv— çəmənzar ystidə iqickə xuddb
məçryh quşdek.

Kejləginiq jbrtbq çajlarbdan təni sarqajbB keriniB turqan
jaşqbna Bir jigit Beməlallik Bilən eliklərniq ajaqlarbnb nəri Beri qblbB toqrblajdbr. U janbB turqan kezləri Bilən qarajdbr u, aldbdaqbnb kerməjdir:
— S...VVV...SUVV... ,
Sacb qbrqblqan, jbrtbq jeqgigə tiBBii jardam Berycilər,
Belgisini taqqan həmşlrə, unbr\ arqasbdan jaş Bala-dek jygyrəd ir:
— Toxta, Metə...qajaqqa Barasan...hazbr sengə suv
serəmən, caj. Toxta, axbr...arqaqa qajtambz...axbr ular jbrtqbc hajvan em əs-ky...
— Suvv...suvv...
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Tbnc—əz məişəti Bilən Bolöian yjlərnin eşik və terə2ələri japbladbr. Carvaqlardan, devarlar arqasbdan jelkəni melçəIIəb atadblar. Əskərii xəstəxanalar, xususbb yjlərdən esə,
terəzələrdən, juqarb qaBatdaqb yjlərdən kişilər cbqbB ilgəri
ketə jatqan ərəvələr arqasbdan Baradblar.
Mənə semyn zavodb həm, kəttə jol həm...kəttə joldan
esə, sigirlər, atlar, itlər, kişilər, ərəvələr şaşblbB etədilər —
uzun blannbn dymi sydrələdir.
«

Ajaqsbz, qolsbz, çaqlarb jəncilİB kir ləttələr Bilən Baqlanqan, Başlarbqa qanlb ləttələrdən səllə oraqan, qarbnlarbnb
Baqlaqan kişilər şaşblbB, janbB turqan kezlərini keq joldan T
yzməjdilər. Ərəvələr haman ilgəri Baradbr. Unbq atraibda
pijədə ketə jatqan kişilərnin jyzləri mə’mym və qavaqlarb
salbnqan, faqat jollarbqa qaraəqbna Baradblar.
JaİBarqan, termilgən kişilər esə, jbqblmaj tikkə turadblar :
— Əkələr...əkələr...ortaqlar!
_
Hər tamandan
Bə’zən cbnqbrqan,
Bə’zən Buquq ^
tavuşlar kelədir. Gaha taq etəgidən iqickə, etkir tavuş

eşitilədir:
— Ortaqlar, men tif kəsəli Bilən aqrbqanbm joq-ki
juqbB qalsa. Men tif eməs, men məçryh—jaradar, ortaqlar!..
— Men həm— tif eməs..ortaqlar!
— Men h ə m - iif eməs...
- Men həm...
— Men həm...
Ərəvələr ermələjdir.

Bittəsi rozqar və məjdə Balalar Bilən ibq tolqazblqan
Bir ərəvə ketidon ikki qolb Bilən yşləB, Bir ajaqlaB unbq
ystigə brqbjdbr...Aq mejləvli, aftaB və şamalda qarajqan qara
jyzli ərəvəniq egəsl, unbq jəganə jjaqbdan yşləşgə egildi və
ajaqbdan tutbB, Cbnqbra jatqan Balalarnbq Başlarb ystidə
asbltbrdb...
— Ej, joqal, Balalarnb eldirdiql— dee qbcqbrdb, romal
Bilən Başbnb oraqan xatbn.

Ajaqsbz kişinin, jyzi dunjada en Baxtbjar kişl-dek, jolda
həmə qaqbnbB, syriniB-jbqblbB jənə turbB ilgəri Baradbr. Qajsb
Birləri aqarbŞbB uzaqda ajaq yzrə qaladblar.
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— Qarbndaşİarbm, blaçb Bolsa həməni albB ketər edik,
Çaj joq, qajerqa?. Qanca ezimizgə qaraşlb Buradarlar, jegəli
hec nərsə joq. Bizniq arqambzda bu jerlərdə qalbB joqalasbzIar. Qbzqanambz...xatbnlar közlərini pirpirətiB aqqan kez
jaşlarbnb ərtdilər.
Bələnd BOjlb, Bir ajaqlb Bir saldat qavaqb saibq sinciİB
ilgrigə qarajdbr. Dəm almasdan qoltbq tajaqbnb uzaq-uzaq
taşlaB joldan jyriB Bara jatbB gəpirədir:
— Annalarbpnb... şundaj həm şundaj...sizni şundaj>
dəjys!. . .
Ərəvələr esə, haman ilgəri ketədilər. Kejingi qbldbrəklər kerinədir, uzaqda cəq ketrildi və temir oq Bilən gypcəkdən cbqqan taqur tuqur tavuş zorqa eşitilər edi. Şəhər
və kerfəz arqada qaldb. Jalqbz Bom-Beş kəttə jol. Unda
esə, uzundan-uzun cozulbB közdən joqalqan ərəvələr arqasbdan qara memdek çəsədlər Baradbr. Əstə—sekin cərcəp
toxtaB oltbrbşadbr və tonqajbB jatadblar həm haman sunuq
közlər közdən joqalqan en soqqb ərəvə tamanqa tikilədir.
Ərəvə qbldbrəkləri qozqatqan cəq sekin-sekin oltbradbr.
Bir ajaqb joq, navca saldat Bolsa həm haman qoltbqtajaqbnb uzaq-uzaq taşlaB kişisiz bu kəttə jolda kycli gəvdəsini ilgərigə syrədir və ezicə çəvrəjdir:
— Annalarbqnb...şundaj. Siznin, ycyn qan təkdik... sizni
şundaj həm şundaj!...
Şəhərgə nərigi tamandan qazaqlar kiriB kelişdi.
X

Cərcəgən kecə cozbladbr və tinməs şavqun, tbncbmas
hərəkətini Bir minyt həm toxtatmaj kişi tofanb aqadbr. Julduzlar həm nyrsizləniB qaldb. Qaramtbl kyjindi taqlar, suv
jyvİB ketgən qarlar kərinə Başladb.
Asman Barqan sajbn jarbqlaşadbr. Hər nəfəsdə Başqa
tysgə kirİB, gah səpsər, gah aqbmtbl BOİbB turqan depizniq
ystidən qara pərdə ketdi.
Taqlarnbit yd aqarbşdb. San sanaqsbz teBrənİB turqan
mbltbq nəjzələri jarbldb. Kəttə jolqaca cozulbB kelgən çərli
taqlarda taklar, Baqlar, carvaqlar aqarnşbB turadbr. Hər çaj—
hər çəjda qolbqa kyrək və metin tytgən, əzləri paxaldan
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jasaB kijgən şləpəli kişilər turadblar və qarajdblar: qollarbnb /
silkitiB san-sanaqsbz saldatlar etİB Baradblar, Be nbhajat
nəjzolər tearənədir.
Kim Bular? qajerdan kelə jatbrlar? toxtamasdan qajaqqa
Baradbrlar? jyzlər za’faran-dek sarbq, cəq Başqan, dəB-dələ
BOİqan. Kez atraflarbnb qara dabra oraqan ərəvələr qbÇbrlajdbr. Atlarnbq tujaqbdan sekin tavuş Cbqadbr. Ərəvədən
Balalar Başlarbnb cbqarbB qarajdbrlar. Hec qajerda dəm al*
maşdan kelə jatbrlar şekillik, atlarnbq Başlarb asblqan.
Jənə tujaqiar tupraqnb tozdbrdb. Ularnbq nimə işi Bar!...
ərrsma carcaqanlbqdan sellər Bykylgəndə, qaBbl BOlbB joldan,
deqizniq kyqgirə qbrqapibdan kelə Berdilər. TeBrəniB san sanaqsbz nəjzələr həm kelədir.
AftaB taqdan Bələndgə kətərildi. Jer hararat zərBidən
cirsilləjdir. Deqizniq jarqbraşbqa qaraB Bolmajdbr, kezni aladbr. Bir saat, ikki saat, jənə həmə ilgərigə Baradbr. Kişilər
haldan ketiB gəqgirəkləj Başladblar, atlar toxtadb.
^
— Bu Kyzyh aqbldan azmadbmikin!
Anadan albB sekişiş Başlandb.
Kyzyh, kalonnaqa kejirı qoştlqan Semylykeririfniq ik-

kitə^kalonnasb Bulardan açraB eziniq ərəvəsi Bilən jolda Bun
dan on caqbrbm uzaqlbqdaqb Bir qbşlaqda qonbB qalqanlbqlarbnb xaBar Berdi. U orunsbz kylgi ucqunlarbnb BirkitiB kickinə kezlərini qbsdb və Başqa hec nərsə demədi. Haman
jolda davam etdilər.
— Kejin arqambzdan jetiB kelər—deB kalonnadan doqqbllaqan avazlar cbqdb.
— JetiB kelməgəndə nimə edi? bu jaqdan taq, u jaqdan deqiz, Bizgə kim tegər edi? qazaqlar tegməsdən aq
həməmiz bu qbjbncblbqda həlak BOlambz. Əllə qacan Beştə at
işdən cbqdb—jyrməjdir. Kişilər həm haldan ketiB jbqbldblar.
— Negə unqa qarajsbzlar—deB Baqbrbşdb toppanca,
BOmBa, pylimyt lentələri taqqan matroslar jyriB ketə jatqan
ərəvələrni əjlənİB etİB Bara jatqan qatarlarqa aralaşbB—kerməjsizmi, ez qol astbda BOİqanlarqa çəBr qbladbr. Əfitser
eməsmidi? oşa altbn pagunlik. Şunb bİİİb qojbqlar; u sizlərni
albB Baradbr. Tirsəkləriqni tişlərslzlər, əmma unda fyrsət etgən BOladbr.
b i
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Qbjam vaqtb BOlbB, sajalar qbsqarqan vaqtda carək
saatqa toxtaşdb, atlar suqarbldb. Tergə pişgən kişilər suv
icişdi. Jənə qbZbB, harsbllaB turqan joldan, qorqaşbm-dek
aqbr ajaqlarb Bilən qadam BasbB alqa ketişdi və qbzbqan —
kyjdiryci gərimsel urbB turar edi. Deniz qaraB cbdaB Bolmajturqan dərəçədə jarqbrajdbr. Əmmə ilgəri Basadbr, donqbllaB
zarlanbşlar acbqdan-acbq və qatarlarnb Bazar edi. Bə’zi rota
və Bətəlion keməndirləri ez qbSbmlarbnb açratbB alahbda boIbB Barbşlarbnb Kyzyhgə ərz qbldblar.
Kyzyh qavaqbnb salbB çavaB Bermədi. Kalonna

haman

ilgəri Baradbr?
Keçəsi toxtaşdb. Kəttə jol Bojbnda yzynəsigə on caqbrbmlarca məsafədə otlar jaqbldb. Quruq tikənli daraxtlarnb
kesiB keliB qalaşdb. Bu Boşlbqda toqaj joq. Ycrəgən Baqnbq
qoralarbnb yjlərniq tərəzələrini BuzbB albşdb. Yjlərdən tyrli
orundbqlarnb albB cbqbB jaqdblar. Ot ystidə qazan qajnaredi.
Bu, jol azaBbdan həmə carcaB eligdek uxlasa kerək edi,
əmma bu otlar jaruqbda həmə qbmbrlajdbr, həmə açajbB çanlanqan edi. 0|avur-quvur gəp avazb, kylgi və gərmon tavuşlarb eşitilədir. Saldatlar ojnaşbB Bir-Birlərini otqa itərədilər.
ərəvələr aldbqa BarbB qbzlar Bilən ojnaşadblar. Qazanda BOtqa qajnajdbr. Kəttə otlar ystigə zor rota qazanlarb asblqan.
Hər çajda hərRİi keçmə aşxanalar truBasbdan tytyn CbqbB
turadbr.
Bu ceksiz jbqbn bu jerdə uzaqraq tura turqan-dek kerindi .
XI

Qaranqb keçədə həmə Birgə Baradbr. Jolda toxtaş Bilən
həmə BelinİB-BeliniB ketiB hər kim ezicə ymyr keçirə ketdi.
Kickiııə ot ystidə taşlandb jyklər içidən azbq-avqat Bilən albn
qan qazan
asblqan.
Otnbq janbda cardana
qurbB
oltbrqan saclarb tozqaıı Gyrpiny unbqşy’ləsi astbda əllə qandaj—sehirci xatbnqa oxşar edi.
Unbq arqasbda eski mavut kəmzyl ystidə, kecəniq bsSbqlbqbqa qaramaj, kəmzylnin etəgi Bilən jyzini BerkitİB cal
jatadbr. Gyrpiny otnbq janbda oltbrbB albB, toxtaB - toxtaB
lbqiar edi:
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— Nə kasə Bar, nə qaşbq...kyvəcə həm qaldb, endi kimniq qolbqa tyşis ketdi ekən, şundaj jaxşb, mystəhkəm jaqacdan qblbnqan ediki, ajtbB BOİmajturqan. Bu tajbmbz nimə
BOlar ekən, u atbmbz gnedky gə oxşarmikin?
U şundaj çapar ediki, qamcbnbq həm kerəgi joq edi.
' Kel cal, avqatqa!
Gekmən astbdan qaldbraqan avaz:
— Qoj, endi, jegim keiməjdi.

— Nimə qbla jatbrsan, axbr! jeginı keiməjdi, kəsəlmisən,
qolbmda oşa jergə albB Barajmb endi!
Cal indəməj qaranqbda jyzini ByrkəB jatadbr.
Ərəvələrgə jaqbnraq çajda kettə jolda qatar BOİbB jyrgən qbzlar aqarbŞbB kerinədiiər və qbzlar avazb eşitilədir:
— Çanbm, Baqrbm, Bergii, axbr! jaramajdb, axbr Bundaj qblbş...
Ərəvələr atrafbda xatbnlar oralbŞbB jyrməkdələr və ularnbq tavuşiarb kelia turadbr:
— Bergii axbr, u fəriştəni kemiş kerək. Xudanbq
gahigə Baradbr...
Myçyklər indəməj tyrişədir.
Xatbnlar esə:

dər-

— Həmələri dirikləB tyriedir, seiməjdir.
Qallarbnb tbqbB, dirikləB qol astbda turmajturqan, emcəklərni yşləB kerişədir. Jalansaş, qaranqbda kezləri mbşbq
kezidek janbB turqan Bbrav jbrtbq kejləkdən jumalaq appaq
BOİbB CbqbB turqan emcək ystidə egildi-də, adatdaqbca unb
sekin qolb Bilən yşləB acblbB qalqan savuq aqzbqa tbqdb.
— Xuddb taş-dek.
— lsləngən, turbB BOİmajdbr.
Myçyklər avazb:

— Nimə endi, şu Bilən qbdb-qbdb qblbB oltbradbmb,
qolbdan tartbB albş kerək, vəssəlam!
— Juqumcbl. Qandaj endi, Bundaqa qblbB noladb, k ə
miş lazbm.
Ikkitə joqan gəvdəli Baquvat myçyk ananbq qollarbnb
keriB Balanb aladblar. JbrtqbC hajvannbn Bekirişigə oxşaqan
şiddətli acbq qbcqbrbq qaranqblbqnb jaqqbratbB juBardb. Bu
kətə joidan yzynəsigə qatar jaqblqan otlarqac eşitildi, deqiz
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ystlərigəcə jetdi. Hatta dəştdə, taqda jaşwbnbB jatqan
Bolsa həm eşitgəndir.
Bu quturbB albŞbşdan ərəvələr teBrəniB qbçbrladb.

kişi

— Tişşşşşləmə!...

.

— Qoj, pədərigə lə’nət, Bytyn qollarbnb tişləB işdən
cbqardb.
Myçyklər arqaqa cekilişədir. Xatbnlar jənə məhzyn boIbB turadblar. Sekin-sekin tarqalbşadbr. Başqalarb kelədilər.
DiriklƏB turqan emcəkni yşləB kerişədir.
— Bu həm

elgən, syti qurudb.

JalanBaş xatbn esə, haman ərəvə ystidə minyt sajbn
hər tamanqa qarajdbr. Unbq jbrtqbc hajvan kezidek kezləri
janadbr. Hər Bir sikyntdə muhafaza qblbşqa tajjar. Bu arada
qatbB syjək BOlbB qalqan- savuq aqbzqa emcəgini həm salbB
qojadbr. Otlar mütilIəB uzaqlarda kezdən joqaladbr.
— Baqrbm, unb Bizgə Bergil, axbr! u elgən, Biz kemə► jik, sen jbqlaqbl, negə jbqlamajsan?
Qaranquda janbB turqan kəzli bu saclarb tozqan Başnb qbz Baqrbqa Basadbr. U, esə kyjiB pişiB Buquq avaz Bilən
gəpirədir:

— Sekin! Ənkə, çim...u uxlaB jatadbr. Qulaq—mijəsini
jemə, keçəsi Bilən uxlajdbr, ertələB ojnajdbr. Istipən kelişini
kytİB turadbr. Stipən kelişi Bilən ajaqlarb Bilən ojnaB, aqzbdan pyfəklər cbqara Başlajdb—kylədi, u vaqtda şundaj şirin,
şundaj Bala Boladb-kil...
U sekinginə aqbr tƏBƏssym qbladbr.
— Çim, çim!...
— Ənkə, ənkə!...— ot tamanbdan tavuş eşitilədir— negə
avqatqa kelməjsən. . cal jeməjdir, sen həm kelməjsən...

Haman xatbnlar kelişiB yşləB keriB, əcinişİB ketişədir.
Jaki ijəklərigə qollarbnb qojbB qaraB turadblar. Myçyklər zor
BeriB symək pəpirysləriri şerədilər, unbq qbzqbc jaruqbda
çyn qaplaqan jyziər kərinədir.
— Stipəngə kişi juBarbş kerək, Bolmasa Bala Bunbq
qolbda eriB ketədir, qurtlajdbr.
—■Əllə qacan juBarbşdb.
— Aqsaq Mikitgə capdb.
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XII
Bu otlar Başqaca. Kylgilər həm, gəp sezlər həm xatbnlar qbcqbrbŞb, anadan albB sekişişlər, şeşələr çiriqləşi, gah
Birdənigə Bir necə məndəlinə, gitər, Bələləjkə çerə Boladbr—
Bytyn Başlbq Bir maşşaq. Avazlarb Bələnd, hec qaranqb kecəgə oxşamajdb. Bu, qatar jaqblqan otlar həm qaranqblbqda
addbb ot eməs, xuddb Bularqa xalaqat Berməjin degəndek
qblbB qap-qara turqan taqlar, etəgi kerinməj turqan deqiz
həm çim.
Kişilər həm Başqaca: erk, keq jelkəli, maqrurana hərə
kət qbladblar.
Olnbq qbzqbc jaruqbda, Brynzə jyzli, qara helpilləB
turqan iştan və jelkə həm kekrəgigəcə acbq matros kejlək
kijgənlərniq BOjbnlarbda, jumalaq şəpkəniq arqa tamanbdan
asblbB turqan lentə ojnaB turadbr, sekişsiz Bir sez, Bir hərə
kət joq.
Otnbq pirpirəgən jaruqbda xatbnlar nəridə aq daq-dek
keriniB qbcqbrbŞbB oltbradblar. Qbjqbrbş, kylgi jaqbmlb —
erkələnişədir.
Tyrli rəqdəgi jypkə kijgən xatbnlar ot janbda cardana
qurbB xbrbllaqan tavuş Bilən əşylə ajtbB oltbrbB avqat pişirişədir. Jerdə aqarbSbB turqan tert Byrcək dəstərxan ystidə
esə, Balbq uruqb (ekrə), pişgən Balbq, veno, muraBBa, samsa
kənfet, əsəl; bu səjil qaranqblbqda uzaqlarqaca cozblqan.
Şavqun-suran, ədəBsiz kylgilər, sekişiş, Bir-nirini caqtrbş,
kytilməgən vaqtdaqb məndəlinə və Bələləjkələrniq çor avazb...
jaki Birdən qaranqblbqnb məstlərniq xor ajtqan avazlarb to ldbradb-da Birdən toxtajdbr: mənə, kerdiqmi Bizni? həməsi
qolbmbzdan kelədir. Jənə, çərən-çyryq, kylgi, qavur, qbjqbrbq,
həzil və ojnaşbB anadan albB sekişlər.
— Ortaqlar!
— Bar.
— ycini Ber!
— Ojna, ataq, BaBan, jetti pyştiq arvahbqa...
— Ej, kəmByz, Bilən yzygimni yzdirı..'ej...qoj!.,Biləkyzygimni joqatdi...
Bir tavuş həməni toxtatdb:
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— Ortaqlar, qajsb asasda Biz bu jerdə?...əfitserlər vaqtb
qajtbB keldimi? r.egə Kyzyhgə Biz farmanBərdar BOlambz?
Ortaqlar, bu mihnətkəş xalqnbq kycidən fajdalanbş dyşınənlər həm kişi kycidən fajdalanucblar...
— Ur unb, şundaj Bola turqan BOİsal...

Hənıə Birdən:
Qa a alqbq orta a a aqlar ajaq q q qa!
XIII

U şy’ləsi tyrləniB turqan ot janbda tizzələrini yşləB qbmbrlamaj oltbradbr. Arqasbda qaranqblbqda qbzqbc tyrləniB
turqan dabra içidə atnbn Başb kerindi. Unbq jumşaq ləBİəri
şaşblbB, jerdəgi picənni aladbr, kirt-kirt qblbB cajnajdbr, səpsər rəq əks etiB turqan kəttə, qara kez dbqqat Bilən qarajdbr.
— Şundaj—dedi u. Haman ojlanbB tizzələrini yşləgən,
miltilləB turqan otqa kprik qaqmaj qarajdbr və hikəjə qbladbr—Bir jarbm min matrosnb həjdəB kelişdi. Kezgə ycrəgən
kişini jbqbştbrbşdb. Ular ahmaqlar, Biz suvda, Bizniq işimiz
suvqa dabr, Bizgə tegməjdir. Əmma ularnb hajdaB kelİB, kəvləqlər, dejişdi. Atrafda esə, pylimytlər, ikkitə kəttə top, qazaqlarnbq qollarbda mbltbq, xajbr ular, qazbşdb, kyrəkiər
turpaqlarnb hər jaqqa brqbtdb. Həməsi jaş, saqlam kişilər.
Tepəlikgə xalq zic toldb. Xatbnlar jbqlaqan, toppancalb əfitserlər ujaq, Bujaqqa jyrişədir.
Kyrək Bilən pala-partbş turpaq taşlaqanlarnb uzaq qbjnalbB elsin ycyn atadblar. Həməsi ezigə ger qazbjdbr. Qarnbqa oq tekgənlər Bolsa həmə jaqb qan—qan içidə sydrəlİB
ermələjdir. QaraB turqan xalq hyrsinədir. Əfitserlər: „çim, it
Balalarbl..."
Bunb hikəjə qblbB Berə jatbr, əmma həmə çim, bu ajtmaqan, ezləri qajaqdandbr Bilgən nərsələrini eşitədirlər.
Həmə qbzqbc şy’lə atrafbqa tizilgən. JalariBaş, mbltbqnbr\ nəjzələrigə syjəngənlər. Bə’zilər Baqrblarbnb jergə BeriB
jatqanlar, tbqlajdbr və qaranqbda jbrtbq şəpkələr kijgən, ijəkləri muşt ystidə Eolqan Başlar korinədir. Bir cal Barmaqlarbnb
saqalb arasbdan etkəzədir. Xatbnlar həm, məhzyn aqarbŞbB
oltbradbrlar. Ot ecgəndə esə, u, ezi jalqbz tizzələrini yşləB
oltbradbr. Atnbq Başb, arqasbda Bir Birisigə jergə egiliB jənə
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kətərildi-də, kəvşəndi, qap-qara kez jarqbrajdbr. Bu cegərəsiz
qaranqblbqda xuddb jalqbz Başb-heckim ioq-dek, kez aldbda:
dəşt, tegirmən və celdə at yciB Baradbr. Unbp ystidən, xuddb
qap aqdarblqandek, capblqan jigit jergə aqanaB tyşədir. Unbq
arqasbdan atnbq jalbqa Baqrbnb qojbB jənə Başqasb at qojbB
kelədir: „oqlbm... oqbl-qbnam...“
Kyl BasbB seniB Barajatqan coq ystigə Bbran kişi ser
BUtaq qopal, quruq otbn taşlajdbr. Ot ucqunlajdbr, janadbr,
qaranqbibqnb nərirək syrədir və jənə mbltbqlarnbq nəjzələrigə
syjəniB tyrişədir. Xatbnlar məhzyn, otnbq qbzqbc şy’ləsidə
ijəkləri myştlərgə tirəlgən dbqqatlb Başlar kerinədir.
— Hatta qbzlarnb həm qbjnajdblar. Qandaj Berəhm, qazaqlar jyzlərcə... oq ystigə Bir-Biri arqasbdan toplanbşadbr.
Şundaj qblbB qbzlar ularnbq astbda əüb ketədilər. Bizniq hərBii kəsəlxanambzda Bittə saclarbnb qbrqqan, erkəkgə oxşaqan
xatbn-həmşirə Bar edi. Dajbm jalan ajaq jygyrərdi. u zavodda
işci xatbn Beti sepkilli, etkir, qajratlb xatbn edi. kəsəllər janbdan ketgisi kelməjdir: qajsb Birigə qaraşnb Bilməjdir, qajsb
Birigə suv Bersin, tif Bilən aqrbqanlar kep edi. Həməni qblbcdan etkəzgənlər-Bir miqy, jigirmə. Balaxanadan taş jolqa taşlaşdb. Əfitsərlər, qazaqlar qoliarbda qblbc, Bytyn şəhərni kezİb, Bittə qojmaj həməni qbrbşdb. Bytyn şəhər məçryhgə
toldb.
Əllə qacan julduzlar caqnaqan kecə, qarajbB turqan
taqlar joq, faqat Barb: „ortaqlar, ortaqlar!., men tif eməsmən,
jərədarman... „kez aldbdan kəfməj turadbr.
Jənə qaranqblbq, jənə bu qaranqblbq ystidə julduzlar
caqnajdbr və u, sekin-şaşmaj hikəjə qbladbr. Həmə ezləri
bİİİb Bir nərsə deməgənləri toqrbSbda his qbladblar: on ikki
jaşlbq oqul Baianbq Başbqa mbltbqnbq qondaqb Bilən urbB
dəBdələ qbldblar, keksə ananb qamcblar Bilən urdblar, xatbnnb
tiləgənləricə zorladblar, kejin quduqdan suv tarta turqan Sbrtmaq mənevələ jaqacbqa BaqlaB asdblar.
Ikkitə jaş Bala dam-dərəksiz joqalbB ketdi-samb’lar (im,
əmma qajerdandbr Bunb Bilədilər.
Taqnbq bu sirli qarajbB turuşb, qara pərdə astbqa Berkingən bu keq deqiz Bilən bu çimlik əçİb Bir BaqlanbŞb Barnə
tavuş, nə ot.
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Qbzqbc şy’ləniq miltilləşi, pirpirəşini atrafdan qbSbB kelgən qaranqblbq tarajtbrqan, tizzəsini yşləB oltbrqan kişini bu
qbzqbc şy’lə jarbtadbr. Atlar kirtilləB kəvşənədir.
Mbltbqnbn, nəjzəsigə syjəniB turqan jaş jigit Birdən kyÜB
jusardb y ə həli tyk cbqmaqan jyzidə qbzqbc tys jarqbradb:
— Bizniq istənsədə, qazaqlar frontdan qajtbşlarb Bilən,
ez əfitserlərini tutuB albB, deqizgə taman albB ketə Berdilər.
■ Şəhərdə esə, pristəngə albB cbqdblar. U jerdə əfitserlərniq
Bojnblarbqa arqan Bilən taş BaqlaB deqizgə brqbta Berdilər.
>Suvnbn içidə pitilləB Barqan sajbn suvnbn astbqa tyşiB ketə
, jatqanlarb acbq keriniB turar edi. Suv tbnbq, kem-kek taza,
kez jaşb-dek. Xuda haqb. Men oşa jerdə edim. Həməsi sekin-sekin cekədir, ta suvnbn təgigə BarbB jetgyncə qbsqbc Baqanbq dymidək ajaq qollarb dirik-dirik qbladbr.
U jənə kyldi, qbzbl şy’lədə qbzqbc boİbb keringən aq
tişlərini kersətdi. Otnbq janbda tizzəsini yşləgən kişi oltbral dbr. Qaranqblbq, qbzqbc şy’lə miltilləjdir. Bu qaranqblbqda
esə, samb’lar kepəjdi.

— Suvnbq təgigə jetişi Bilən tirişiB Bir-Birigə cirməşiB
ketədir. Şundaj qblbB ByrəliB-ByrəliB elədir. Həməsi keriniB
turadbr-qbzbq...
>

Uzaq-uzaq, həmə tbqşajdb və kgnildə nimələrdir
həzin tavuşlar syzədir.

deB

— MatrasnbBa!—dedi kimdir Bbrav.
— Bizniq stənsədə qazaqlar əfitserlərni qaplarqa qamaşdb, qapnbq aqzbnb BoqbB deqizgə taşlaşdb.
— Qandaj qblbB kişini qapqa BoqbB deqizgə taşlaB
BOladbr—dedi şaBada ycyrgən, cel avazh. Kejin indəməj qaldb
və kejin kim xurram avaz Bilən gəpirgənini bİUb BOİmadb,
endi qap həm tapbB BOİmajdbr. Qapsbz rozqar Boladbmb-Rusijadan qap kelməjdir.
Jənə çimlik, bhtbmal bu ot aldbda tizzəsini yşləgən kişi
oltbrqanb ycyndir.
— Rusijada şoralar hykyməti.
— Məskəvdəəəl,
— Myçyk qajerda Bolsa, hykymət oşa jerdə.

— Bizdən ilgəri işçilər kelişgən-hyrrijjət albB kelgənlər.
Stənltsələrdə şoralar, jerlərini tartbB albŞb kerək dejişdi.
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— Ədalət keltirişdi. Bajlar esə, həjdəldilər...

— Nahad işçilər myçyklərdən cbqmaqaıı Bolsa? qara
Biznikilərdən qancasb semyn zavodbda işləjdilər, jaq zavodbda, maşina zavodlarbda qanca-jy, Barca şəhərdəgi zavod
larda.
Qajaqdandbr Boşqbna tavbş eşitildi:
— Vaj, ana!..
Kejin gədək jbqladb. Xatbn tavbŞb unb jupatdb, bu kəttə -

jolda qarajbB turqan ər'əvələr Bolsa kerək.
Tizzəsini yşləB oltbrqan kişi qolbnb qojbB juBarbB ilgərigicə Bir tamanb qbzqbc şy’lə Bilən jarblbB ornbdan turdb. »
Jergə egilgən atnbp Başbnb BaqBaqasbdan yşləB joqarbqa ketərdi və tartdb. Jerdəgi qaldbq picənni jbqbştbrbB qapqa saldb-da, mbltbqbnb jelkəsigə İIİb atqa mindi və qaranqbda joqaldb. Atnbp tujaq tavuşb uzaqlaşbB sekin-sekin eşitilməj
qaldb.
Jənə açajbB və qarajbB: xuddb qaranqblbq joq Bolqan- |
dek, jalqbz cel, tegirmənlər, həm tegirmənlərdən nərigə ajaq
tavuşb ketdi, uzun egri kelənkə kezdən joqaldb. Unbn arqasbdan izmə-iz: „qajaqqa?! aqbldan azdbqmb?... qajt!..*—..
„axbr unbn, ujaqda ablasb Bar, bu jerdə esə, oqlb jatadbr!.."
— Haj, ikkinci rota!..
4
Jənə Birdən qaranqblbq və ipgə tizilqəndek otlfcr janadbr.
— Kyzyhnin aldbqa daqlad qblqalb ketdi-qazaqlarnbq
igidən-çigigəcə Bilədi,

— yhy, ularnbi^ qancasbnb qblbcdan etkəzdi-jy Balalarnb, xatbnlarnb!
— Unbn həmə jaqb qazaqlarnbqbqa oxşajdbr: kijimi
həm, papaqb həm. Qazaqlar unb eziniki guman qbladblar.
„qajsb polkdan?“-„falan polkdan“-jənə ketə Berədir, qolbqa
xatbn tyşiB qalsa qblbc Bilən Başbnb ycirədir, Balalarnb xançar Bilən uradbr. Qajerda toqrb kelsə, qaram arqasbdamb,
Byrckdəmi, qazaqlarnb BOlsa mbltbq Bilən pcaqlajdbr. Ularnbq Bar-joqbnb Bilədi, qandaj qbsbmlar Bar, qajerda, qanca,
həməsini Kyzyhgə daqlad qbladbr.
— Balalarnbrı gunahb nimə, ojlaB təgigə jetiB BOİmajdbr-dedi efilləB kəftigə çaqbnb qojbB oltbrqan xatbn.
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— Haj, ikkinci rota, nimə Boldb, qulaqlarbnqa paxta

tbqqanmbSbzlar!...
Jatqanlar sekin-şaşblmaj orunlarbdan turbB, kerişiB, esnəB, jolqa tyşdilər. Taq ystidəgi julduzlar jəniliklər sacadblar.
Qazanlar atrafbda jergə oltbrbŞbB jejə Başladblar.

Qaşbqlar daş qazandan aqbzqa zipillƏB BarbB turadbr.
AqbZ kyjdi və hər kim Başqalardan qalbşmasibqqa tirişədir.
Aqbz kyjgən, tillər ləttəgə oxşaqan, taqanajb asbİqan, tamaq
kyjgən, jutbB BOimajdbr. Şundaj BOİsa həm Buqb cbqbB turqan qazanqa şaşbB-pbSbB qaşbqlar Batbrbladbr. Birdən qaşbqnb cəqəllədi, qaşbqdaqb geştni albB centəkgə urdb-kejin jedi,
jənə şaşbB, rəşki keliB alajqan kezlər satbrblqan qaşbqlar
arasbda qazanqa qaşbqbnb saladbr.
XIV
Top BOlbB, qavur qblbB aqarbŞbB Bara jatqanlarb hatta
qaranqblbqda həm sezilər edi. Ular Bilən Birgə qozqalqan
gəp-sez həm alqa Baradbr. ŞaBada ycyriB ərən eşitilgən avazm-b, ja jəqi ujqudan turqan kişinin qaldbraqan avazbmb, cidəB BOİmajturqan dərəçədə sekiş Bilən oralqan. Qazandan
qaşbqlaB aş albB turqanlar Bir minytgə Başlarwib Burdbiar.
•— MatraSbna.
— Ularqa tbnclbq joq.
Ular jaqbn kelişdi və Bİrdənigə həmə ez tiləgən çajbqa
taralbşdb:
— Sizlərnimi şu!.. bu jerdə oltbrbB BƏhzyr BOtqa kəvşəB
oltbrasbz. bnqblae həlak B o lsa sizlərnin pərvalarbnqa kelməjdi-ə... xumparlar!.. Byrçyjlər!..
— Senlər negə hyrəsənlər... eliBSənlərl...
Bularqa keznin qbrb Bilən qaraşadbr, əmma ularnbn

Başbdan ajaqbqaca toppancalar, pylimyt lentələri, BomBalar.
— Kyzyh, sizlərni qajaqqa albB Baradbr! ojladblarbnmb?
Bİz bnqblau ketərdik. Bytyn Başlbq fulutnb suvqa Batbrdbq,
Məskəvgə qaramadbq. U jaqda, Belşeviklər Velhilim Bilən
aşbq-ma’şuq BOİdblar-əmma Biz hec vaqtda xalq mənfəətigə BOİqan xajatqa cidəj almajmbz.
Xalq mənfəətini hbsaBqa almaslbq, unqa b’tbBar qümaslbqdan korə, eliş əfzəl. Kim ezi u Kyzyh?-əfitser. Sizler Bolsa
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qojlar, peşənələriıyıi qadaB unbq arqasbdan Barasbzlar. Ej.
şaxsbzlar!...
Ystidə daş qazan qarajbB turqan ot arqasbdan.
— Sizlər Bizdən ilgəri qojlbqlarbqnb Bilərdiləriq, Bytyn
Başlbq bslovat jykləB kelə jatbrsbz.
— Sizlərgə nimə? ələm qbiadbmb? Bbravnbq eşigigə
Burnbqnb tbqma, qbSbB qaiadbr. Biz ez hajatbmbznb xbzmat
arqasbda kəSB etdik. bnqblaBnb kim ketərdi? matroslar, padşa *
kimlərni atdb, suvqa Baibrdb, arqanlar Bilən Baqladb? matroslarnb. Cet eldən kim ədəBijatlar keltirdi? matroslar, Bajlar
və poplarnb kim urdb? matroslar, sizlər endigingə keziqizni «
aca jatbrsbzlar, Biz Bolsaq əllə qacan kyrəşdə qan təkdik.
Qandaj qblbB Biz bnqblaBbb qanlarbmbznb təkdik, sizlərni
əzlərin Bizni padşa nəjzəsi Bilən səncdilərin, xumparlar, nimə, gə jarajsbzlar.
Bir necə saldatlar jaqac qaşbqlarnb qojbB, mbltbqnb
qolqa albB orunlarbdan turdblar, Birdən qaranqblaşdb, otlar |
qajaqqadbr joqaldb:
— Əzəmətlər, albqlar BUİarnbl...
Mbltbqlar oqtalbndb.
Matroslar toppancalarbnb cbqarbşdb, ikkinci qol Bilən
BomBalar BaqlanbB qojblqan çajbdan jecişdi.

MejləBİəri aqarqan, qarebb frontda dunja uruşbnb etkəzgən, qorqmaj Bəməjli xatbr yntirlik vəzifəsigə mingən, bnqblaB Başlarbda ez rotasbda əfitsərlərni eldirgən ekrəjnəli Bir
kişi bssbq BOtqanb hepləB qaşbqb Bilən qazannbp cetigə yriB
taraqlatdb və mejlƏBİərini ərtdi.
— Xorazqa oxşaB: qoqquqquvv! negə xoraz BolbB caqbrmajsbzlar? atrafda həmə kyldi.
— Negə Bular masxara qbladblar—qazaB Bilən jigitlər aq
mejləBİigə qaraşdb, kezdən joqalqan otlar Birdən uzaqlarda
kezgə kerindi.
Matroslar toppancalarbnb qbnbqa salbB, BOmBalarbnb
jənə çajbqa BaqlaB-tygmələB qojbşdb.
— Senlərgə pes qbldbq, sendəqalar...
Şunbqdek
qavur, qozqalqan tedə BolbB qaranqbda
aqarbŞbB kefdilər. Kejin kezdən joqalbşdb və ipgə tizilgəndek
otlar həm kerinməj qaldb.
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Ular ketdilər, amma ulardan nimədir qaldb.
— Ularda vi«osb tola Bockələr kep,
— Qazaqlardan talas alqanlar.

— Qandaqa talaB aladb? həməsigə pul teləngən.
— Ularda caqa kep-pulqa Batqanlar.
— Həmə paraxodlarnb talaşqan.
— Nir, i endi, paraxod Batqanda u Bilən Birgə pulnbiq
•BatbB ketişi kerəkmi? Bundan kimgə fajda?
— Biznin stənitsəgə kelişləri Bilən Bajlarnb tambrb Bilən
qurutbşdb. Nərsələrini kənmaqallarqa Belir.di. Bajlarnb esə
həjdəşdi, Bə’zioi atbldb, Bə’zisini daraxtlarqa asbşdb.
— Biznin qbşlaqda-dedi xurram Bir avaz xuddb gəpini
Bbrav keşişdən qorqqan-dek şaşblbB-pop endi Butxananbq
kirəBerişidəgi yjidən Cbqa jatqanda „paq“ etiB atbşdb. Pop
jbqbldb. U Butxana janbda uzaq jatdb, çan Berə Başladb-heckim keliB kotərmədi.
Xurram avaz xuddb Bunda həm unbp kylgisini Bbrav
bəIə turqan-dek şaşbB, seviniB kyldi, həmə həm kyldi.
— Yhy, qara-julduz yedi.
Həmə tbplajdbr: heekim Bolmaqan, kecgi ceksiz boşlbqdan avaz keldi. Bu ja uzaqdan, qaranqbda kerinməj turqan depız tolqunbnbp tavuşb ja çydə uzaqdan kelgən kişi
tavuşb.
Çimlik hykym syrdl.
— Axbr ular toqrb’ajtadbr, matroslar. Mənə axbr Biz:
bu jerlərdə nimə qblbB sarsan BolbB jyrəmiz? yjimizdə tbnc
oltbrqanbmbzda qallambz Bolar edi, mal-halbmbz Bolar edi.
Endi-ci...
— Men həm toqrbsbnb ajtsam: əfitserlər arqasbdan
Barajbq, esan-aman qalqanbnb izləjik.
— Qandaqa u əlitser? u həm men, sengə oxşaqan.
— Negə Bolmasa şora hykyməti Bizgə hec qandaj jardam Berməjdir? Əzi Məskəvdə oltbrbB alqan, Bizgə nimə qb
lbB Berdi.
Uzaqda, qajerdadbr, miltilləB janbB turqan otlar janbda
məsafənin uzaqlbqbdan ərən eşitilgən tavuş, şavqun, matros
lar qavur qbladblar. Şundaj qblbB u otdan bu ot janbqa, bu
əskərii qbSbmdan u əskərii qbSbmqa jyrişər edi.
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XV
Qaranqb kecə qalbB keldi. Hər çaj hər çajda jaqblqan
otlar oca Başladb. Əmma hazbrca altbn zənçirlər kezdən
joqalmaqan-hər janda qara Baxmal və çimük. Hec qandaj
tavuş eşitilməjdi. Faqat qaranqblbqnb atlarnbq xəşəkləgən
tavuşlarb toldbradbr.
Kimdir qarajbB şaşbB tek qalqan ərəvələr arasbdan

.
etədir. Mymkin Bolqan çajlarda jygyriB kəttə jol cetidən
Baradbr. UxlaB jatqan qara gəvdələr ystidən brqbB etədir.
Unqa ərəq jetiB qap-qara—bİİİb BOİmajturqan jənə Biri Baradbr.
Ərəvələr janbda jatqanlardan Bbrav ojqanbB Başbnb ketərdi- '
də, tez ketə jatqan bu qara gəvdələr kezdən ioqaIqu:',:a
qaraB turdb.
— Nimə qbibB jyrisdir ular, ularqa nimə kerək, kim
ezi Bular? çasuslarmb, nimə Bəla...
TurbB ularnb uşlaş kerək edi, əmma ujqudan şaqdam
Baş ketəriB BOlmajdbr və jənə Başb jastbqqa qojbladbr.
{
Haman oşa qaranqb kecə, çimlik, u ikkəvi jygyrgenijygyrgən: brqbjdbr, tar kelgən çajlardan qbSblbB janBaşlaB
etədir. OtlaB turqan atlar esə, ular kelgəndə qulaqlarbnb çimirİB kəvşəşdən toxtajdbrlar, tbqşajdbrlar.
Uzaq alda, oq tamanda, qarajbB turqan taq astbda, i
Bolsa kerək mbltbq avazb jalqbz və bu tbnclbqnb, tbnc olIaB turqan atlarnbq kəvşəgən tavuşlarb arasbda kerəksiz boIqan bu mbltbq avazb boş qaranqblbqda jaqqwaB ketdi. Jənə
tbnclbq. Bu jaqqbraqan avaz uzaq turdb, u ikki kişi jənə
jygyrişdi.
Gym, gym, gym!.. haman oşa taman oq jaqda, taqlar
astbda, hatta qaranqbda həm Baq aralbqlarbnbq qarajbB turqanlbqlarbnb bİİİb Bolar edi. Birdən pylimyt: tərrr tə tə tə...
az-qbna etgəndən kejin jənə: tərr tə tə tə!..
QarajbB, Başlar jastbqdan ketərildi. Kimdir oltbrdb, Bb
rav şaşblbB ornbdan turdb. Jbqblmaj, mbltbq ehrambdan eziniq mbitbqbnb pəjpəsləj Başladb. PəjpəslƏB-pəjpəsləB tapa
almadb.
— Haj Gritsky, eşitə jatbrsanmbl... eşitəjatbrsanmb,
joqmb?
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— Kezinni acl
— Qazaqlar—eşitəjatbrsanmb?
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— ABBa, dəjys!... Bolmasa tişləriqni yşətəmən!.. xuda
haqb yşətəmən!..
U Başbnb BurbB, Belini və ketini silədi, kejin jerdə qalqan şinel janbqa keldi-də, jatdb. Tyzykrək ornaşbB, jatbş
ycyn jelkəsi Bilən ujaq-BU jaqbnb syrdi...
Tərrr tə tə tə!..
Gym!.. gym!.. gyml...
Qaranqbda acblbB turqan taq aralbqlarbda, jilt etkən
iqickə, jignədek jaruqlbq pəjda Boladbr.
— Hə, anaq!... tbnclbq joq. Endiginə kişilər carcaB kelə
jatqan edilər. Bular Bolsa, hə! itgə oxşaB, şundaj Besərəmçanlbq qarnbqda Bolsbn, həmənnin! Hezlər! qolbqdan kelgyncə
jbqblbB qalqunca, qazaB Bilən uruş, tişləş, əmma kişilər tbnc
ujquda Bolqanda tegmə. Bəri-Bir hec jş cbqara almajsan.
Jalqbz oq nasud qblasan, Başqa gəp joq! kişilərni istirahat
qblqalb qojmaqanbq qaladbr.
Bir minytdən kejin tbnc at otlaşb tavuşbqa jənə Bittə
uxlaB jatqan kişinin nəfəs albş tavuşb qoşbladbr.
XVI
Aldbnda jygyriB Bara jatqan nəfəsini rastlaB albB:
— Ular qajerda axbr!
Unusb həm jygyriB ketə jatbB:
— Şu jerdə daraxtlar turqan çaj, ular qalbn daraxtlar
arasbda, dedi, və qbcqbrdb:
— Gyrpiny, xala!..
Qaranqblbqdan esə:
— Hə, nimə?
— Siz şu jerdəmi?
— Hə, şu jerdə.
— Ərəvə qajerda?
— Şu jerdə, turqan çajbda, zavurdan etgəndən kejin
on qolda.
Şu anda-jaq javvajb kəptər Balasbnbq tavuşbdek Bolqan
tavuşqa jbqb aralaşdb:
— Stipən, stipən.,. joq...
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U tavazb’ Bilən qolbdaqbnb uzatdb. Bir nərsəgə oralqan, açajbB savuq, ets pişirilgen pəjdek qalqbB turqan
nərsəni u qolbqa aldb. Undan qolansa hid keliB turar edi.
Xatbn erkəknin kekrəgigə Başbnb qojdb və qaranqbibqdaaqbB
jatqan qatar jaşlarb jiltirədi.
— U joq, Stipən!..
Xatbnlar esə, qacan qarama şujerdə, ularqa nə carcaqanIbq tə’sir qbladb, nə ujqu. Ərəvələr atrafbda irə-şirə aqarbŞbB, .
yffylləB, coqbnbşbB, məsləhətləşiB jyrədilər.
— Birinci mərtəBə jbqladb.
— Jeqilləjdi, jyrəgi Boşajdbr.
— Sytini saqbB taşiaş kerək, Bolmasa Başbqa cbqbB *
jaman Boladb.
Xatbnlar toxtavsbz dirkilləgən emcəkni yşiəB kerişədir.
— Xuddb taş-dek.
Kejin coqunbB, picilləB dua oqbB emcək i emişədi-də,
irimini qblbB yc tam anqa tyfləşədi və coqbnbşadbr.
Pəst esgən cəqgəllər və astbdan şaxcalaB etgən daraxt- fl
lar arasbda cuqur kəvlədilər. Qaranqbda kyrəklər tupraqnb
hər janqa brqbtadbr. Kejin Bir nərsəgə oralqan nimənidir
həligi cuqurqa qojbB, ystidən tupraq tartbB tekizləşdi.
Qaranqbda irə-şirə BOİbB, Bir kişinin cəngəlni ikki qolb
Biiən yşiəB turqanb keriniB turar edi. U Burnb Bilən pişilləjdir. *
Xuddb Balalar ojnaşbB Bir-Birini Basqandaqb tavuşqa oxşaqan
hbqqbllaqan, Buquq qbjqbrbq-dek tavuş qbladbr.
Javajb kəptərniq Balasb esə, qollarb Bilən Bojnbnu
qucdb:
— Stipən!... Stipən!... Stipən!...
Jənə qatar aqqan kez jac1arb qaranqbda jiltirədi.
— U joq,.. joq... joq... Stipən!..
XVII
Tyn qalbB keldi. Nə ot Bar, nə qavur, jalqbz atlarnbq
xəşəkləgən avazlarb-qbna, kejin atlar həm otlaşdan toxtaldblar. Bə’zisi jatdb. Səhər.

Qap-qarajbB tek turqan taqlarnb BOjiaB yzynəsigə ceksiz
ləgir qarajbB jatadbr.
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Faqat bu taq aldbdaqb jeqilməs qaranqblbq jenilməgən
Bir çaj Bar: ujquda Bolqan Baqlarnbn daraxtlarb arasbdan ot
kerinədi-kimdir həmə ycyn ojqaq-uxlamaqan.
Emən daraxtb astbda Bolqan devarlarbda qbjmatlb jbrtbq syrətlər asblqan kəttə stalavajda mem şəm’nin xbra şy‘ləsi astbda Byrcək-Byrcəkdə jatqan egərlər, bhram nusxa
qblbB terilgən mbltbqlar kerinər edi. Saldatlar jergə jajblqan
qbjmatlb terəzə pərdələri və syrətiər ystidə qbZbq Bir vəz’ij ətdə jatadblar. Həm terləgən at və kişinin aqbr hidi Bar.
Eşikdə pylimytlər iqickə BOİbB qarajbB qaraB turadblar.
Stalavaj ortasbda uzun BOlbB cozulbB turqan Kyzyh
emən jaqacbdan yjilie işləngən ystəl ysiigə egiidi və kickinə
etkyr kəzlərini ystəl ystigə jajblqan xarbtaqa taşladb. Şəm’
miltilləB janbB, eriB toqlaqan mom tamcblajdbr və çanlb
kelənkələr şaşbB-pbŞbB jerdə—devärlarda jyzlərdə qbmbrlajdbr.
Xarbtada kekəriB turqan deniz, jənciigən qbrq ajaqqa
oxşaqan taqlar ystigə ədjytant eqəşdi-də qaradb.
Symkə, qblbc, mbltbq taqqan çapar—saldat kytiB turadbr. QbmbrlaB turqan kişilərnin kelənkəsi unbn ystidə qbmbrlajdbr.
Şəm’ Bir minytgə senədir, bu vaqtda həmə tek qaladbr.
— Menə—deB ədjytənt Barmaqb Bilən tyrtdi, qbrbq ajaq
qa—mənə şu aralbqdan cbqbB keliş mymkin.
— Bu jaqqa Cbqa albşmajdbr-taq Bələn BOİbB etie boImajturqan Bolqan. Ularqa bu tamandan etİB Biznin aldbmbzqaca keliş myjəsşər BOlmas.
Ədjytənt ezinin qolbqa eriB tamcblaB turqan momdan
tambzdb...
Bizgə mənə şu myjylişgə BarbB albşqaca, kejin ular cbqa almajdbrlar, Bytyn kyc Bilən ilgəri Basbş kerək.
— Kəvşəgəni hec nərsə joq.
*
— BəriBir bu jerdə turbB Bunjadqa keltirməjmiz. Qutulbşnbn
jegänə jolb jyriş, kəməndirlərgə kişi juBarbldbmb.
— Birdən həməsi kelədi— çapar, saldat qbmbrladb. Unbn
jyz və Bojbnlarbda ojnaqb kelənkələr cjnadb.
Jalqbz kəttə terəzələrdən tynnin qaranqblbqb qarajbB
turar edi.
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Tərrr tə tə tə—bu qajerdadbr qarajbB turqan aralbqlardan Cbqdb və jənə tyn xavf astbda kemildi.
Zinə və Balxanada kejin stalavajda Basblqan aqbr və
salmaqlb qadamlar, xuddb bu xavfnb jaki şu toqrbda Bbran
xaBar albB kelə jatqan-dek. Hatta irə—şirə jarbtbB turqan
şəm’ çanlandb. Qujuq cəp BasbB kiriB kelgən keməndirlərniq
carcaqanlbqdan, bssbqdan, tbnmaj jyrişdən jyziəri Byrcək—
Byrcək asblqan edi.
— U jaqda nimə gəp?—deB soradb Kyzyh.
— Quvuşda.
Zor, zorqa jarbtblbB turqan stalavajda məçhyllik, xb- *
ralbq.
— Nimə Bilən iş kersin ular—dedi qaidbraqan tavuş
Bilən jənə Biri—jaraq Bolsa ekən. Bittə dərdsər pylimyt.
Kyzyh taşdek qatdb, qaşlarbnb Bİr-Bİrigə tutaştbrbB, peşenə cbzbqlarnb kezləri ystigə jaqbnlaştbrdb, həmə anladb
gəp qazaqlarnbp hyçymidə eməs.
j
Ystəl atrafbqa toplandblar. Bə’ziləri cekədir, Bə’ziləri
nan jejdir, Bə’zilər tyşynməj carcaqan sima Bilən xarbtaqa
qarajdbr. Ystəl ystigə jajblqan xarbta həm şundaj məçhyl və
Xbra, tyşyniB Bolmaj turqan.
Kyzyh tişləri arasudan syzİB cbqardb:
4
— Bujruqlarnb Bəçərməjsizlər.
Carcaqan jyzlər, cən Başqan Bojbnlarda kelənkələr Bir
dən qbmbrladb. Stolovoj acbq havada Bujruq BeriB ergəngən etkyr tavuşlar Bilən toidb:
— JyrİB hardb saldatlar...
— Menin qbsmbm BOlsa kelişimiz Bilən jatbB aldb, ot
həm jaqbşmadb...
— Şundaj ahavalda jolqa Cbqbş aqbldanmb, hazbr həm
əskərlər elə jazdb... *
— Bemə’ni iş...
Kyzyhnip jyzi hərəkətsiz, icigə kirgən etkyr kezləri qaramajdbr, tbplaB kytər-ginə edi. Kəttə acblqan terəzədə hərə
kətsiz qaralbq, unbq arqasbda esə tyn. Mydrəgən həjəçanlb
tenliknin tola carcaqanlbqb, taq aralbqb jaqbdan oq tavuşb
Cbqmaj turbBdbr. Xuddb u jaqda qaranqblbq qujuqraq-dek
tyjilər edi.
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— Men hər halda—dedi polkovnik xuddb qomanda Bergən
dek hajqbrbB—ez qbsmbmqa bşanbB təvəkkəl qbla almajman.
Əz taqdbrbnb bşanbB menin qolbmqa tapşbrqanlarnbq hajatb,
saqlbqbnbn mə’nəvii məs’ylijəti menin ystimdə.
— Çydə toqrb—dedi Brigədni bşanclb Bir vəz’ijətdə.
U qoşunda əfitser edi, hazbr aqbBat Bytyn kyc və padşa hykyməti qoşbnbdäqb Başlbqlarnbn certkesərlikləri astbda
tədBirsiz qalqan uquvlarbnb kersətiş pəjti kelgən his qblar edi.
*
—...Çydə toqrb. Jənə həli mutlaqa jyriş planb işlənməgən, qbSbmlarnbn tyzyliş tərtiai həm Bytynləj Başqaca BOİbŞb
kerək, hər Bir minytdə qbrqblbş xavfbmbz Bar...
— Mengə qara—dedi papaq kijgən, Beligə qbjbrxan
qblbB xançar taqqan qosanlblar qbsmbnbn keməndiri—mengə
qara, men qazaq Bolsam, taq aralbqbda Birdən hyçym qblar
edim. Ojla, axbr nə top Bar, nə Başqasb.
— AqbBat nə eskərii tyzyliş tertiB, nə Bujruq, nimə bu
qoşbnmb jaki Banda?
""
Kyzyh sekin dedi:
— Baş qomandan menmi, sizlərmi?
Bu tavuş kəttə yjdə joqalmas izdek qaldb. Kyzyhniq
kickinə etkyr kezləri çavaB eməs, faqat „joq“ nb kytər edi.
Jyzlərininqt>jafatlarbnb ezgərtiriB, sajalar jənə qbmbrladb.
yjdə jənə qaldbraqan, artbqca qattbq tavuşlar:
— Biz kəməndirlərnin ystimizdə həm məs’ylijjət Bar və
az eməs.
— Hatta padşa hykyməti vaqtbda həm qbjbn pəjtlərdə
əfitserlər Bilən keqəşər edilər. Endi Bolsa bnqblaB.
Bu gəpnin tegidə esə:
„Sen çen, kelişimsiz picilgən pəkənə, jerdəgi adamsan.
Əz halatbnnbp myrəkkəBİigini tyşynməjsən, tyşynə almajsan
həm. Frontda İşİəb əməlgə mingənsən. Frontda esə haqbqbb
əfitserlər kəmcilligi səbəbü, picilgən axta atqa həm bu əməl
tegə Berədir. Seni amma bu işgə qojqan, amma amma ker-ky..
SaBbq qoşbn əfitserləri əzlərinin kezləri, jyz qbjafatlarb
və Bytyn şəkilləri Bilən şundaj der edilər. Dyrədgərlər, ərəvə
sazlar, sərtəraşlardarı BOlqan keməndirlər Bolsa:
— „Sen ez əkə—ykələrmizdən-ky. Senin Bizdən qandaj
jaxşblhqbn ear? negə sendə, Biz eməs? Biz sendən kerə
jaxşbraq bdara qblambz".
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Kyzyh bu gəpni həm, u gəpni həm eşitər edi: sezdə
həm, sez arqasbda həm və közlərini qbSbB terəzə aldbda
qaranqblbqnb tbqlajdbr—kytədir.
Və kylgəni keldi.

Qaranqblbqda qajerdadbr uzaqÖan boş ərəq eşitiləturqan tavuş. Tavuş Barqan sajbn artadbr, Barqan sajbn anbqlaşadbr. Sekin Barqan sajbn tavuş eşədir. Irə-şirə qaranqblbq
da aqbr və qopal Basblqan qadamlarnbq tavuşb qaranqblbqnb
toldbrdb. Mənə, qadamlar Basqbcqaca jetiB minytgə Be tərtie
Basbla Başlandb. Hər kim ez Başbqa qadam BasbB Balaxana
zinəsidən cbqa saşladblar. Balaxana toldb və kəttə acblbB ■
turqan eşiklər arqalb eles jarbtblqan stolovojqa tolqanca aqa
Başladblar, ularqa qaraB pajanbqa jetiB BOİmas. Faqat çydə
kep ekənlikləri sezilər və həməsi Bir xbldaqb kişilər edi. Kəmən
dirlər ystəlniq xarbta jajblqan tamanbqa toplandblar. Şəm’
ərəq jarbtadbr.
Saldatlar sekin jetəlişədir, tamaq qbrbşadbr, jergə turbB
ajaqlarb Bilən syrtişədir, papiryslər cekiliB, kişilər ystidən qujuq tytyn ketərilədir.
— Ortaqlar....
Kişi tola, irə—şirə jarbq BOİqan yjdə çimlik hykym
syrdi.
— Ortaqlar....
Kyzyh zorqatdan sezləjdir:
— Siz ortaqlar, rota vəkilləri və sizlər kəməndirlər,
Bizniq qajsb ahvalda ekənligimizni Bilişləriq kerək. Artbqbzda
şəhər və port qazaqlar tamanbdan bşqal qblbnqan. U jerdə
jaradar və kəsəl qbzbl saldatlardan jigirmə miq qalqan, həm
şu jigirmə miq kişini qazaqlar əfitserlərniq farmanb Bilən hə
lak qbldblar. Bu helakəlni Bizniq həm Başbmbzqa keltirişgə
tajjarlanadbrlar. Qazaqlar ycynci kolonnambznb arqadaqb qbs
mb ystigə toplanadbr. Oq tamanbmbzdan deqiz, solda taq
unbq arasbda teşik, Biz şu teşkidəmiz. Taq arqasbda aralbqlarda qazaqlar jygyrİB jyrədiiər. Sizgə taman kelədilər. Biz
minyt sajbn Bunbq dəf’ini qblbŞbmbz kerək. Ta biz deqiz
qbrqaqbnb BOjlaB, taqnbq etəgi—Burulqan çajbqaca Barmaqunbmbzcaular Bizniq ystimizgə toplanbŞbB kelə Berədilər. U
fergə BarbB alqanbmbzdan kejin qazaqlar Bizgə jetəlməjdir,
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taq Bələnd və keq mesafəni bşqal qblqan. Biz deniz janbdaqb T u a p s b q a BarbB albŞbmbz kerək. Bu jerdən yc jyz caqbrbm, u jerdən taq ystidən kəttə jol Bar. Şu joldan jyrİB taq
aşbB jənə QuBanqa tyşəmiz, QuBanda esə Biznin Baş kycimiz
Bar, qutulambz. Bytyn kyc Bilən jelətiş kerək. Qamlaqan
avqatbmbz faqat Beş kyngə jetədir, həməmiz aclbqdan eləmiz.
Toxtavsbz jol jyriş kerək. Jygyriş kerək. Nan deməj, suv
deməj, ujqu deməj Bytyn kyc Bilən jygyriş lazbm, faqat şundaqbna çan saqlaj alambz. Jolqa tosuq BOlqannb kim BOlmasbn teşİB etiş lazbm.
Hec kimgə b’tbBar qblmasdan u çim qaldb.
Kişilər və janbB Bitə jatqan şəm’niq sonqb sajasb Bilən
tolqan yjdəçimlik hykym syrdi. QarajbB turqan terəzə artbdaqb tyn və Byjyk deniz ystidə həm şundaj sykynət edi.
Jyzlərcə kez kerinməjturqan, his qblbnaturqan jarbqdaş
Bilən Kyzyhnb jarbtar edi. Jenə unbn zic tişləri arasbda aq
kepiklər kerindi:
— Jolda nan və xəşək joq. Tekkizlik—jalaqlbqqa Cbqqunca qbStaB jyrİB Barbşqa toqrb kelədir.
Jənə jergə qaraB çim qaldb, kejin aqbr vəz’ijətdə dedi:
— Başqa Baş qomandan sajlaB albqlar, men bu işni naşbmdan saqbt qblaman.
Şəm’ janbB Bitdi, qaranqblbq Basdb. Faqat hərəkətsiz
çimlikgə qaldb.
— Başqa şəm’ joqmb, nimə Bəla?
— Bar—dedi ədjytənt, gygyrt gah janbB jyzlərcə Kyzyhgə qaraB turqan hərəkətsiz kezlərini jarbtar, gah ecər edi və
həmə kez acbB jumqunca qaranqblbqqa qarq BOİadbr. Axbrb
iqickə rrom şəm’ jaqbldb. Bu xuddb cigəl Bir tygynni jecgəndek BOİdb: gəp sez, hərəkət jənə jetəl, tamaq qbrbş, ajaq
syrtiş Başlandb, Bir-Birlərigə qaraşbşdb.
— Ortaq Kyzyh—dedi Brigədni, xuddb hec qomanda Bermegəndek avaz Bilən—Biz həməmiz jolbmbzda qandaj qbjbncblbqlar, kəttə tosqbnlbqlar Bar ekənini aqlajmbz. Arqambzda
elim əgər bu jerdə toxtaB qala turqan Bolsaq aldbmbzda həm
elim, lmkanijət Barbca tez syr’ət Bilən ilgəriləşimiz zəryr. Jal
qbz siz kyciqiz və tədBiriqlz Bilən qoşunnb bu jerdən albB
cbqasbZ. Men Başqa ortaqlarbmnbq həm fikri şu, deB ymyd
qblaman.
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— Toqrb!... şundaj!... sorajmbz... dedilər şaşblbB Barca
kəməridirlər jarbm qaranqbda jaltbraB turqan saldatlarnbq
kezləri həm şundaj qat’bjat Bilən Kyzyhgə termilər edi.
— Qandaj qblbB siz Bundan Baş tartasbz — dedi atlb
ətrəd qomandanb papaqbnb Başbnbq arqasbqa syriB əstəjdil—sizni kepcilik sajlaqan.
Saldatlar indəməj jaltbraqan kez Bilən qaraB turar edilər.
Kyzyhniq icigə Batqan kezləri gəpinin yzyl—kesil ekənini tasdbqlaB qarar edi.
— Jaxşb ortaqlar! men qat’bb Bir şərt qojaman, qol qo- ■
jbplar; Bujruqnb çindək həm Bəçərməgənni atbşqa qolqobqlar.
— Xajr, nimə qblbBdbr, Biz...
— Negə?
— Negə qol qojmasqa...
— Biz həli həm dajbm...
i
Keməndirlər nimə dejişini Bİlməj tyrli tavuşda hbqmbq
qblbB qaldblar.

— Əzəmətlər!—dedi Kyzyh temir çaqlarbnb acbB—əzə
mətlər, sizlər qandaj ojlajsbzlar.

— Əlim!—degən jyzlərcə tavuş gyldirəB unbrt icigə 4
Sbqmaj kəttə acbq turqan eşik və terəzələrdən taşqarbqa taşbB cbqdb. Faqat taşqarbda heckim eşitməs edi.
— Atbşqa!... Bundaqanbq anasb!... nahad unbq tişiniq
aqbqa qaraB turblsa, Bujruqnb Bəçərmədimi. yr! ..
Saldatlar teBrənişdi, jənə qbmbrlaşdb, Bir-Blrlərigə qaraşdblar. TyfləB, Bir-Birlərini tirsəkləşiB, şaşbB—pbŞbB məxorkə cekiB, qalqanbnb jergə taşlaB ajaqlarb Bilən, taptaşadbr.
Kyzyh çaqlarbnb qbSbB, fikr qblbB ajtdb:
— Kim BQİmasbn əgər intizamnb Buzsa, unbq kim BOİbŞbqa qaramaj: kəməndirmi, saldatmb, atbladbr.
— Atbladb!... atblsbn it Balalarbnb xah kəməndir boIsbn, xah saldat, BəriBir...—jənə şiddətli bu tavaşqa yj tarlbq
qbldb və terəzə eşiklərdən qaranqblbqqa atblbB cbqdb.
— Jaxşb, ortaq lvənky, qaqaz jazbn, kəməndirlər qol
qojsbnlar: Bujruqnb azqbna Bəçərməslik jaki munazara qblbB
gəp cuvalqannb sodsbz atbşqa.
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Adjutant centəgidən Bir parca qaqaz aldb-da, şəm’ aldbda egiliB jaza Başladb.
— Sizlər, ortaqlar çaj-çajqbzqa ketiqlər, qararlarnb
rotalarqa b’lan qblbqlar: temir iniızam, heckimgə rə
him joq.
Saldatlar top BOlbB Bir-Birlərini itərişİB, qollarbdaqb
pəpiryslərni cekə—cekə səhngə aqa Başladblar. Kejin Baqqa
cbqbşdb və ularnbq tavuşlarb nəri Barqan sajbn qaranqblbqnb çanlata ketdi.
Deqiz ysti aqarbşa Başladb.
Birdən keməndirlər ez ystləridən aqbribq tyşgəndek
his qbldblar. Həmə nərsə anbqlandb, acbq tə’jtnlik BOİdb.
HəzilləşİB, kylişiB, nəvBət Bilən keliB elimgə BOİqan hykymastbqa qol qoja Başladblar.
Kyzyh, haman sezi icigə kirgən, qbsqaqbna Bujruq Berdi, geja hazbr BOlbB tuqan işniq eziniq myhym, zor işigə
daxlb Bolmaqandek edi.
— Ortaq Vystrytin, rotanb albq-da...
Jygyrgən at ajaqbnbq tavuşb eşitildi və Balaxana aldbda keliB tbndb. Atnbq silkingəni, Burun qaqqanb və yzəngi
tavuşb eşitilədir, at Baqlana jatqan Bolsa kerək.
Qirə—şirə şem’niq jaruqbda papaq kijgən QuBanlb
kerindi.
— Ortaq Kyzyh—dedi u —ikkinci həm ycynci rota
on caqbrbm arqada tynəşgə qalbşdb. Qomandan Birgə BarbŞ
ycyn ular kelgyncə toxtaB turbşqa, Byjrədir...
Kyzyh unqa tikkə tek qaradb.
— Nimə?
— Matroslar top—top BOlbB saldatlar, ərəvələrni araIaB, ularnb joldan ura jatbrlar. Saldatlarnbq kəməndirlərniq
gəpigə qulaq salmaj əzləri qomanda Berişgə caqbra jatbrlar.
Kyzyhni eldiriş kerək, dedi...
—Nimə?
— Qazaqlarnb taq aralbqbdan həjdəB cbqarblqan, Biznikilər jan Baqbrqa cbqbB, ularnb u tamanqa həjdəşdi. Endi
tbnclbq, Biznikilərdən yc kişi jərədar BOlbB, Bir kişi naBud
BOİqan.
Kyzyh indəmədi.
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— Jaxşb, Bar!
Stolovojda endi jyzlər və devarlar anbqraq kerinə Başladb. Devardaqb syrətlər rəmkəsi terəzə rəmkələridə deniz*
nin əksi kerinə Başladb.
— Ortaq qomandanlar, Bir saatdan kejin Bytyn qbSbmIar Bilən jolqa tyşilsin, çydə tez jyriş kerək. Faqat kişilərgə
suv iciriB, atlarnb suqarbŞ ycynglnə toxtalsbn. Taqnbn hər
qajsb aralbqbqa pylimyt Bilən saldatlar qojblsbn. Qbsbmlarnbq Bir-Biridən açralbŞbqa jol qojblmasbn. Fuqaraqa azar
Berilməsligi toqrbsbda qattbq ta’qbB qblbş kerək. Teztez qbsbmlarnbn ahvalb toqrbsbda mengə at captbrbB
turbqlar.
1
— Tbqlajmbz—dej'işdi^ keməndirlər Birdən gyrylləB.
— Siz, ortaq Vyvstrytin ez rotaqbznb til (Mbifl) gə albB
cbqbp. Matroslarnb ez rotaqbzdan açratbB, janbmbzqa jeləgəli qojmaq. Ular oşa ka'onnalar Bilən BaraBersinlər.
— Tbqlajman.
Keməndirlər top BolbB, cbqbş jolbqa taman jenəldilər.
Kyzyh adjutantqa Bulardan qajsbSbnb keməndirlikdən
Bekər qblbşqa, kimni Başqa orunqa albşqa və kimni joqarb
vezifəgə mindirişgə kerək ekənini ajtbB turdb, u jazdb.
Kejin adjutant xarbtanb jbqbB, Kyzyh Bilən Birgə taşqarbqa cbqdb.
BoşaB qalqan kəttə yjnin cər. Başqan, pəpirys qaldbqIarb taşlanqan edənidə janbB Bitə jatqan şəm’ qbzarbB, lipilIəb jatar edi və çimlik hykym syriB, kelis—ketgən kişilərdən
hid qaldb. Endi hec nərsə qalmaqan edi: nə mbltbq, nə
egərlər.
Deqizniq ertələBgi kekligidə, kəttə acblqan eşiklərdən
iqickə BolbB tytyn cbqbB turar edi.
Deniz qbrqaqb, taq etəgi Bojbnca, arqa—aldbndaojqatucb dymBərə tavuşlarb naxutdek sacbldb. Mis aqfuşlatnbq
qaqqbllaşbdek qajerdadbr kənnəj həm calbndb. Bu misniq
tavuşb taq etəkləri aralbqlar, qbrqaqlarqaca janqbraB ketiB,
deqiz ystidə tbndb. Cynki, bu ceksiz BolbB acblqan edi.
Hazbrqbna taşlaB kelingən yjlər ystidən tytyn ketərildi—eş
dən cbqbB taşlanqan şəm’ ecməgən edi.
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XVIİI
Kyzyh kalonmsb artbdan Bara jatqan ikkinci hgm
ycynci kalonna arqada uzaqda qaldb. Heckimniq tirişkisj

kelməs edi—carcaqanlbq,. bssbqlbq, ertə qonbşqa qalbB, erteləB kec joiqa C bqbşdb. Baş və Kejingi kalonna arasbda boIqan kəttə joldaqb BOşibq Barqan sajbn artar edi.
Qonbşqa toxtaşqanda, ləgir həm oşandaj Bir necə caqhrbmlarqa cozbltn kəttə jolnbq uzunasb, taq arasb və
qbrqaqlarnb bşqal qbldb. Şunbq-dek cəq Başqan, carcaqan
hararat zərBİdən halsbzlanqan kişilər, dəm aladbrlar. Xursanlbq Bilən ot jaqdblar, gəp—sez, kylki, garmun tavuşb eşitllədir. Xuddb şu xalqnbq ez tarbXb-dek gah qorqbnclb, gah
qazaBİb erkə ekrəjincə əşylələr ajtbladbr.
Şunbqdek, Birinci kalonnadan quvulqan; BomBa və toppancalar taqqan matroslar otlarnb aralaB jyriB sekiniB gəpirişədir:
— Qoj sizlər kimsizlər? kimniq arqasbdan Bara jatbrsbzlar?—padşah hykyməti xbzmatbdaqb altbn pagunlb arqa'’bdan, kim ezi u Kyzyh? padşahqa xbzmat qblqanmb?—xbzmat qblqan, eqdici Belşeviklərgə satblqan. Biləsizlərmi, bəIşeviklər-kimlər? Bularnb Girmənijədən rəzvedkəgə albB kelişgən. Rusijada axmaqlar tapbldb, taqaradan taşqan kepgən
r ambrdek kepişdi, ularnbq arqasbdan Barbşdb. Belşeviklərniq
Velhilm Bilən Bolqan jaşbrbn muahadalarbnb Biləsizlərmi? ej,
qojlar, Rusijanb həlak qblasbzlar, xalqnb həlak qblasbzlar.
Joq, Biz, bçtbma’bb bnqblaBCblar (es-erlər) hec nərsəgə qaramadbq. BMəskəvdə Bəlşeviklər hykyməti farman Berədir: fiotnb nemislərgə Berilsin. Biz Bolsaq mənə sengə... dedik-də,
paraxodnb Batbrdbq, kerəsənmi, kenylləri niməni tiləgən...
sizlər mənə şu şpənələr, pada Başlarbqnb egİB hec nərsədən
xaBarsbz Barasbzlar.
Ularda esə, jaşbrbn muahada. Bəlşeviklər Rusijanb icək
cavaqb Bilən Velhilmgə satdblar. Germənijədən pojbzdlar tola
altbn aidblar. Kəl xumparlar sizlər, myşkyllər...
Xajr, senlər negə itdek hyrəsənlər, Bar oşa enəq... saldatlar sekişədir, əmma matroslar ketgəndən kejin:
— Nimə endi, haq həmə vaqt haqqa Cbqadbr. Matros
lar lafcb xalq kelsə həm gəpniq toqrbsbnb ajtadbr. Negə
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Bolşeviklər Bizgə jardam Berməjdir? Qazaqiar, negə Məskəvdən jardam juBarbşmajdbr — jalqbz əzləri toqrbsbda ojlaşadb.
QarajbB turqan, hatta qaranqblbqnbq ortasbda BOİqan
taq aralbqlarbdan tOB avazb cbqdb və hər çajda şu andajaq
otlar jalt etiB janar və ecər edi. Pyiimyt azqbna tirillədi və
ləgir sekin qaranqblbq və tbnclbqqa qarq BOldb.
Xuddb şunbqdek çim, boş qalqan, Balaxanasb deniz
taman cozulbB cbqbB turqan dacaqa ikkəiƏB kalonnanbq
qomanda sostafb jbqbldblar. Ta, çapar at capbB qbşlaqdan
şəm’ tapbB albB keliB Berməgyncə məçlis acblmadb. Avqat
jejilgən ystəl ystidə xarbta jazblqan. Edən pəpirys qaldbqlarb Bilən qapianqan, devarlarda taşiandbq jbrtbq qbjmatlb
syrətlər.
Joqan gəvdəii qara saqal, Həlim, kyci ezigə sbqmaqan Simylykyrof aq matros kijimidə ajaqlarbnb kerİB oltbrbB
caj Bilən nan jeməkdə, unbq atrafbda kəməndirlər.
Cekişədir, əzlərini ujaq—Bujaqqa taşlaşadbr. Pəpirysniq
qaldbqlarbnb jergə taşlaB ajaqlarb Bilən taptaşadbr. Xuddb
nimədən Başlaşnb Biiməgəndek sezilər edi.
Şunbqdek bu jerdə oltbrqan hər Bir kişi əzini bu jergə
kepcilikni qutqazbş ycyn caqbrblqan, deB hesaBİar edi.
— Qajaqqa?
Ahval na mə’lym, qaranqb aldbda nimə kytədi?—faqat
arqada elim ekənini Bilər edilər.

— Bizgə ycələ kalonna ystidən Baş qomandan sajlaş
kerək—dedi keməndirlərdən Bittəsi.
— Toqrbl... toqrb!—dedi həmə Birdən.
Həmə: „əİBƏttə men sajlanaman" degisi kelər edi. Əmma ajta almajdbr.
Həmə həm şunb xahlaB, şundaj ojlaqanb ycyn heckim
Bir-Birigə qaramas, indəməj cekər edi.
— Axbr Bbran iş qblbş kerək-də Bbran kişini sajlaş
kerək, men Simylykerofnb kersətəmən.
— Semylykerofnbl... Semylykerofnb...
Birdən bu məçByrijətdən cbqbşqa jol tapbldb. Hər kim
ojlar edi: „Semylykerof çydə jaxşb ortaq. bnqblaBqa çan-dili
Bilən Berilgən jigit. Tavuşb Bir caqbrbmqa jetədir. Metingdə
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çydə jaxşb sezləjdir. Bu işdə Başb əjlənədir. U vaqtda... u
\aqtda mengə muraçaat qbibşadbr..."
vHəmə jənə Birdən qbcqbrdb:
— Semylykerofnb!... Simylykerofnb!...
Semylykerof həjBətli qoilarbnb ketəriB taşladb.
—Hə, men, nimə... men... ezləriq Biləsizlər men deniz
əskəri qbsmda işləjmən. Men unda Bir biaç qblbB aibB Bara
man, bu jerdə quruqda...
— Şemyiykerofl... Semylykerof!..
— Xajr, men... jaxşb... ystimgə alaman. Faqat sizlər

jardamda Bolbnlar, Bolmasa men ezim jalqbz qollbq qblbB
qalaman, men jalqbz... xajr, jaxşb ertəgə jolqa Cbqbşqa—buj'ruq jazbq.
Jazsbn —jazmasbn həmə Bilər ediki, ilgəri Barbşdan
Başqa qbla turqan iş joq. Bu jerdə turhB qalbnmajdb, arqaqa
həm qajtblmaj, cynki arqada qazaqlar elim həmə aqlar ediki
BUİarqa həm qbia turqan tə’jinlik iş joq. Semylykerofnbq aralaşbB qalbB ez farmanb Bilən ez BOjnbnbq BurulbŞbqaca qaraB otbradbmb, qandaj qblbB həm unbq BOjnb Burüsbn. Kyzyh kalonnasb arqasbdan Barblqanb—Barblqan.
Və kimdir ajtdb:
— Kyzyhgə Bujruq jazbş kerək—jəqi keməndir sajlandb.
— Unqa BəriBİr, u ez Bilgəninl qbla Berədi—dedi həmə
atrafdan.
Semylykerof muştbnb ystəlgə urdb və xarbta astbda
BOİqan ystəlnin, taxtalarb qbCbllaB ketdl.
— Men btaat qblbşqa məçeyr qblaman, men məçByr
qblaman.
U ez kalonnasb Bilən şəhər janbqa həm ketdi, arsbzlarca qacdb. Məlamət qblmaqundek BOİbB qalbB uruşuvb ke
rək edi.
Həmə unqa qaradb, u uzun BOjb Bilən ornbdan tikkə
turdb və joqan gəvdəsi Bilən cbrajlb uzalqan qolb sezdən
kerə qat’bb edi. Birdən biaç tapblqanb his qblbndb: Hər işdə
Kyzyh əjBİi, u heckimgə ez kydni kersətişgə ez kycidən
fajdalanbşqa imkanijat Berməj alda qacbB Baradbr. Bytyn kyc
Bytyn dbqqat və hərəkətni bu Bilən kyrəşgə Beriş kerək.
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Iş qajnadb. Jarbm kecə qaranqbda K' yhniq arqasb
dan çapar jygyrdi. ŞtəB təşkil qblbşdb. Jazu. maşbnalarb
tapbB kənsələrijə qurbşdb. Maşbnalar işlədi.

Maşbnalar cikir-—cikir qblbB saldatlarnb tərBİjə və təş
kil maqsadbda Bolqan xbtaBnamalarnb jazadbr.
„ Biz saldatlar, düşmandan qorqmajmbz..."
„Esdə tytyqlərki, ortaqlar, Bizniq qoşunqa qbjbnlbqlar
Bir caqa...“
Bu Bujruqlarnbn nusxalarb kepəjtirildi, rota və eskədrynlərdə oquldb. Saldatlar tik turbB, kəzini yznəj tbqlaşadbr.
Kejin zorqatdan, tyrli nəjrəqlər pilən, Bə’zən uruşbB, Bujruqlarnb talaşbB albB tizzələridə toqrblajdblar-da, itniq ajaqbdek qblbB oraB məxorkə salbB cekişədir.
Bujruqdan Bİr nusxa Kyzyhgə həm juBarbldb, əmma u
kyndən-kyn uzaqqa ketə Başladb. Kyndən - kyn kəttə jol
BOjbnca Bular arasbdaqb Boşlbq məsafə kepəjə Bardb və bu
Bularnb qaltbratdb.
— Ortaq Semylykərof, Kyzyh sizni pisənd qblmajdbr,
pərva qblmajdbr—dejişdi kəməndirləT—sizniq Bujruqbqbzqa
u mejləBini həm qbmbrlatmajdbr.
— Nimə qblasbz, endi—deB mulajbmqbna kyldi Semy
lykerof —men quruqda işləj almajman, mengə denizdə tyzyk.
— Axbr, siz Bytyn qoşunnbq Baş qomandanb, sizni
sajladbq. Kyzyh Bolsa sizniq qol astbqbzdaqb kişi.
Semylykərof Bir minyt indəməj turadbr, kejin qazaa
Bilən unbq kerkəm gəvdəsi titrəjdir.
— Jaxşb, men unb BOşatamanl! Boşatamanl...
— Nimə endi unbq arqasbdan dym BOlbB Barambz! bİz
əzimiz plan tyzişimiz kerək, əz planbmbz BOİsbn. U deqiz
BOjlaB, davan aşbB QuBan celigə Cbqa turqan kəttə jolqa jetiB almaqcb. Biz Bolsaq mənə bu jerdən Barambz: taq arqalb,
Dyfinyfkədən etəmiz, bu taq arqalb eski jol və jaqbn
BOİadbr.
— Tezdən Kyzyhgə Bujruq juBarblsbn —dedi Semylykerof—kalonnasb turqan çajda taqqa—taq toxtaB, əzi bu jergə
keqəşgə kelsin, əskərlər bu jerdən taq arqalb jyrədilər, əgər
toxtamas ekən, Bujruq Berəmən, ərtelerijə unbq kalonnasbnb
tar—mar qbladbr.
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Kyzyh kelmədi, Barqan
turqan BOİdb.

,
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sajbn ilgəriləB,

jetİB Bolmaj-

Semylykyrof əskərlərini taqqa jyryşgə Bujuruq Berdi.
Şu vaqtda unbq, ilgəri əkədemijədə BOİqan və kəməndirlər
joq vaqtda Semylykerofnbn tikkə BOİqanbnb hbsaBqa alqan,
ştƏB necəlnigi sekin—Semylykerof etə ketgən qajsar edi —
dedi:
— Əgər Biz taq arqalb sara turqan Bolsaq jyriş myşkyl Bolqan bu taqda Bytyn ərəvə, qaçaqlar, həmədən həm
toplardan açralambz. Bu jol eməs, soqmaq, axbr. Kyzyh
toqru qbla jatbr, topbmbz BOİmaqandan kejin qazaqlarnb biz
jaraqsbz quruq qol Bilən qandaj qblbB jbqbtambz. Bəri-Bir,
jənə Kyzyh kalonnasb, Bizniq kalonnanb alahbda maqlUB
qbladbr.
Bu acbq aqlarlbq Bolsa həm, qat’bb eməs edi. Qat'bblbq şunda edikf, Semylykerofqa niSBƏtən ştaB nəcəlnigi sekin
və agahlantbrbş tərzidə gəpirər edi. Jə’ni u nəcəlnik və hərBii əkədemijədə Bolqanb ycyn dbmaqbnb ketərilgən qblbB
kersətməkci eməs edi.
— Kəttə joldan norigə jyryşgə farman Berilsin—dedi
Semylykerof qavaqbnb salbB və jənə şavqun—suranlb tərtiBsiz top BOİbB saldatlar, qaçaqlar, ərəvələr ilgərigə aqbşdb.

XIX

Adatdaqbca, Kyzyh kalonnasb qonbşqa tolqanda qaranqbda uxlaş, dəm aibş ornbqa—gəp—sez, Bələləjkə, garmon,
qbzlar kylkisi, jaki keçəni çaniandbrbB, toldbrbB tərtieli, qapcbqucb, kyc Beryci jaşrbn mə’nalb tavbşlar.
Kem—kok deniz Bojlarbda,
Taqlar cərh uruB janqbradbr.
Tyrk asaratbda Qazaq qbzlar
Məqmym—qajqbradb, jbqlajdbr.

Tavbşlar gah pəstlənədir.

Jaş tavbşlarnbq tolqbnbda, deniz ketərilİB pəsəjməj jatbrmb? kecəniq qaranqblbqbda həsrət taşmadbmb—jaş qazaq
qbzlarb xunaf qam cekədir. Əfitserlər, generəllər, Bajlar əsarə
jiriliB cbqqanlar ular eməsmi, azadlbq ycyn kyrəş sarb Barmaj
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jatbrlarmb? həsrət tolbB, taşmadbmb? kyc Bilən tolqan
bu—qaranqblbqda çanlb həsrət—sevinic.
Kemkek deniz Bojlarb...
Deniz esə şundajaq, ajaq astbda, əmma çim turadbr
Kezgə kerinməjdir.
Və bu—həsrət sevnic Bilən qoşblbB, taqnbq asmanqa*
tegİB turqan qbrqaqlarbqa altbn suvb jygirdi. Həmə jaqnb t
enlƏB turqan taq Bundan kejin həm qararaq, jənə həm ma
təmli vəz’ijətgə kirdi.
Kejin, taofnbq pasqam çajlarbdan, araltqlarbdan uzun
BOİbB ajribr\ nyri sacbldb və daraxtlar, ycləridən tyşiB turqan '
kelənkələr jənə həm qararaq, jənä həm qalbnraq Boldb.
Şu vaqtda taq arqasbdan aj sekin-ginə maraladb.
Dunja Başqa tysgə kirdi. Jigitlər esə, əşylələr ajtbşdan toxtadblar.
Taşlar, jbqblqan daraxtlar ystidə jigitlər, qbzlarnbpotbrqanlarb kərinə Başladb. Taqnbq etəgidə esə deqiz. Deqizgə •
qaraB BOlmajdbr—en nərigi cetgəcə, savbq erigən altbn tolqunlanadbr. Kezni aladbr.
— Bularnb kim jabratqan—dedi kimdir Bbrav.
— Ajtalarkim, Bunu, həməsini xuda jaratqan.
.
— Negə Bolmasa Bundaj —toqrb Barsan' Romanbiaqa *
Barasan, Adessaqa Bolsa Adessaqa, Sevostopolqa Bolsa Se*
vastopolqa—kempəs (qİBİanana) qajaqqa Burulsa, oşa jergə
Barasan?
— Bizdə aqajnblar, tyrk frontbda, Bolqan vaqba uruş
BaşlanbŞb Bilən pop bsbrbq sala Başlajdbr. Əmma qanca dua
qblmasbn Biznin əkə—ykələrimiznin çəsədləri taqdek yjildi.
Jolda şavqbn—suran qavur, gyrsiliəgən ajaq tavbşlarb
və sekişyB, həmə Başbnb ketəriB Burbldb...
— Kim Bular? qandaj xumparlar u—jaqda sekişə jatbr.
Ana...
— Matroslar, Bojbn jar Berməgənini izləjlər.
TərtiBsiz kəttə top BolbB matroslar Baradblar, ularqa,
ajnbq jarbqbda kerinədirlər, gah sajaqa kiriB kezdən joqaladblar və Bularnbn ystidən sassbq hidli BUİutdek cidəB bo Imajturqan sekişyB jyrədir. Kəqilsiz Boldb. Jigitlər, qbzlarqa
carcaqanlbq BiliniB, kerişiB, esnəB tarqala Başladblar,
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— Uxlaş kerək.
Matroslar RaqbrbŞbB, şavqbnlaşbB, sekişiB taşlaq tepəlikgə kelişdi. Ajnbq qirə—şirə jarbqbda ərəvə turadbr, unbn
ystidə esə Kyzyh jatar edi.
— Qajaqqa Barasbzlar?—ikkitə mbltbqib casovoj jolnb
tosdb.
— Baş qamanda'n qaj jerdə?
Kyzyh esə əllə qacan ornbdan brqbB turdb və qaranqbda ərəvə ystidə Bəriniq kəzidek ikkitə kez janar edi. Casavujlar esə mbltbqnb oqtaldblar:
— Atambz!
— Sizlərgə nimə kerək—Kyzyx tavbŞb.

— Biz sizniq aldbqbzqa keldik, Baş qomandan. Bizniq
qamlaqan azbq—avqatbmbz tygədi. Nimə qblajbq, acbmbzdan eləjikmi?, Biz Beş min kişi. Bytyn hajatbmbznb bnqblaBqa Berdik, endi acbmbzdan eləmiz!
Kyzyşhni jyzi kerinməjdir. U—şunda qara saja tyşiB
turqan çajda turqan edi, əmma həmə kerədi; Beriniq kezidek ikkitə kez janadbr.
— Əskərlər səfigə kiriniz. Mbltbq BeriB avqatqa hbsaBdan etkəzəmiz. Azbqbmbznbn təgi boş. Biz mbltbq ketərgən
əskəNərdən Başqanb Baqbşqa qudratbmbz jetməjdir, Bolmasa
şu jerlərdə qalbB ketəmiz. Əskərlərgə həm hazbr hissə kəməjtirilgən.
— Biz əskər eməsmi? nimə Bizni kycləB hajdaB Bara
jatbrsbzmb? qandaqa qblbşnb Biz ezimiz Biləmiz. Uruşuvqa
toqrb kelgəndə sizlərdən jaman eməs, jaxşbraq uruşambz.
Biz, eskl bnqblaBCblarqa siz ergətə almajsbz. Biz, padşa
taxtbnb teBrətkənimizdə siz qajerda ediniz? padşa əskərlərigə əfetser BolbB işlər ediniz. Bytyn bnqblaBnb Bergəndə
endi Bizgə acdan elişgə—kim kəltək alsa, sizdə oşa kəprəl
(>) mənə, şəhərdə Birdən—Bir jarbm min kişini əfetserlər tirikləj jergə kemdilər, bİz esə...
— Hə, tirikləj, kemildilər, sizlər Bolsa Bu-jerdə xatbnlar Bilən...
Javvajb həkyzlər padasbdek matroslar jbrtqbdanbşdb..
‘) Frənsyz əskəridə kicikrək Bİr əməl.
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— Biz

əskərlərgə kezgə sancbşqa...
Casavojlar Baqbrbşadbr, talpbnbşadbr. JanbB turqan
Beri kezini aldaB Boladbmb—həməsini keriB turadbr: bu jerdə BaqbrbŞbB qollarnb paxsa qbladblar. Atrafda jandan, arqa
tamandan alahbda—alahbda gəvdələr jaqbnlaşadbr. EnkəjişiB,
jygirişiB jol—jələkəj BomBalarnbq tygməsini jecədilər. Birdən
hər tamandan ərəvəgə hyçym qbla Başladblar.
Şu—sikyntdəjaq: trə tə tə tə tə tə tə tə...
Pylimyt ərəvədə jarqbrar edi. Və bu cigəl, aj jarbqb
Bilən qirə-şirə jarbtblqan qaranqblbqda oqlar ujanbB turqan kezniq ajtqanbnb qblqandek, Bbrantasb həm kişigə tegməj faqat matroslar ystidə əçəl şaBadasbnb-nibna esdirdi.
Həmə sacblbB qacdb.
Zor masafanb bşqal qblbB ajdbnda ləgir jatadbr. Və
Bytyn deniz Bojbnca tolqanbB saman jolbdek jol jatadbr.
XX

,

*

Taq jarbşmasdan-aq kalunna Başb kəttə joldan ermə!əb uzaqlarqa cozbldb.

Onda haman oşa kylrən kenlik. Solda en juqarbqb .
qbsmb taşlaq BOİqan ormanlb taq.
*
Taşib tepəliklər hararat zərBidən pirpirəjdir. Jolda ha
man oşandaj cən Bulutb. Minlərcə pəşşələr topb kişilərgə,
hajvanlarqa xbra BolbB japbşadblar. QoBan pəşşələri yjdən
cbqqandan Berli Bular Bilən Birgə Baradbr. Kişilər jatqanda
Bular həm jatadbr, tan jarbŞbŞb BİIən kişilər pilən Bərəvər
ujqanbB Birgə Baradbr.
blanq-Bblanq BolbB kəttə jol ByrəliB-ByrəÜB qalbn ormanqa kirişiB Baradbr. Çbmlbq. Salqbn kelənkələr. Daraxtlar
arasbda taşlbqlar. Kəttə joldan Bir necə qadam nəri Başqan
dan kejin jyriş mahal, kişi ajaqb tegməgən cəngəlzarlar. Kət
tə qopal cəngəl-daraxtlarnbn uzun tikənləri uzajbB turadbr.
Hec kerilməgən jolqunlarnbn qarmaqdek şaxlarb janbdan etgənni iliB alqundek. Ajbqlar, javvajb mbşbqlar, taq eckiləri,
kijiklər yjəsi. Keçələri esə mbşuqqa oxşaB mbjavlaşadbr. Jyz
caqbrbmca masafada kişinin, izi kerinməjdir. Qazaqlar xajalqa
həm kelməjdi.
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Qacandbr Bir vaqtlarda bu taqlarnbq hər çaj-hər çajbda
cerkəslər turqanlar. Taq aralbqlarbda, daraxtzarlarda jaşaqanlar. Unda-Bunda kylrəq yjlər kerinər edi. Kişi qolb tegməgən ormanlar arasbda gah məkkəçyvəri majdanb ucrajdbr.
Jaki aralbqlarda, suv BOjlarbda jaxşb aBad qblbnqan Baqlar
ucrajdbrlar.
Bundan jetmiş jbllar Burun padşa hykyməti cerkəslərni
Tyrkiiəgə hajdaqan. Şundan Beri Bujerlərni javvajb daraxt
və otiar Başqan, Baqlar javvajblaşqan və jyz caqbrbmlarca
masafa BOmBOş BOlbB, jbrtqbdar yjəsigə əjləngən.
Jigltlər Barqan sajbn bştari Baqlarbnb qbSbBraq Baqlaşadbr. Barqan sajbn davanda Berilgən avqatnb həzm qbla
Baradblar.
Ərəvələr ermələjdir. Unbq ketinl uşlaB jaradarlar Baradb
lar. Balalarnbq Başlarb teBrənədir. ZəmBərəkgə qoşbla turqan
atlar jəganə Bir zəmBərəkni sydrəB Baradblar.
Kəttə joldaqblar esə şox, blaqq-Bblanq BOlbB deqizgə
taman tyşiB kelədilər. Kemkə deqiz. QaraB aolmajdbr. Undan
əks etilgən qujaş nyri kezni aladbr.
Şafaq, ajnədek, uzaqlardan tolqunlanbB kelgən suv ystidəgi çimçimlər qbrqaqdaqb şaqallarnb jyvədir.
Bir minyt həm toxtamaj kəttə jolda ermələşədir. Jigitlər, qbzlar, Balalar, jaradarlar, qolbdan kelgən kişilər, epirilgən çajlardan jygirişədir. Jygirə-jygirə ləttə bştanlar, jypkələr,
kejləklərni tartqblaşadbr. ŞaşbB-pişiB mbltbqlarnb top qblbB
Baqlaşadbr, əzləri esə jygiriB Bara jatbB kekimtil suvqa atbladblar. Uçqunlar Bulutb, jaltbraş, jalqblIaB turqan həsən-hysənniq kemələgi. Şu qujaşdek ucqunlanbB turqan kylkilər
partlaşb, qbjqbrbq, qbcqbrbş, qavur. Çanlb kişilər qavurb.
Qbrqaq çanlandb.
Deqizniq mulajbm çimçimələri sekin-ginə qbrqaqnb jalajdbr. Çanlb sarbq tənlər qbrqaqca əriliB sacraqan suv tamcblarb arasbda qbjqbrbq, kylki.
Kalunna haman ermələjdir.
Bə’zilər brqbB bştan, kejlək, jyBkə, mbltbqlarbnb albB
jygirədilər. Sassiiq kijimlər qoltuqlarbda. AftaBda qarajqan
təndəgi suv tamcblarb marçandek titrəjdi və ketə jatqanlarbnbq arqasbdan jygiriB, həzil-mutaBi’ə, kylki, hyhylər astbda
şaşblaB kijinədilər-tergə pişkən ləttələrgə oranadblar.
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Başqalar esə, pəstgə jygiriB tyşiB, jol-jeləkəj, jecinişİB
şavbllaB hər tamanqa sacraB turqan suvqa atbladblar. Deniz
esə, əzinin oşa jygiriB turqan qadbmqbşaffaq çimçiməsi Bilən
Bularnbq tənlərini erkələtiB jalajdbr.
Kaiunna esə ermələgəni ermələgən.
Qbrqaqnbq hər çaj-hər çajlarbda qonqajqan yjlər, carBaqlar, Baqlar aqarbşdb. Jəkkə-jəkkə BOİbB kəttə jol Bojbnca
qatar ketkənlər. Həmə aqarbB turqan pajandazdek jolqa taman SbqblbŞbB kelədir. Bu ormanlar, taşlaqlar, taq aralbqlarb,
deniz çərləri arasbda Birdən-Bir jol.
Jigitlər şaşblbB Baqlarqa jygirişədir. Tintədilər, Beş, kişisiz, taşlandb.
Jol ystidə BOlqan məhəlləgə oxşaqan çajlarda kəttə Burun,
qarakezli griklər. Jyzləridə xafalbq. İçləridə duşmanlbq. Çim.
— Joq nan... joq... əzimiz həm ac otbrbpmbz...
Ular, bu saldatlar kimlər, qaj jerdən keliB qajaqqa və
nimə ycyn Baradblar. Soramajdblar. Qavaqlarb saibq dyşmənlik kəzi Bilən qarajdblar.
Tintişdi-haqbqatan joq. Əmma Bar BOİbB jaşbrqanlbqlarb
jyzləridən BiliniB turbBdbr. Bu esə, Bularnbq ezlərinikini, əz
kişiləri BOlmaqanlbqb ycyndir. Grekyslər esə, qara kez grik
qbzlarbnbq farjadbqa Bytyn eckilərni jbqbB albşdblar.
Keq, kerilgən taq aralbqbda orus qbşlaqb. Unbq Bujergə qandaj kelis qalqanb Belgisiz. Aralbqnbq astbda blaqqBblaqq jaltbraB dərjə aqadbr. Yjlər, hajvanlar, sir tamanbdaqb
janBaqbrda Buqdaj-paja, Buqdaj ekədilər. Əziniki, Paltavalblar Bizniqcə sezləşiB otbradblar.
Qollarbdan kelgincə nan, tarbq bəIİb Berdilər. Qajaqdanqajaqqaca, nimə ycyn, deB soradblar. Padşanb taxtdan aqdarblqan, Bolşeviklər kelgənlər deB eşitgənlər, əmma, ular qandaj
adam ekənliklərini Bilməjdilər. Jigitlər həməsini ajtbB Berişdi. Bular ycyn kyjinişsə həm, endi nimə qblsbn əziniki, xatbnlarnbq dad-vajbqa qaramaj Bytyn ermək, qaz tavbqlarnb jbqbştbrbB albşdb.
Kaiunna toxtamasdan janbdan etiB ketdi.
— Qarbn acqadb—dijişədi jigitlər və jənə bştanBaqlarbnb tartbBraq Baqlajdblar.
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Iskədrondaqblar Baqlarqa kiria timiskilənişədir. Soqqb
Baqda timiskilənişİB Bir tedə pləstinkə Bilən Bir gramofon tapbB albşdb. Unb boş egər ystigə qadaşdb. Taşlaq, toqajzarlar
arasbda, ap-paq cəq Bulutb astbda eşitilər edi.
— Prx x x... prx x x x...- kimniqdir quvur avazb. Bu
kişi avazbqa oxşajdb həm, oxşamajdb həm.
Jigitlər alqa qadam BasbB, Boqazlanqaqdek pbXbllaB
kylişədir.
— Hə, hə, taqbn, „pbx-pbx“rib Bura... l ).
Kejin nəveət Bilən qojbşdb: „arbqca Bojbqa Cbqarmbkinmən...“, „səBrimni tygətmə..-", „jer jyzidə Bytyn bnsan çinsi..,“.
Bir pləstinkə ajtar edi; .xudaja, padşanb aman saqla..
— AlbB taşla, oşa xudasb Bilən...
— Bunb yziq... il...
Pləstinkəni albB, san-sanaqsbz ajaqlar astbqa kəttə jolqa taşladb.
Şundan kejin Gramofonqa tinim Bolmadb. Ertə səhərdən
tartbB ta, jarbm kecəgəcə ajlandb. bşqbb əşyləiər, eperələr. U
eskədrendən eskədrengə, rotadan-rotaqa etər, Bbrar çajda
uzaqraq tutblbB qalsa, iş çançal.myşləşgə Barar edi. Graıinofonnb həmə syjər, unqa kişigə qb'qandek muamala qblbşar edi.
XXI

Egər ystidə BykilİB, papaqbnbq Başbnb arqasbqa qojqan qoBanlb joldan Bara jatqanlar qarşbsbqa jolnbq cetidən
at capbp qbcqbrar edi:
— Ata qajerdə?
Jyzi esə terli, Bbqbnlarb tergə pişkən, at həm zorqatdan albB Barar edi. Ormanlar, taq ystigə kəttə Bulbt Cbqdb.
Jumalaq, ap-aq və jol ystigə qaradb.
— Mamaqaldbraq BOldb, şikillik.*
•
>) Bu-jerdəgi kylkilik şundaki, gramofonnb BaşlaB qojqanda Bİr
ıtıuncə sikynt pbXbllaB kejin tilgə kirədir^Mənə şu „pbx“ ruscada „b1ux„

• qblhB albnqan bIux esə ruscada Byrgə degən sez. „Jənə taqbn pbx—
pbxnb Bura" degəndə „Byrgəni ajtdbr” BolbB cbqadbr.
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Kalunnanbq yci qajerdədir, jolnbq surblbşbda toxtadb.
Pbjadalar qatarb Bir-Birlərigə jaqbnlaşbB. qalbnlaşbB toxtadblar.
Aldbnqb ərəvələrniq ketigə atlambq tumşuqlarb tegİB ərəvələr həm toxtaldb. Bu toxtalbş suvdaqb tolqundek kalunnanbq
eq atrbqaca BarbB jetdi.
— Nimə BOİdb? həli toxtaşqa ertə.
Atnbn jariBaşbda capbB Bara jatqah QoBanlbnbn terli jyzini BU-kytilməgan toxtalbş vəhiməgə saldb. Birdən Bu-halqa
həlakətdən xaBar Bergyci ma’na Beris aldbnda qajerdədir boş
qbna oq avazb Cbqdb-həmə çim qaldb. Bu çimlikdə utavbş
ketməs iz qaldbrdb.
Gramofon toxtaldb. Kyzyx şaşblbB Bir cekədə kalunnanbq
Baş tamanbqa etdi. Kejin, utamandan atlblar kel'şiB sokinişİb jolnb tosbB aldblar.
— Qajt arqaqa!.. atambz!.. hemələriq u jergə BarbB

*

Bittə qalmaj elgiləriq kelədir, şikillik...

— ... Sizgə ajtbla jatbr... u-jaqda Birdən uruş Boladbr,
sizlər Bolsa oşa jaqqa intiləsizlər, Bujruq Berilməgən. Kyzyx
sizlərgə taman oq acbşqa Bujurdb.
Birdən həmə jaqnb vəhimə Basdb. Xatbnlar, çallar, kəmpirlər, qbzlar, Balalar şavqbn və jbqb kətərişdi.

— Biz qajaqqa Barambz, axbr? negə Bizni hajdajsbzlar, Biz nimə qbiajbq? Biz həm sizlər Bilən. Əgər elim BOİaturqan BOlsa, Barbnibz BOİSbn. Əmma, atlbqlar kenməs edilər.
— Kyzyx sizlər Bilən saldatlar arasb Beş caqrbm boIsbn, dedi. Bolmasa xalaqbt BeriB uruşqanb qojmajsbzlar:
— Axbr Biz sizgə qaraşlb kişilər eməsmi? u-jaqda meniq lvanbm.
— Meniq Mikitəm-ci.
— Meniq Apanasbm-ci.
— Sizlər ketiB qalasbz, bi' z Bolsaq qalambz,-Bizni taşlaB
ketəsizlər.
— Nimə, sizlər Başlarbq Bilən eməs, ketləriq Bilən ojlarsbzlarmb? Sizlərgə ajtbldbki, sizlər ycyn uruşbla jatbr, jol
tazalansbn, kejin Bizniq arqambzdan sekin Barasbzlar. Bolma
sa xalaqbt Berəsizlər. Uruş Bola jatbr.
Bytyn ərəvələr Bir-Bİrigə kirişişiB ketdi, Jaradarlar, pbja
dalar toplanbşdb,
' .
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Xatbnlarnbn nala-zarlarb eşitilədir. Bytyn jolqa toqan
BolbB on caqbrbmiarca masafanb bşqal qblqan ərəvələr elgəndek tek qaldb. Pəşşələr quvanbşdbvə atlarnbjj, jelkələridə,
' Bbqbnlarbda, Bojbnlarbda top BOlbB qap-qarajbB turadblar. Balalarqa japbşqanlar: Atlare sə zor BeriB Başlarbnb siltəjdilər və
tepinədilər. Bərklər arasbdan depiz kekəriB kerinədir. Əmma,
həmə faqat atlblar tosbB alqan Bir parca jolnb kərədir, unbp
arqasbda esə saldatlar mbltbq uşlaB turadblar. Oşa ezlərigə
qaraşlb jaqbn, qarbndaş jigitlər. Ular gah otbrbşadbr, gah
keprək Bərkni tapbB kənnək qblbB oraB icigə qazan salb• şadbr.
Mənə, qbmbrladblar, xuşjaqmaslbq Bilən ajaqqa Basdblar,
intildilər və Barqan sajbn kepəjiB kəttə jol acbla Başlajdbr və
BU-acblqan çajlarda sekin-sekin cəp otbradbr, dəhşət və BaXbtsbzlbq sipədir erijdir.
Atlblar gəpgə qulaq asmajdblar. Bir saat etədir. Ik£i,
} Boşaqan kəttə jol elimdek aldbnda uzajbB aqarbşadbr. Xatbnlar heprəB hbqqbllaB jLqlaşadbr. Daraxtlar arasbdan • depiz
ystidə esə ormanlb taqlar arqasbdan Bulut maralajdbr.
Qapcbqucb tƏB avazlarb qajjerdan cbqa jatqanb Belgisiz. Bir munca oq Birdən cbqdb və taqlar, ormanlar, taq
> aralbqlarbda şaraqladb. Pylimyt çansbz-qbna, Bepərva tirillƏB
qojdb.
Şuvaqtda Bytyn qamcblar atlar ystidə şippilləj aaşladbAtlar ketərildilər, əmma, atlblar həddən taşqarb sekişiB, Bar
kyclərini toplaB qamcblar Bilən atlarnbp tumşuqlarbqa, kezlərigə, qulaqlarbqa uradblar. Atlar pbşqbrbB, Bojbnlarbnb egiB,
qanlb Burun teşikləridən BykryB ərəvə hansbrajdblar, kejingi
ajaqlarbda tikkə turadblar, tipcinədilər. Arqada, Başqa ərəvəIərdən jygiriB kelişədir, onlaB qamcb astbqa albşadbr. Balalar
Buquzlanqandek cbnqbrbşadb. Kəttə Butaqlb kəltəklər Bilən
tyzygrək aqrbSbn deB ajaqlarqa qarbnlarqa uruşadbr. Xatbn*
lar kepil azarlbq dərəçədə qbcqbradblar və Bar kycləri Bilən
tizgindən tartadblar. Jaradarlar qoltbq tajaqlar Bilən cetdə jyrədilər, gəpgirəgən atlar pitillər, səpcir, aldbnqb ajaqlarbnb ketəriB taşlaşar, aldbnda tosbB turqan atlarnb nəri-Beri syrərdə
qarbnBaqlarnb yziB Bojbnlarbnb cozbB, qulaqlarbnb cimirİB joldan Barar edilər. Muziklər ərəvələrdə brqbjdblar, jaradarlar
89
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ərəvə izigə tyşİB albB jygirər, jbqlar, kəttə jolnbq cetidəgi zavurlarqa aqanar edilər.
Appaq ByrəliB-ByrəÜB keçəni enləgən cən içidən qbldbrək tavbŞb eşitilədir. Ərəvəgə asblqan paqbrlarnbi* qaldbraqan
tavbŞbqa cidəB Bolmajdbr, toxtavsbz əllələş. Daraxt Bərgləri
arasbdan deniz miltilləB kərinədir.
Toxtaşdb, faqat pbjada qbSbmlar jetiB alqandan kejinginə sekin erməiəşdi.
Hec kim hec narsə Bilməjdir. Aldbnda qazaqlar Bar dejişkən edi. Faqat ularnbq Bujaqqa keiişiərigə hec imkanijət
joq. Cynki, taq' əllə qaçanlar aranb tosqan. Goja, cerkəslərmi, qalmaqlarmb, gryzinlərmi, əllə qandaj ismi joq xalqlarmb,
hbsaBSbz qoşun dejişti. Bundan kejin qaçaqlar kejin ərəvələri,
əskəri' qbSbmlar jənə həm qurcaq BOlbşdb. Bularnb hec BirBirləridən açratbB BOİmas edi. Bularnb Bittə qaldbrmaj atbB
BOlsbnmb.
^ Qazaqlar mb, gryzinlərmi, cərkəslərmi, qalmaqlarmb, hər
halda tetiklik kerək. Jənə at ystidə gramafon əşylə Başladb. •
bztbraB məvç yrgəndə ezlərinni tutbnlar.,.
Hər çaj-hər çajda jigitlər əşylə ajtadblar. Jolda hər kim
tiləgən çajbdan, istəgənicə Barar 'edi. Taqqa tirməşdilər, tən
ləridə BOlqan en sonqb jbrtbq kijimlərini daraxtlarnbn Butaqlarb, tikənləri ilər, ezləri esə javvajb nardan almalar izləşədir
və jyzlərini ByryştiriB, kezlərini qbSbB qarbnlarbnb şu-nardan
almalar Bilən toldbradblar. Emən daraxtb astbdan unbn mevələrini jbqadblar. Jejdilər, accbq seləkəjlər aqadb. Kejin a’zajb
Bədənləri tirnəlgən, qanaqan toqajdan Cbqdblar və qalqanqutqan ləttələr Bilən Birəvnin kezi tyşsə əjiB Bolaturqan çajlarbnb Baqlajdhlar...
Xatbnlar, qbzlar, Balalar həmə ormanqa intilədi. Qbcqbrbq, kylki, jbqb tənlərğə tikənlər, Butaqlar kirədir, cəngəllər
arasbda oralbŞbB qaladblar, nə aldbnqa jyriB BOİadbr, nə arqaqa. Hə, aclbq kəttə xalan, eməski, Başbqnb siləsə. Həmə
ormanqa kirədir.
Bə’zən tepəliklər arqasbda janBaqbrda həli jetilməgən
məkkəçyvərilər kərinədir. Qbrqaqda, qajerdədir, qbşlaqda ornaşqan. Birdən dalanb xuddb cegirtgə Basqandek, kişilər Ba90
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sadblar, saldatlar məkkəçyvəri təginl suqbrbB aladblar-da joljeləkəj kəftlərigə danalaB aqbzlarbqa taşlajdblar, və entikiB
uzaq cajnajdblar.
Analar məkkəçyvəri danasbnb aqbzlarbqa saladblar, uzaq
cajnajdblar, amma jytməsdən bu seləkəjdə pişirilgən BOtqanb
bssbq tilləri Bilən Balalarnbn aqbzlarbqa tbqadblar.
Aldbnda esə, jənə oq avazb, jənə pylimyt tirillədi. Əmma, endiunqa heckim b’tbBar qblmajdbr—həmə ergəniB qaldb.-Çim. Quş avazbdek Bir avaz Bilən gramofon cezədir;
Endi men bşantbrbşlarqa bnanmajman...
Bir-Birlərini caqbradblar, ormanda kylişədir, hər tamanda saldatlarnbrj qoşuq ajtqan tavbşlarb eşitilədir. Qacaqlarnbq
ərəvələri kejingi pbjada əskərii qbSbmlar Bilən qoşblbB dəm
almaj jolda ceksiz cəq Bulutb astbda Baradblar.
XXII
Dyşmənlər Birinci mərtəBə jolnb tosdblar. Jəqi dyşmənlər, nimə ycyn? Bularqa nimə kerək.
Kyzyx aqlajdb-BU jerdə tbqbn (prepkə), solda taq, oqda
deıjiz, Bular arasbda esə, tar-qbna jol. Jol BOjbnca, kepiklƏB
taqdan tyşiB kelə jatqan dərjəcə ystigə temir jol keprigigə
oxşaqan kepryk salbnqan. Jalqbz şunbq ystidən-ginə etiş
mymkin. Kəpryk aldbqa Bolsa dyşmənlər toplar, pylimytlər
qojqanlar. U kepryk aldbda hər qanda, qoşunnb toxtatsa boladbr. E, qandaj qblbB Bolar ekən, bu jerdə celdəgidek iş keriB BOİmajdbr.
Unqa, dyşməngə qarşb qandaj hərəkət kerək ekəni
toqrbsbda Simelekərəfniq Bujruqbnb Berədilər... Lemendek
sarqajbB və çaqlarbnb qbSbB Bujruqnb oqbmasdan qbçbmlajdb və jolqb brqbtadbr. Saldatlar Bolsa, unb sekin albB, tizzələrigə qojbB toqrblajdblar-da, kənnək qblbB oraB icigə quruq
Bərklərini uqalaB salbB çekədilər.
Əskərlər jol BOjbqa cozbladblar. Kyzyx ularqa qarajdb:
həməsi jbrtbq kijimdə, jalan ajaq. Bularnbq jarbmbda kişi
Başbqa ikkitədən, yctədən oq, qalqanlarbda esə quruq mbltbqnbq ezi. Bittə ginə zəmBərk, unbq onaltbta-qbna oqb Bar.
Kyzyx esə çaqlarbnb qbSbB saldatlarqa şundaj qarajdbki, guja
hər qajsbnbq oqdanbda ikki jyz, yc jyztə oq Bar, jəşiklərdə
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oqlarb tola Bolqan zəmBərəklər vəhiməlik qaraB turadblar, atrafda esə, ez jyrtinin dəşti, unda Bytyn kalunna tiziIİb Baradbr.
— Ortaqlar, Biz qazaqlar Bilən, kədetlər Bilən uruşdbq'
Nimə ycyn uruşqanbmbznb Biləmiz. Sunbq ycynki, ular bnqblaBnb həlak qslbşnb tilədilər.
Saldatlar unqa qavaqlarbnb salbB qarajdblar və kezləri
Bilən gəpirədilər:
Sen ajtmasaq həm Biləmiz, nimə qblbBdbr? keprykniq
teşigigə həm sbqbB etəlməjmiz..."
— ... Mənə qazaqlardan qutuldbq ara taq tosbB, Bizni
oraB aldb. Nəfəsimizni rastlaşqa fyrsətBoldb. Əmma jolbmbznb jəqi dyşmən tosdb. Kimlər Bular? Bular gryzinlər-menşeviklər. Menşeviklərniq esə, kədetlər Bilən Bahasb nir, ikkkəvi
həm şora hykymətini jbqbtbş ycyn Bajlar Bilən Birgələşədilər,
uxlaB tyşləridə kerədilər.
Saldatlarnbq kezləri esə:
„Ej, epişyv oşa şora hykyməti Bilən, Biz Bolsaq jalan
ajaq, ac, jegəni hec nərsə joq“. Kyzyx Bularnbn kezini fə
hmlər edi. Aqlajdbki, bu həlakət.
U eq soqqb qartanb taşlaB, atlb əskərlərgə muraçaat
qbldb:

— Sizniq, ortaqlar, vəzifəniz: atda Bir parvaz uruB keprykni albşdbr.
Atlb əskərlər, həmələri Birdek, aqlajdblarki, Baş qomandan Bularnbn aldbqa çydə teİBə məsələ qojdb: erdəklərdek
Birin-ketin (kepryk çydə tar edi), pylimyt oq sepiB turqanda,
alqa Barbş, keprykniq jarmbn elik Bilən toldbrbş, qalqanlarb
esə, ular ystidən etəlməj arqaqa qajqtanda tytdek tekiliş degən sez edi.
Əmma, Btılarnbq ystiləridə cerkəs kijimləri, ata BaBalarbdan qalqan jaraqlar, Başlarbda çingələk çunib papaqlar.
Atlar Başlarbnb siltiB tizginlərioi tartadblar. ƏçajbB atlar,
cel atlarb, QoBan atlarb, həmə həvəs Bilən Bularqa qarajdbrlar və Birdən gyrylləşdi:
^
— Alambz, ortaq Kyzyxl...
Jaşrbnqan top, Bytyn taq aralbqlarb, taşlaqlarnb eziniq
əksi sədasb Bilən toldbrbB Birin ketin pylimytcilər
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yjəni Buza Başladb. Atlb əskərlər esə, papaqlarbnb tyzətiB-ornaştbrbBraq kijiniB indəməj, şavqbn salmaj, mbltbq atmaj
myjilişdən atblbB cbqdblar və bu dəhşətdə BOjbnlarbnb cozbB,
qulaqlarbnb cimirgən, Burun teşikləri qanaqan atlar kepryk
taman və kopryk ystidə jygirədilər. Taq tamanbdan eşitilgən
oksil sədaqa qulaqlarş Bitkən, Bundaj jyzigə caparlbqnb kytməgən gryzin pylimytcilər minyt sajbn şaraqlaB turqan top
oqlarb astbda sbqblbB jatar edilər. Bittə at jbqbldb, ikkincisi,
ycincisi, əmma əllə qacan keprykniq ortasb, aqbBat, keprykniq ezi, on altbncb top oqb, və... qacdblar.
— Urra a a a! -capbşqa tutundblar.
’
Keprykdən uzaqraqda ' turqan gryzin əskəri qbsbmlarb arqaqa ata ata jolqa tyşiB Buruluşdan etia Berkindilər,
Kepryk jarıbda turqanlar Bolsa, qbrqaqqa taşlandblar,
əmma gryzin əfetserləri i'.gərirək səkrəB kicginə qajbqcaqa
otbrbşqa ylgirdilər və bu qajbqcalar tezləB uzaqda turqan pa► raxodqa taman ketdilər.
Tamaqlarbqaca şuvqa BatbB tikkə turqan gryzin saldatlarb ketə jatqan paraxodlarqa qollarbnb cozbB qbcqbradb*
lar. JaİBaradblar, Balalarbnb şəfi’ keltirİB jalbnadbrlar, etkyncilər esə, ularnb'q Başlarbqa, jelkələrigə qblbc Bilən yrədilər
1 və suvda qan grdaB uruB kezdən joqalar edi.
Kem kek denizdə qara nuqta BolbB turaturqan paraxodlar joqaldblar. Qbrqaqda esə endi heckim jaİBarmas və
munaçat qblmas edi.
XXIII

Ormanlar, aralbqlar arasbdan taqnbq taşlaq co'qqblarb
kerinə Başladblar. U tamanlardan şaBada kelgəndə salqbn boladbr, pəstdə esəjolda—bssbq, pəşşə, cəp.
Kəttə jol tar jeləkdek cozbldb. Ikki tamandan taşlaqlar
qbSbB kelədilər. Juqarbdan esə suv jyviB ketiB ebqbB qalqan
daraxt tambrlarb asblbB turadblar. Minyt sajbn BOİqan BuruIbşlar, aldbnda və arqada nimə Bar ekənini kezdən joqatadbrlar, jelək tar, əjlənie BOİmajdbr. Bundan həmə Bir jaqqa
qaraB aqadbr, taqlar denizni tosdb.
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Hərəkət tinədi. Ərəvələr, atlar, kişilər toxtajdbrlar, uzaq,
carcataturqan dərəçədə turbşadbr, kejin jənə jolqa tyşədilər,
jənə toxtajdbrlar. Hec kim hec nərsə Bilməjdir. Hec nərsə
kerinməjdir, həm jalqbz ərəvələr, nəridə esə, myjilişdə dbvar,
juqarbda kem kek Bir parca asman.
Iqickə tavbş:
— Ana aaa, accbq alma aaa!!!.
Və Başqa ərəvədə.
— Həp tur, həmməq, ej, qajjerdan alaj... nimə dbvarqa cbqajmb? dbvarnb kerməjsizlərmi?

Balalar jupanbşmajdbr. HbqqbllaB jbqlaB, kejin Baqwb- »
şadbr.
— Ana aaa... məkkə çyvəri Ber... accbq alma... accbq
alma Ber... məkxa çyvəri,...

Jarqbrae turqan kezli zəhərləngən Beridek analar atrafqa qaraB, Balalarnb yrədilər.
— Tek, sizlərgə artbqca Bir nərsə joq. Qacan eləsizlər,
Bytyn çannb təndən suqurdblarbq-ky, və qahbrlb, açbz jaş
tekiB jbqlajdbrlar.
Qajjerdədir uzaqdan Boş-qbna oq avazlarb cbqdb. Heckim eşitilməjdi, heckimniq hec nərsədən xaBarb joq.
Bir çajda sir saat, ikki saat, yc saat turbB qalbşdb.
Alqa hərəkət qblbşdb, jənə toxtaşdb.
— Ana aaa, məkkə çyvəri...
Analar esə, oşandej azaBlb Balalarnbq tamaqlarbnb cajnaB taşlaqundek BOİbB, Bir-Birlərini sekişia ərəvədə qoqbllaşbB
Baradbrlar. Ərəvədən məkkə çyvəriniq pəjəsini suqurbB albB
azaB Bilən uzaq cajnajdblar, tişlərini ərəq Basadblar, mylkləridən qanlar aqadbr. Kejin ac kəzlik Bilən acblbB turqan
Balalarnbp aqbzlarb ystigə engəşiB bssbq til Bilən cəjnəlgən
pəjəni unqa juBaradbrlar. Balalar unb aqbzqa albB, jutbşqa
urbnbB kərədirlər, pəjəniq qbltbqlarb tamaqqa səncilədir. Ba
lalar oqcbşadbr, jetələdirlər, typiriB taşlajdbrlar, qusuşadb.
— Jeməjmən, jemə ə ə ə jmən.
Analarnbq qazaBİarb kelia ularnb yrədirlər.
— Axbr, qandaj Bəla Bolsbn sizlərgə? nimə Berəjik?
Balalar pbcraq kez jaşlarbnb Bytyn jyzlərigə syrkəjdirlər,
tamaqlarbdan Buqbladbrlar, jetədilər.
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Kyzyx çaqlarbnb qbSbB dyrBin Bilən dyşmənnin pezitsijəsini kezdən keçirədir. Kəməridirlər toplanbB Bular həm dyr
Bin qarajdbrlar, saldatlar kezlərini qbsbB dyrBindən qalbşmajdbrlar.
Myjiliş artbda taq aralbqb kerindi. Buribq arasbdan
^ uzaqdaqb taqlar kekərİB keriniB turadhrlar. Kəttə orman qaIbn BolbB, taq aralbqbnb qaplaB turucb Bələnd qbrlarqaca
cbqbB ketgən. Bu—Bələnd qbrlarnbn juqarbSb şişəgə oxşaqan
jaltbraqlb taşlar Bilən qaplanqan, eq ycidə esə, tert sazbn
* camasb kelə turqan çər—bu jerdə dyşmənlərniq akupb və
onaltbta top jeləkdek CbqbB kelə jatqan kəttə jolqa Bədvəhimə BolbB qaraB turadbrlar. Kalunna aldbnqa intilİB tikkətaq
lar arasbdan endi etgəndə, pylimytlər tirilləB toplardan oq
jaqdb—boş çaj qalmadb. Saldatlar arqaqa tysəriliB, taq arqasbqa Berkinişdi. Kyzyx ycyn acbq—ravşan—bu jerdən quş
► həm ucbB etəlməjdir. Hec 'jaqqa Burblbşnbq blaçb joq. Jəganə jol—şu kəttə jol, Bundan Barqanda esə elim. Unb pəstdə,
uzaqda aqarbŞbB turqan şəhərcə və gryzin paraxodlarb qarajbB turqan Buxtaqa qarajdb. Qandaj BOİmasbn Bbran jəqi nərsə
ojlaB cbqarbş kerək—əmma nimə? qandajdbr Bbran jol tutbş
* lazbm— əmma qandaqa? və u tiz cekiB jolda cəq Başqan xarbtaqa qarajdbr. Fq kickinə egri cbzbqlarbqaca ergənədir,
həməsi soqmaq.
— Ortaq Kyzyx!
Kyzyx Başbnb ketərədir. Ikki kişi tikkə ajaq ojnatbB
turadbrlar.
„Xaramzada, məl’ynlar... ylgyrdilər..."
Əmma Bularqa indəməj qarajdbr.
— Nimə qbldbq endi, ortaq Kyzyx. Cəngəlzarlar arasb
dan etişgə toqrb kelməsin. Gryzijə həməmizni jumalatadbr.
BirmərtəBə Biz, endi ajtsaq, rəzvedkədə BOİdbq...keqilli Boldbq...
Kyzyx haman tikkə qarajdbr.
— Of, degin. Iqickə tartma, mengə of degin, Biləsənmi,
Bunbq ycyn atblbşbnb?
— ABBa xuda urdb, bu toqajnbq hidi, həmə vaqt toqaj
içidən jyriB nəfəs alqanmbz.
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— Naxadki oşa jerdə məjxana BOİqan Bolsa—deB iliş
aldb, ojnaqb məkkar kezli jənə Başqasb— ormanda jalqbz
daraxtlar, Başqa hec nərsə joq.
— Bolqan işni gəpir.
— Nimə endi, ortaq Kyzyx, Biz Birgə Bara jatbrmbz,
gəp-sez çiddii: ja şu jerlərdə elie ketiş kerək, ja qazaqlaıs
cəngəligə tyşəmiz. Əlgymiz həm kelməjdir, qazaqlar cəngəligə
tyşkimiz həm, nimə qblbş kerək? qarasaq daraxtlar arqasbda
cajxana kerindi. Biz sekin sardbq—terttə gryzin kavaB jeB
vino İcİb otbrbŞbBdbr. Mə’lymki gryzinlər pijanistə kelədir. Burunqa kelgən hid haldan tajdbrdb. Ularda toppanca. Biz brqbB cbqbB ikkitəsini atbB taşladbq: „toxta, çajbpdan qbmbrla*
ma, oraldbp.. qollarbnnb ketər...“, ular gəpgirəşiB qalbşdb—
kytmədilər. Xajbr, samavarcb elgindek qorqdb! Biz Bolsaq,
toqrbSbnb ajtqanda gryzinlərdən qalqan kavaBİarnb jeB tygətdik. Pulbnb ular Berişi kerək edi. Ajlbqnb keB albşadb. Əmma, vinonb BOlsa siz Bujruq Bergəndek, gəp Bİttə ləBimizgə
həm tekkizgənimiz joq.
— Qoj, gəpirsin. Bu lə’nəti zəhər...məjli qolbdan kelgənini qblsbn.
— İŞgə.
— Gryzinlərni ormanqa sydrəB albB kiriB jaraqlarbnb
aldbq. Qalqanlarbnb həm samavarcbnb, bu vaqbanb jajbB juBarmasbnlar ycyn, bu jaqqa albB keldik. Jənə xatbn-qbzlar
Bilən Beştə erkəkni ycrətdik. Bular şu jerdəgilər, taq astbda
jaşavcb ezimiznikilər, ruslar, yjləri şəhərdən pəstrəkdə ekən.
Gryzinlər esə, asbjalblar, jənə qap-qara Bizniq millətdən eməs.
Ular esə, həmə jaqnb taşlaB Bizgə taman kələdirlər. Soqmaq
jol Bilən şəhərni əjləniş mymkin, orman, çərlər, aralbqlardan
etiş qbjbn, əmma jyrsə Boladbr, dejişədir. Tepəliklərdən jyriş
nin ma’nasb joq. Ular soqmaqlarnb Beş Barmaqdek Bilədirlər.
Əmma qbjbn, həlakət, əmma hər halda şəhərni əjləniş mymkin.
— Qanb ular?
— Şu jerdə.
Kəmənder Batalion kelədir.
— Ortaq Kyzyx, Biz hazbr deniz BOjbqa BarbB keldik.
U jerdən etişnin blaçb joq: qbrqaq taşlaq, suvqa çər keckən.
— Cuqurmb?
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www.ziyouz.com kutubxonasi

/
— Taşlaq çajlarda Belgəcə, hatta tämaqqaca, kişini
kemə turqan çajlarb həm Bar.
| Nimə qblbBdbr— dedi jbrtbq kijimli, qulaqbqa mbltbq
uşlaB tinşəB turqan saldat—kemsə nimə...taqdan tyşkən kəttə
taşlar Bardbr, oşalarnbn ystidən Biridən ikkincisigə həklƏB-həkIəb etsə BOİadb.
Hər tamandan Kyzyxgə xaBarlar, ma'lumatlar, planlar
‘ kelədir. Bə’zən Bular, kytilməgən dərəçədə acbq-jarbq və cuqur fikirlərniq nətiçəsi Boladbr—ymymii ahval ajdbnlaşadbr,
jenilləşədir.
*
U kəmənderlərni toplajdbr, taşdek çaqlarbnb qbsadb,
etkyr kezləri hec nərsəni qacbrmajdbr—kerədir.
— Ortaqlar, mənə şundaj. Bytyn yc eskdren şəhərniq
atrafbnb əjləniB Cbqsbn. Jol aqbr BOİadb: soqmaq jollar Bilən
ormanlarnb aralaB, taşlaqlardan aralbqlardan, jənə keçəsi jyrişgə toqrb kelədir. Əmma, qandaj Bolmasbn şu işni qblbş
kerək .
„ Həlak BOİambz...Bbranta at həm qajtbB kelməjdi"— til
ajtmaqan Bir nərsə kezdə jaşbrbnbB turadbr.
— Beştə şujerdə jaşavcb ruslardan jol Başlajtbrqanlar
Bar, gryzinlər Bularnb tyzləgənlər. Bularnbq ablalarb şu jerdə—
Bizdə, Bir şikəs rbxt Bolaturqan Bolsa, ular ycyn ablalarb çavaB Berişlərini ularqa b’lan qblbnqan. Tbl (Tbuı) dan əjləniB
etiB şəhərgə kiriş kerək...
U qarajbB turqan taq aralbqbnb qaraB tek qaldb-da:
— Həməsini həlak qblbşqa— dedi qbsqa-qbna.
Atlb əskərlər papaqlarbnb ornaşdbrbBraq kijiB atlandblar.
— Bujruqbqbz bçra etilədir, ortaq Kyzyx.
Kyzyx:

— Pijədə əskərlər polkb...ortaq Xromof, siz ez polki.
qizni çərdən älbB tyşiB, taşlar ystidən etiB portqa BarbqbzTaq atbŞb Bilən oq Cbqar hyçym qblbB, qbrqaqqa BaqlanbB
’ qojblqan paraxodlarnb qolqa albnsbn.
Jənə çim qalbB, atbB qojdb:
%
— Həməsini qbrqbşqa.
..Gryzinlər deqiz ystigə Bittə mergən qojsa, taşlar ysti
dən Bara jatqan polknb Bittə qojmaj terədir..."
Həmə Birdən tavbş Cbqardb:
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— Tinləjmiz, ortaq Kyzyx.

— Ikkitə polknb tepəlikdə Bola turqan kyrəşgə hazbrlaş kerək.
Taq coqqblarbnbq qbzqbdbqb Birin-ketin senə Başladb:
həməsi dek toq—kek tyskə kirdi. Aralbqlarqa tyn ərməlƏB
kirdi.
— Men albB Baraman.
Bu qaraqqb sykynətdə həmənin kez aldbda,

qap-qara ı
qalbn orman, unbn arqasbda jarltbraqlb taşlar Bilən qaplanqan
tepəlik, unbn ystidə tikkə—şaquldek taq...taq aralbqlarbqa
tyr. erməlƏB kiriB ketdi. Kyzyx tepəlikgə tarmaşdb. TeBəndə .
esə, xbra BolbB Iəttələrgə oralqan jalan ajaqlar, zic mbltbq
nəjzələri Baradbr.
Həmə Kyzyxdən kezini almajdbr, unda hajat— mamatnbn siri Bar. U bu aqbr ahvaldan cbqbş jolbnb kersətişi k e
rək. Bunb həmə anbq kərədir.
Kyzyx minlərcə teriliB turqan kezlər astbda ezini hec

kerilməgən hajat- mamat sirigə mälbk his qblbB ajtdb:
*
— Ortaqlar, xiz qajsbnb tallaB alambz: ja şu jerdə Baş
lar kesilədi, ja qazaqlar arqadan keliB Bittə qalqunca həməmizni azaBqa saladbr. Çydə aqbr qbjbncblbq: mbltbqqa, zəmBərəkgə oq joq. Jaraqsbz quruq qol Bilən albşqa toqrb kelədir. Narbjaqda Bolsa, Bizgə taman on altbta zəmBərək qaras
tuadbr. Əmma, həməmiz Bir BolbB... quçbm BolbB, temir
jyzi taşdek qatdb və kişi tavbŞbqa oxşamaqan tavbş Bilən
qbcqbrdb və həməni cecitİB juBardb—əgər həməmiz Bir BolbB
ezimizni yrsək, sizgə jol acbladbr!..
Unbn ajtqan gəpini u ajtmasa həm həmə, en sonqb
saldatqaca Bilər edi. Əmma, vəhiməlik tavbş Bilən qbcqbrbş
Bilən, bu jəntlik həməni sərasiməlikgə saldb və saldatlar həm
qbcqbrdblar:
— Həməmiz
Birdek.. ja jolnb acambz, ja Başlar
kesilədir.
AqarbŞbB taq coqqblarbdan sonqb aq daq joqaldb. Hec
nərsə kerinməjdi: nə tepəlik, nə taşlbq, nə ormanlar. Kijində
Bara jatqan atlar həm bu qaranqblbqqa qarq BOİdblar. Sacblqan, tepəlikdən Bir-Birlərinin jbrtbq kijimlərini yşləşiB deniz
tamanqa tyşİB kelə jatqan saldatlar həm kerinməjdir. ystidə
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elimdek tikkə taq turqan ormanqa, kejingi ikki polknlq
soqqb qatarlarb həm kirİB Berkindilər.
Tyngi sykynətdə ərəvə tek qaldblar: nə ot, nə gəp-sez,
nə kylki nə ac Balalar qbnşbŞb...
Sykynət, zylmət.
XXIV

t

Jaş, mejləBİi, altbn pagonlar taqblqan qbzbl tar-qbna
cerkəscə kijingən gryzin əfetseri, kergəndə xatbnlarnb jutbntbraturqan (Bunb əzi Bilər edi) kezləri $ilən ujaq—Bujaqqa
qaraB majdanda jyrədi. Akoplar, akop aldbqa toplanqan tufraqlar, pylimyt yjələri.
Jigirmə sazbnlar camasb kelə turqan tikkə çər, um-n
astbda taşlb nbşaBİbq. Bunda Bolsa etiB Bolmajturqan orrnan,
ormannbq nərigi tamanbdaqb taştaq aralbqdan pajandazdek
kəttə jol CbqbB kelədir. ZəmBərəklər pisiB şu tamanqa qaraB
I turadblar—bu jaqda dyşmən.
'
Pylimyt atrafbda Bolsa, qollarbdan nəjzəli—casa vajlar
jyrədirlər.
Bu tonquzlarqa kəttə joldan CbqbB Barmaqcb BOİqanlarbda, bu kyn ertə Bilən kerəkligini Berişkən edi. Eslərigə
, tyşədir.
Bu davan ystidə bşqal qblbnqan pezitsijəni polkovnik
Mexilərzi (şundaj jaş Başb Bilən polkovnik,) sajlaqan. Bujergə ştaBnb ornatdb. Qbrqaqnb Berkitkən Bir qulf Boldb.
U jənə domsazlbq majdanqa, tikkə çər, taşlaq—deqizgə
epiriÜB tyşgən qbrqaqqa qəradb. Həməsi xuddb Byjyrtmədek,
qajsı. Bir qoşunnb toxtatbş ycyn toplanbşqanlar.
Ularnb bu jerdən etkazməslik-ginə jetməjdi— bu az,
ularnb qbrbş kerək. Bunbq qolbda əllə qaçanlar, tyzilgən
plan Bar: tbl (Tbi/ı) gə paraxod juBarbB kəttə jolnbq deqizgə
jaqbn kelgən çajbdan ularnb topqa tutbladbr. Kejin paraxod. dan əskər tyşiriB, ularnb ikki jaqdan qamaB albnadb-da ular
taxta pişəkkə ilingən Cbcqandek elişədir.
Bu kişi, Kytəisniq etəkləridə az-qbna, əmma çydə jaxşb
və gezəl rnylkgə egə Bolqan kinəz Mexilərzi. Bu, şu kişi Bir

uruş Bilən qbrqaqda ermələB ketəjatqan zəhərli xaşaratlarnbq
Başbnb janbcmaqcblar.
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Ruslar gezəl, mədənii, Byjyk Gryzijənin javb, ruslar
həm ərməni tyrk, azarBajçanlblar, tatarlar, anca zbjalblardek
Bittə dyşmən, Bolşeviklər bnsanbjat dyşməni. Bytyn dunja
mədənijətiniq javb. Mexelədzi ezi sosialist, əmma u... („ənə u
girek qbzb arqasbdan kişi juBarblsamekin?...joq, arzbmajdb...
pəzitsijə saldatlar jyzi xatbrb ycyn...“) əmma, u haqbqbb so
sialist, tarbxbb vaqbalar mexənizməsini cuqur aqlajdbr. Və
sosializm məskəsi astbda ammada eq pəst, Bevaş məjil və
arzu tuqdbrucb fitnəkarlarnbq qan-çan dyşməni.
U qanxor eməs, tekilgən qanlar Bunb unqa mən* qbladbr. Əmma məsələ Bytyn dunja mədənijəti, ez xalqbnbn səl
tənət və saadatbqa daxbldar Bolaturqan BOİsa—u Berəhim,
bu toqrbda qanca Baş BOlmasbn kesilədir.
U, qolbda dyrBin, ujaq-Bujaqqa jyrədir. Vəhiməlik domBazlbqnbq nbşaBİbqbqa, etiB Bolmajturqan qaranqb ormanqa,
blan izi BOlbB taşlaqlar arasbdan CbqbB kelgən və unda heckim Bolmaqan kəttə jolqa, kecki qbzqbc rəq Bilən qbzarqan
ta q coqqblarbqa qarajdbr. Sykynət, jumşaq-qbna BasbB kelə
jatqan kecqurunqb sykynət.
Unbq cbrajlb gəvdəsini qbSbB turqan eq jaxşb mavutdan tikilgən cerkəs kijimi, qbjmat Baha altbn suvb jygirtilgən
xançar və toppanca, Kəfkəzdə jəganə BOİqan usta Usman tikgən aq papaq, BUİarnbq həməsi unb məçByr qbladbr. Çehad
myzəffərijətgə ajnbqsa unbq qblaturqan işigə məçByr qbladbr.
Unb b u ləş-lyşlər Başqalardan unbq aldbda tiziIİB turqan saldatlardan, Bundan kerə təçriBə və Bilimi kəm BOİqan əfetserlərdən açratbB turadbr və u jyrgən vaqtda eziniq jəganəlik
vəznini ezi Bilən Birgə albB jyrgəndefc tujblar edi.
— Haj.
Xadbm jygiriB unbq janbqa kelədir. Unbq həm kezi,
polkovniknikigə oxşaş qara, nəm, ezi jaş, sarbq jyzli gryzin.
Toqrb keliB „hazbr bo1“ vəz’ijətidə turbB qolbnb şəpkəsiniq
sajavanbqa tekizdi.

— Nimə Bujurasbz?
„Bu qbznb...grek qbzbnb.. keltir“

Əmma, bu gəpni ajtmadb-da tikkə qaraB:
— Kecki avqat BOİdbmb?
— Şundaj, myhtərəm əfetserlər kytiB otbradblar.
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Polkovnik savlat Bilən brqbB ornbdan turbB ezini cetkə
tartbB, tikkə qatbB turuvcb arbq jyzli saldatlar, saldatlar araSbdan etiB Baradbr. Azbq kelməgən, saldatlar ac faqat—Bir
sbqbmdan məkkə çyvəri alqanlar, saldatlar polkovnik hyrməti
ycyn cetləniB kezləri Bilən kyzətər edilər, u esə, qolbnbp
ycigə ilgəni aq qolqapnb likkillələtiB etər və tytəB turqan ot
lar, zəmBərəkgə qoşaturqan atlarnb Baqlajturqan qazbqlar, *
ehram nusxa qblbB yjylgən mbltbqlar janbdan etiB aqarbB
turqan uzun cadbrqa kirdi. Bunda esə, kəzni qamaşdbrarlbq
dərəçədə bu ycidən u ycigə ystəl qojblqan. ystəl ystidə şişə
lər, tərelkələr, rymkələr, Balbq uruqb, pbŞbllaq, tyrli mevələr.
Şunqa oxşaqan jaş əfetserlər toplanbŞbB gəpirişiB otbradblar. Bular həm xuş picim cerkəs kijimi kijgənlər Həmə
ornbdan turdb.
— Mərhəmət—dedi polkovnik. Həmə otbrdb.
Əz cadbrbqa kiriB jatqanda esə Başbdan jaqbmlb xajallar keçdi və jarqbraqan əmirkən etigini xadbmqa, tartbşqa

t

BeriB ojlar edi:
„Bekər grek qbzbqa kişi juBarmadbm...əmma juBarmaqanbm həm jaxşb Boldb...

Kecə şundaj Byjyk ediki, taqlarnb həm, taşlaqlarnb həm,
kəttə çərlərni həm jutbB juBardb. Kyndyzi teridə ormanlar keringən zor tepədən epirilgən, bu çərlərdən esə, endi əsər kerinməs edi.

Akop ystidəgi tupraq tepələrdə keçənir* ezidek qap-qara
casavojlar jyrədir. U sekin-sekin on qadam Basadb, ahbstalbq
Bilən Buruladb və sekin arqaqa qajtadbr. Bir tamanqa qaraB
jyrgəndə kez aldbda qap-qarajbB turqan pylimytlər, ikkinci
tamanqa qaraB jyrgəndə esə, er* nərigi cetgəcə qaranqblbqqa
qarq Bolqan taşlaq çərlər sezilədir. Misilsiz tikkə çərlər təskin dil Bərədir: ecki emər həm ermələB cbqa almajdbr,
Jənə sekin on qadam Basbladbr. Ahbstalbq Bilən Burblbş, jənə...
yjiər, Kic-ginə Baqlar, kickinə məkkəçyvəri majdanb.
Ninə, həm unbr* qolbda kickinə Sergy. U nərigə ketkəndə
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Sergy ezinlp qara kezi Bilən uzaq unqa qaraB turdb, kejin
anasbnbq qolbda səkrədi. Şişkən qolcalarbnb uzatdb'və aqzbdan pyfəkcələr cbqarbB kyldi. Tişsiz aqzbnb acbB əçajbB
ilçəjdi. Unb atasb qolbqa alqanda esə, atasbpbp jyzini sevikli
seləkəjlər Bilən cəplədi və bu tişsiz aqbznbp ilçəjişl, undan
cbqqan pyfəkcələr qaranqbda senməjdir.
Sekin Basblqan on qadam, ərəp kezgə ilinəturqan pylimytlər, sekin Burblbş, şunbpdek zorqa-zoroıa kerinə turqan
tikkə çər jənə...
Belşeviklər unqa jamanlbq qblqanlarb joq...u şu tepəlikdən turbB ularqa oq atadb. Jolda ecki emər həm qbmbrlamajdbr...Belşeviklər padşanb taxtdan aqdarqanlar, padşa
eşə Gryzijəni icər edi—çydə jaxşb...Rosbjada Bytyn jer dbjqanlarniki, dejişədir...u aqbr nəfəs aldb. U səfərlikgə albnqan və taq artbda nimə kerinsə, Bujruq Berilsə, atadbr.
Hec səbəbsİz tişsiz aqbz ilçəjədi, pyfəkcələr və kekrəkdə isijdir, u içdən kyiədir, qarajqan jyzidə esə çiddiilik.
Qaranqblbq qaplaqan oşa sykynət haman cezilədir.
Tap jarbŞbŞbqa jaqbn Bolsa kerək, bu sykynət həm həmə
jaqnb qaplajdbr...Baş Be nbhajat aqbr, , egilədir, egiiədir-də
Birdən ketəriiədir. Hatta jarbm kecə kez jetməjturqan dərəçədə qap-qara pəst—Bələndlikdən—taq, BykrəjiB turqan çajlarda jəkkə-dykkə julduzlar miltilləjdir.
Uzaqda, oxşamaqan avaz Bİİən tyn quşb qbcqbrdb. Negə, Gryzijədə Bundaj tavbşnb eşitməgən edi?

Həmə jaq aqbrlbq, hərəkətsizlik Bilən qaplanqan və se
kin unbp qarşbsbqa qaranqblbq depizi aqbB kelədi. Bu xajran qalarlbq eməs.
— Nitə, bu senmi?...Sergy-ci?...
Kezini acdb. Baş esə kekrəkdə oraladbr, ezi həm akop
aldbqa toplanqan tupraq ystigə tärtbldb. yziliB qalqan ujqunbp sopqb sikyndləri sekin kez aldbda tyngi hava BolbB
jyzər edi.
Başbnb silkitdi, həmə jaq eigəndek. ŞyBhələniB atrafqa
qaradb: haman oşa hərəkətsiz qaranqblbq, oşa kezgə iləs
kerinə turqan akopnbP tedələri, çər qbrqaqlarb, qbra-şirə kerinİB turqan pylimyt, əmma kezgə kerinməj turqan cuqur.
Uzaqda quş qbcqbrdb. Gryzijədə Bundaqa quşlar BOİmajdbr...
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U kezini uzaqlarqa taşlajdbr. Haman oşa egri-Bygri qaralbq, və unbq ystidə xbra, endi ilgərigi çajbdan Başqa jaqqa
syrylgən julduzlar, toqrbdan-toqrb çim qaranqblbq deqizihəm
u Bilədi—bu deqizniq astbda qara, qalbn orman..JEsnəjdi-də
ojlajdbr: „jyryş kerək, Bolmasa jənə...—ojlamadb həm, şu
anda-jaq jənə hərəkətsiz qaranqblbq, çərlər, kəckinlər təgidə
jyzədir. Ceksiz və jeqilməs. Unbq jyrəgi həsrət Bilən toldb.
U soradb:
„Tyngi qaranqblbq jyzə aladbmb?"
Ünqa çavaB Berişdi.
„Jyzə aladbr".
Ünqa sez Bilən çavaB Berişmədi, faqaf tişsiz milkini
kersətiB kylişdi.

J

^

Aqbz tişsiz həm jumşaqlbqb ycyn bu unqa qorqbnbdb
BOİdb. U qolbnb uzatdb. Ninə Balanbq Başbnb qolbdan tyşirdi.
Kylrəq Baş jumalaB ketdi, (unbq jyrəgi „şyv“ etiB ketdi),
əmma eq nəridə toxtadb...xatbnnbq jyrəgi jarblbB—həj...əmma bu Bundan eməs, Başqa qorquvdan, qbra-şirə taq jarbqbda
çər jaqasbda əllə qanca Başlar kerindi, Bular tyşiB kelə jatqan Bolsalar kerək.. Ular haman ketərilər edilər: əvvəl bojbnlarb kerindi, qollar taşlandb, jelkələr kerindi. Kejin-xuddb
acblmas çaqnb jiriB Cbqqandaj, çərəqləgən avaz, sykynətni
parcaldb:
— Alqa!...kyrəşkə!...
CidəB BOlmajturqan jbrtqbc hajvannbq tavşbdek Bolqan
hajqbrbq Bytyn atrafnb jarbB juBarqandek BOİdb. Gryzin atdb,
jumalaB ketdi. Bu kişi cidəj almajturqan zbrqbraşda, anasbnbq qolbda səkrəB, qollarbnb uzatbB, kyÜB tişsiz aqzbdan
pyfəkcələr CbqarbB turqan Bala Birdən sendi.
XXVI

,

Polkovnik cadbrbdan CbqbB qujbqa, portqa taman jy«
girdi. Atrafda taşlar ystidən brqbB, jbqblqanlardan həkləB
jarbşa Bara jatqan taqda ucub Baradblar. Arqa tamanda kişiniq tavbşbqa oxşamaqan, hec eşitilməgən aaqbrbşlar. Atlar
noxtalarbnb yziB Bojbnlarbda asblqan arqan parcalarb Bilən
capadblar...
ı.
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Polkovnik capaqan Baladek, taşlar kickinə daraxtcalar
ystidən brqbB şundaj tez Barar ediki, jyrək dykkilləB ylgirə
almas edi. Kez aldbda faqat Buxta... paraxodlar...qutulbş, çan
saqlaş...
U qancalbq tez ketə jatqan Bolsa, şunca tezlik Bilən—
joq, mijəsidən eməs, Bytyn təndən etər edi:
„Iş qblbB . . . iş qblbB . . . iş qblbB . . . etdirməsələr
edi . . . iş qblbB rəhm qbisalar . . . edi . . . nimə dejişsə
qblar edim . . . padalarbnb Baqajbn . . . tavbqlarbnb . . .jer
qazbr edim gep jbqar edim . . . iş qblbB tirik qalsam . . .
eldirməsələr BOladbr . . . ej xuda, hajat . . . hajat . . . "
Əmma, Bujaqqa gysyr-gysyr ajaq tavbşlarb çydə jaqbndan, arqadan, jan-Beridən eşitilə Başladb. Arqada jənə həm
mydhişrək, elİB Bara jatqan qaraqqblbqnb tolqbZbB dəhşətli
avaz: həm Buquq, xbrbilaqan avaz Bilən səttə qajtaqb
səkişiər.
Bu dadnbp dəhşətini tasdbq qblqandek tərs-tyrs tavbşlar
keliB turadbr. U aplajdiki, qavaqnb jarqandek, mbltbqnbq qondaqb Bilən kəllələr jarbla jatbr. Eqrəşlər eşitilədir, u Bunb həm
tyşinədir, nəjzələr eşitilə jatbr.
U, taşdek çaqlarbnb qbSbB Baradbr. Burnbdan Cbqqan
nəfəs xuddb qajnaqan suvnbp Buqbdek kyjdirədi.
„ . . . Iş qblbB aman qalsam edi . . . iş qblbB rəhm
ləri kelsə edi . . . menin hec nərsəm joq, nə vətənim, nə
anam . . . nə rnyhəBBət . . . faqat ketsəm BOladbr . . . bularnbp həməsi kejin jənə tapbladb . . . endi tiriklik, tiriklik,
tiriklik . . .
Bytyn kyci sərf Bolqan kerindi. Bojnbnb idgə tartbB,
BarbB-keliB turqan qollarbnb myşt qbldb və şundaj syr’ət b İiən çapar ediki, qarşbdan şamal urbB turqandek edi. Arqadan
jygirgən saldatlar ketdə qalbşdb və ularnbp qbjqbrbqlarb qaCbB Bara jatqan polkovnik Bilən Barar edi.
Tərs . . . tyrs . . .
KekərİB Buxta kerindi . . . paraxodlar . . .
ah,
qutulbş.
Paraxodqa cbqa turqan şatbnbq aldbqa Barqanda, Bir
sikyndgə toxtadb: paraxodlarda, şatblarda, qbrqaqlarda, əllə
kimlər nimə Biləndir maşqullar və həmə jaqdan ters . . tərs.
104
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U gənglrəB qaldb: bu jerdə jetilməs, qaltbratucb dad-dad
ve tərs . . . tyrs . . . çan talvasasbdaqb Baqbrbşlar gah ketərilİB gah pəsəjər edi.
U dərrəv arqaqa qajtbB jənə həm tezrək syr’ət Bilən
paraxodiardan qacdb və kez aldbda ceksiz deqiz jalt etis
kerindi . . „hajat . . . hajat . . . “
U terəzələri qarajbB turqan aq yjlər janbdan etdi. Şəhərniq cetlgə, ap paq BOlbB Gryzijə tamandan kəttə jolqa Cbqdb. U Byjyk Gryzijə dəvlətigə eməs, dunja mədənijətiniq kecət
cisi Gryzijəgə eməs, u polkovnik əməligə mingən, əziz, jəganə, vətəni Baharda gylləgən daraxlariarnbq hidigə kemilgən ormanlb taqlar arasbdan appaq qarlb taqlarb keriniB tura turqan, Teflis, Voronsovskaja, Pennaja Gara Bolqan, Balalbqbda
jygiriB jyrgən çajqa Baradbr . . . "
„Hajat . . . hajat . . . "

►

^

Yjlər serəkləşdi, jəkkə-dykkə yjlər arasbda yzymzarlar.
Şavqbn, dəhşətli şavqbnlar və hər zaman cbqqan oq avazlarb
uzaqda, arqada, pəstdə deniz BOjbda qaldb.
Qutuldbm . . .
Şu sikynddə jaq keçələr titrətyci, aqbr jygirgən at ajaqlarb tavbŞb Bilən toldb. Myjilişdən jygirgən at Cbqdb. Şunbq
Bilən Birgə Bəd vəhimə tavbş eşitildi, „urra“ . . . qblbdarnbq
tbqb jaltbrajdbr.
S*Bbq kinəz, qacandbr gryzin polkovnigi Bolqan Mexilədzi arqaqa taşlandb.
„Qutqarbqlar r r r , 1 1

və nəfəsini qbSbB keçədən şəhərniq mərkəzigə jygirdi. Bir ikki eşikgə ezini urdb. Eşik və darvazalar temir təmaələr Bilən
təmBələngənlər edi: bu jerdəgi qarajbBat keçədə qblbna jatqan
işdek edi.
i
Endi u aqladiki, Birdən-Bir qutulbş jolb—grek qbzb aldbqa
,
Barbş. U myryvətli qara kezlərini Bunbq jolbqa nigaran qblbB
kytiB otbradbr. U dunjada jəganə adam . . . bu unqa ejlənədi,
Bar-joqbnb unqa Berədir, etəklərini epədir .
Baş partlaB məjdə-məjdə BOlbB ketdi.
Haqbqatda esə, məjdə-məjdə Bolmadb, qbjbran tyşkən
qblbc astbda ikkigə Belindi. Mijə aqdb.

www.ziyouz.com kutubxonasi

105

XXVII
Xararat kyc aladbr. Şəhər ystidə qujuq, elik tymən.
Kecətər, majdanlar, saxbldaqb keçələr, havlblar, jollarda kişilər
jatadblar. Kişilərniq kekrəkləri qbmbllamaj tyrli vəz’ijətdə
jatadblar. Bə’zilərinin Başlarb dəhşətli rəvişdə Bykilgən, Bə’ziləridə Başsbz Bojun. Kəttə taş jolda mijələr etə pişirilgən pəjdek
helvirəB jatadblar. Quşxanadaqbdek qatbB qarajqan qanlar,
yjlər, taş devarlar BOjbca cezillB ketgən, darvazalar təgigə
aqbB kirgən.
Paraxodlarda, paraxoddaqb alahbda yjlərdə, kyBirkədə,
päluBada, jykxanalarda, paraxodqa ot jaqaturqan çajlarda,
maşbna Belimləridə həmə oşalardan—uzuncaq jyzli, jaş, qara
mejləBİilər.
Deniz Bojb kecələrnin tepə pənçərəsidən asblbnbB turadblar. Tbnbq və kem kek suvqa qarasaqbz, kekimtil taşlar

ystidə Balbqlar qotanb asblbnbB turadblar.
Faqat şəhərniq mərkəzidən tez-tez oq avazb kelədir və
şaşblbB pylimyt tirilləjdi: kəttə Butxana atrafbqa Gryzijə rotasb toplanqan və qahramanlarca elədilər. Əmma Bular tek turar edilər.
Əliklər Jatadbr. Tiriklər esə, şəhərdən keçələrdən, həvlilərdən, yjlərdən, deqiz Bojb keçələridən və şəhər atraflarbdan toibB taşadblar, Kəttə jolda, tepəliklərdə, taq aralSqlarbda
həmə jaqda ərəvələr, kişilər, atlar, nəri-Beri jygiriş, caqbrbşuvlar, kylki qavur.

Bu elik-tirik çajdan Kyzyx etİB Baradb.
■
— Myzəffərijət, ortaqlar, myzəffərijət ! 1
Xuddb nə elik, nə qan hec

qajsb

joqdek

quvanbdb.

şavqbn:
— Urra a a a...
Bu tavbş uzaqlarqa, kekərip turqan taqlarqaca ketiB,
Buxta, paraxodlar arqasbqa etiB der\iz ystidə joqaladbr.
Bazarlarda, dəkənlərdə, məgəzinlərdə iş Baradb: jəşciklərni sindirişədi, mavut toplarbnb jirtişədi. Juqarbqa təkləniB
teriliB qojblqan kejlək, bştan, adja!, galstok, kez əjnək, jypkələrni tartbşadbr.
Həmədən həm keprək matroslar japbşdbiar. Həmə jaq
da aq matrosca kijingən quvatlb və çərəqləgən avaz;

106

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Tart .
— Baqla a a . .
— Jygyr . . .

'
*

— Mənə bu polkədəgini tart I>,
Dərrəv caqqanlbq Bilən, təşkilii rəvişdə işni Baplaşdb.
Biri Başbqa kijingən Bezəkli, xatbnlar işləpəsini tyzətədi. Biri
Bəşərəsini nazbk tor Bilən oraqan nəfis ipək zentik (sajavanşəmsijs) astbda.
Jbrtbq, çyldir kijimli, jarbm jalan ajaq saldatlar həm
ujan-Bu janqa jygirədirlər. Xatbn-Balacaqalarb ycyn cit və
Başqa gəzmallar aladbrlar.
Blttəsi kardon qutbdan kbraxmallanqan kejləkni tartbB
aldb-da jeqləridən uşlaB jazbB, Bar tavbŞbnb qojbB kyldi;
— Qara' kəjlək . . . anaqnbq kindigidən kelədir.

►

^

,

Xuddb BOjbncaqa Başbnb tbqqandek, Başbnb unbq jaqasbdan kirgizdi.
— Negə Bykilməjdi? xuddb dəstmal qavaqdek.
U kejləkni kijiB eziniq kekrəgigə qaraqanb halda, hə
deB qojdek tonqajbB jənə tikkə Bola Başladb.
— Xuda haqbhec Bykilməjdi, xuddb pryçinəgə oxşajdb.
— Vaj tentək,
— Nimə u ?

bü

kbraxmal.

— Əfəndimlər, kekrəkləri cbqbB tursbn ycyn, kekrəklərini kərtyşkə unb Bilən şuvajdblar.
*
Navca, arbq, qara Bədəni jbrtbq kijimləri arasbdan keriniB turqan saldat frəkni *) suqbrbB aldb.
Həmə jaqbnb əjləntirİB uzaq qaradb. Ystidəgi jbrtbq kijimlərini qat’bjjat Bilən jeciB taşladb. Qbpjalanqac BOİdb. Aranqutan 2) qollarbqa oxşaqan qollarbnb frəkniq jeqigə tbqdb.
U tirsəgidən keldi. Jalanqac tənigə kijiB aldb. Qarnbqa toqrb
kelgən tygmələrini saldb, pəsti esə, etəksiz-acbq. PbqqblIaB
qojdb:
— bştan kerək.

i) Aldbnqb etəkləri quvuqqaca qbjbrxan kesilİB, arqa etəgi dym
BolbB qalqan Bİr nəv’ qadbmqb ton.

Singəri

3) Bir məjmyn.
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bştan Iz Iəb ketdi, əmma Bİr bştan sbqbmlarnb Başqalar
albB ketgən edi. Ieki kijimlər Belymigə kiris Bittə qalbn qaqazdan qblbnqan qutb sydrəB Cbqdb unbq içidə nimədir, qaiatb Bir nərsə Bar. Qutbnb aqdardb, uşlaB kerdi jənə pbqqblladb:
— Qbzbq, bştanmb, bştan eməsmi, şydə jupqa. Xopdor,
Bunimə?
Əmma Xopdor ezi Bilən ezi avara edi. U jalanqac

xatbn-Balaca qaşbqa çitlər albB cbqar edi.
Jənə titiB keriB Birdən qavaqbnb salbB qat’bjjat Bilən
uzun, tambrlarb cbqbB turqan, aftaBda qarajqan ajaqlarbnb
bştannbq pacasbqa tbqdb. Qarajdbki, kijgən nərsəsi tizzəsidən Bələndə keldi, və pacasbnbq aqzbqa terlər qadalqan.
Xopdor qaraB kyliB qatbB qaldb:
— Jigittlər. Apanasqa qaraqlar.
— Ej, u xatbnlar bştanb-ky.
Apanas esə doqqbllaB:
— Hə, xatbnlar adam eməsmi?
— Qandaqa jyrəsən-tonbqnbq alqb etəgi joq, bştanbq
jupqa?
— Xiştəgi Baquvat . . .
Apanas egilİB ujaq-Bujaqbqa qaradb.

— Rast, Beməzəgərcilik, bştannb şundaqa jupqa myjimdən tikədilər, faqat gəzmalnb naBud qbladblar.
Qutbda Bolqan həmə bştannb tartbB aldb və Birin-ketin
həməsini yst-ystigə kijdi-altbtasbnb kijdi.
Pacasbdaqb tərlər tizzəsidən juqarb gypiriB turar edi.
Matroslar Bir sikynt qulaq salbB turbB Birdən eşik və terəzələrgə əzlərini urbşdb. Terəzə artbda esə, qbjqbrbq, anadan
albB sekişlər. Atlarbnbq ajaq tavbşlarb, şip-şip etiB kişinin
Bədənigə tyşkən qamcbn avazb, saldatlar terəzə janbqa kelip
di. Majdanda, qollarbdaqb qanbjmatnb tyşirie qaldbrmaslbqqa
tirişiB Bar kycləri Bilən matroslar capadbrlar. Iskədronlilər at
ojnatbB rəhimsis syrətdə ularnb quvadbrlar, qamcblar kijmni
jbrtbB Bədənini kekərtirədir, qanlar sacrajdbr.
Matroslar jbrtqbc hajvandek atrafqa qaraB nərsə toldbrblqan səmkələrni taşlajdbrlar-cidəB BOİmaj tuqan BOİdb-her
kim kezi kərgən tamanqa qacdb-sacbldblar.
108
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ŞaşblbB, vəhiməlik qblbB dymBərə dirilləj Başladb. Kənnəjci kənnəjini caldb.
Jigirmə minytdən kejin majdanda saldatlar qat'bb jyz
Bilən qatar BOlbB turdblar və jyzdşgi qat’bjjatqa, ystlərdəgi kijim hec kelişməs edi. Bə’zilər oşa eski çyldyr tergə pişkən
kijimdə, Bə’ziləri ystidən cblvbr BeİBaq Baqlanqan, tygmələri
salbnmaqan kraxmallb icki kejlək kijgənlər, kekrəkləri
doaapajbB turar edi. Başqalarnb xatbnlar keçəsi kijiB jataturqan
kijimdə, qollarb, Bojbnlarb qap qara BOlbB cbqbB turar edi. Oq
filəngəniq ycinci rotasbnbq axbrbda turqan uzun BOjlb, arbq
saldat esə qavaqbnb salbB, jalaqqac tənigə frək kijgəni halda
turadbr. Unbq jeqləri tirsəgidən kelədir. Tizzəsidən juqarbda
esə, bştannbq pacasbqa qadalqan tərlər, hyrpəjiB turar edi.
Kyzyx temir çaqlarbnb qbSbB unbq janbqa keldi. Kek,
kickinə kezləri jaltbrar edi. Unbq arqasbda kəmənderlər sastafb. Bularnbq Başlarbda cbrajlb, gryzin əfitseriəri kijə turqan papaqlar, ystləridə esə kymyş Bilən Bezətilgən xançar
taqblqan cerkəs kijimi.
Kyzyx eziniq kickinə, etkyr kezlərini qatarnbq Başbdan
ajaqbqa taşlaB haman tikkə turar edi.
— Ortaqlar ! . .

>

TavbŞb haman oşa kecəgi „alqa . . . kyrəşgə . . . “
degendəgicə daqal, qurur.
— Ortaqlar, Biz-bnqblaBbb əskər, Biz ez Balalarbmbz,
xatbnlarbmbz, keksə ata-analarbmbz, bnqblaB, ez jerimiz ycyn
uruşambz. Jerni kim Berdi ?
U, tek qalbB çavaB kytər və çavaB BOİmaslbqbnb Bilədi:
qatarda turadbrlar.
— Kim Berdi ? şoralar hykyməti, sizlər nimə qbldblarbq? sizlər Bolsa qaraqcb, Basmacb BOla Başladblarbq,
talancblbq qbldblarbq.
Şundaj sykynət şundaj təqlik BOİdbki, jarblbB ketkyndəj, daqal quvur avaz esə qaldbrar edi:
— Men kalonnanbq Baş qomandanb. Kim xahb Bir qatbm ip alqan Bolsbn, hər qajsbqa jigirmə Beştədən qbpcbn
Bujuraman.
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Həmə tek unbq jyzigə termiliB qaraB turar edi: unbn
sytyn ystidəgi kijimi çyldyr, bştanlarb jbrtblbB asblqan, bflas
paxal işləpəsi cəıpəkdek maçaqlanqäh.
— Kimdə yc tijinlik Bolsa həm talaB albnqan məmilə
Bolsa yc qadam alqa I
Qaltbratuvcb sykynət sikyndi. Heckim qbmbrlamas edi.

Birdən Boşqbna Bərəvər-jer gyrsillədi Bir, ikki, yc . . .
jbrtbq kejimdəgilər az qbna, turqan çajlarbda qaldblar. Alqa
cbqqan jəqi qatardaqblar esə hər kim tapqan nərsəsini ystlgə ilgəni halda Bir-Bİrlərigə janaşbB turadbrlar.

,

— Şəhərdən albnqan nərsələrnin həməsi ortada poladbr. Kim nimə alqan Bolsa jergə qojsbn. Başqa gəp joq.

Bytyn aldbnqb qatarda turqanlar qbmbrlar hər qasblarb
ez aldblarbqa cü və tyrli gəzmal ləhtəklərini qoja Başladblar.
Başqalar esə, kraxmallb kəjləklər, xatbnlar kijəturqan kejləklər, emcəkni tartbB BaqlaB qojaturqan kijimlərni jecİB
aldblarbqa yjia qojbB əzləri qarajbB jalanqac turdblar. Navca,
arbq saldat kəm qirək və zəifana bştanlarnb jeeiB, bu həm
jalanqac turar edi.
Ərəvə keldi, ərəvədən qbpcbnlar tartbB albndb.
— Jat 1
U tonqajbB, kejin jyzinl bştanlar taman qblbB kekrəgi
Bilən ergejf qopal jatdb və unbn, jalanqac ketinl aftaB kyjdirər edij.
K zyx qudur avaz Bilən qbcqbradbr.
— Jatbqlar, həmələriq.
Həmələri ket və jelkələrini aftaBqa BeriB jatdblar. Kyzyx
qaradb və jyzi taşdek qattbq edi. Şu suran qblbB Bunb nəcəl-

nik qblbB sajlaqanlar şular eməsmi ? „satdblar... Bizni satbB
içdilər" deB Baqbrmaqanmbdblar P Bunb kəmsitiB ojnaşqanlar.
Bunb nəjzə Başbqa ketərməkci Bolqanlar şular eməsmidi?
Endi Bolsa həməsi Bojbn egiB jalanqac jatadbrlar.
U əfetserlik mərtƏBəsigə mingəndən unb uluqlaB kətərgən kyc və qudratqa oxşaqan kyc və qudrat tolqunb unbn
jyrəgidə məvç urdb. Əmma, Bunbsb Başqaca edi: u qutqaradbr,
u mənə şu Bojbn egiB jalanqac qbpcbn kytiB jatqanlarnb mysiBətdən cbqaradbr. Bojbn egiB jatadbrlar, əmma „jigitlər,
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qajtbplar arqaqa qazaqlar, əfctserlər sarb“ dejturqan BOİsa,
unb nəjzə ycidə kətərər edilər.
Jənə Kyzyxniq qudur tavbŞb jalaqqaclar ystidə jaqqbradb.
— Kijiniqlər.

Həmə ornbdan turdb. Kraxmallb kejlək, xatbnlarnbq icki
kjimlərini kijə Başladblar. Navca, arbq saldat BOİsa jənə oşa
fnkni və altbta bştannb kıjie aldb.
Kyzyx bşara qbldb və ikki rəqi aqarqan saldat tegilmjgən qbpcbnlarnb keri-ərəvəgə taşladblar. Kejin, əravə qatar
* '■ laı janbdari etdi saldatlar esə, quvanbc Bilən ərəvəgə ezlərinir, qollarbda BOlqan gəzmal ləhtəklərini brqbta Başladblar.
XXIX

►

^

Barxbtdek qaranqblbq deqizidə jalpaq jyzlərgə, atlar
tumşuqb, ərəvələr Byrcəgigə qbzqbc nyr sacbB gylxənlər qbmbrlajdb və həmə jaq qavur, caqbrbş, kylki Bilən tolqan.
Jaqbn və uzaqlar qoşuqlar eşitilədir. Bələləjkələr dbqqbrlajdı>r. Çittə-çittə qblbB garmon ojnajdbr. Gulxanlar, gylxanlar..
Tyn jənə şunbn Bilən tolqanki, u toqrbda kişiniq ojlaqusb kelməjdir.
Şəhərniq ystidə kekimtilrək elektr şy’ləsi.
Cəsyr-cysyr qblbB janqan gulxannbq qbzqbc şy’ləsi
eski, tanbş Betgə tyşədir. Ej, salamat boI xalaçan, Gyrpiny xala, cal indəməj nəridə ton ystidə jatadbr. Bytyn atrafda gulxan. Unbq şy’ləsidə həm qbşlaqb saldatlar otbradbrlar.
Oazanlar asblqan unda jalqbz suvqbna dejərli.
Gyrpiny xala Bolsa:

— Xudaja təvBə, bu negƏBundaj? jyrdik, jyrdik, jyrdik-y
hec nərsə joq. Əlsən elə Ber, aqbzqa salqanb Bbran nərsə
joq. Bu qandaqa Başlbq ekənki, jegəni Bir nərsə tapbB Berə
almajdbr? bu qandaj Başlbqlbq . . . Ənkə joq. Cal indəməjdir.
Kəttə joldan uzunasbqa pəst-Bələnd gulxanlar tiziliB
ketgən.
Gulxannbq nərigi jaqbda (u kerinməjdir) qollarbnb cəlməşdiriB Başbnbn astbqa qojbB calqanca Bİttə saldatca jata
dbr. Qaranqb asmanqa termiliB julduz kerməjdir. Bu jatbşda
ja Bir keqli syst ketəturqan xajalqa Baqtan, ja qajqblb.
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JatbB qollarbnb qarsbllatbB nlmənidir ojlajdbr və şu oj
siqəri unbq jaş, jumşaq tavbŞb həm jyzər edi.
Al sen ez çenkəqni . . .
Qazanda quruq suv şaqqbllaB qajnajdbr.
— Bu nimə bu. . .-bu Gyrpiny xala Bizni Bujergə eldirgəni albB kelişdi şikillik. Qanca qajnaqanb Bilən quruq sjv

qarbnnb şişirədir.
Mənə. . . - dedi Buqaqlb şim Bilən ənglizcə tygməli eik
kijgən saldat ajaqbnb uzatbB.
Qoşnb gulxanda qbjcbq qblbB garmon calbnadbr. Jəktedykkə ot zənçiri uzaqlarqaca cezilgan.
— Ənkə həm joq . . jaxuda, qanb u? nimə qblasan
endi unb ? aqalbSb sen, unbq sacbdan tartsaq edi. Negə indəməj, jaqac taqaradaj tarvajbB jatasan?
... Ber meniq jelkəmni.. . .
Kejin qarnbnb jergə qblbB jatdb-da, ijəgini tirəB qbrqbc
jyz Bilən gulxanqa qaraj Başladb.
Garmon çydə təgli ojnar edi. Gulxannbq qbrqbc şy’ləsidə pbrqbraB turqan qaranqblbqda jaqbn və uzaqdaqb gulxanlarda kylki, quqqur quqqur qoşuq.
— Həməsi həm adam edi, və hər qajsbnbq anasb...
U Bunb heckimgə XbtaBan ajtqanb joq. Birdən çbmlbq

'
»

•

^

hykim syrdi. Garmon, gəp, sez, kylkilər toxtalbB həmə qujuq
Bir jaman hid sezər edi. Bu nəridə Bolqan tepəlikdən kelədir,
u jer şu jaman hidniq mənBə’i.
Jaşqbna saldat Başbnb ketəriB gəpirgən kişigə qaramaqcb
BOldb . . Otqa typyrdi, çəzillədi. Bu tbnbdbq uzaqqa
cozblsa kerək edi əmma, kytilməgən qbcqbrbş, qavur sekişişiər Bunb Buzdb.
— Nimə gəp ?
— Nimə gəp ?

Həmə Başbnb sir tamanqa Burdb. U jaqdan, qaranqblbq
iddən:
— Jyr, jyr, dəjys.

Gulxan jarbtbB turqan dajbraqa saldatlar topb kirİB keldi, qbzqbc şy’lə gah jyz, ketarilgən qollar, gah mbitbq nəjzələrigə tyşər edi. Ortada esə bu kytilməgən hadbsadan gəngi112
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təb qalqan altbn pagonlb jaş, Bala dejərli, gryzin ystidə bx-

>

cam tikilgən cerkəs kijimi.
U kəttə, qbzlarnbn kezidek Cbrajlb kezi Biləri mənhyş
atrafqa qarajdbr. Uzun kirfikləridə xuddb qanlb jaşdek qan
tamcblarb titrəjdir.
Haqbqatan həm kirfikləridə qan tamcblarb ekən u: ana...
dedi əmma hec gəp gəpirməjdir, faqat atrafqa qarajdbr,.
— Cəngəlzarlar arasbda qacbB jatqan ekən-həmə həjaçannb ezigə sbqdbra almas edi. Saldat gəpirdi— bu şundaj bo!db: men cəngəlzarlar aldbqa tegrman janbqa Bardbm. Bizni-

* kilər esə qbcqbradbriar: Ketdi it Balasb, narbjaqqa. Men, cən
gəllər arasbqa otbrdbm-nimə u qarajbB turqan? taş deB ojladbm. Qolbm Bilən uşlaB kersəm bu, mənə bu ekən. Xajbr,
kejin Biz unb mbltbqnbq qondaqb Bilən səvələdik.
— Ur nəjzə Bilən bu . . . kickinə saldat nəjzəsini
oxtalbB jygiriB keldi.
k

— Toxta. . . toxta. . atrafdan unbq qolbnb tutbşdb—
qomandanqa xaBar Beriş kerək.
Gryzin jaİBaradbr.
— Men məçByrən albnqanman... MəçByrən... Men blaç
tapa almadbm... Meni juBarbşdb... Meniq anam Bar...

^

Kifrikləridə esə, jarblqan Başbdan aqbB tyşkən jəql qan
tamcblarb. Saldatlar qavaqlarbnb salbB qaraB, qollarbnb mbltbqnbq aqzbqa qojbB tikkə turar edilər.
Narbraqda qarnbnb jergə qblbB haman qbzqbc jyzi Bi
lən otqa qaraB jatqan saldat dedi:
— Jaş qbna... qara-onaltb jaşqa həm tolmaqan
Birdən Başqa tavsşiar gəpini kesdi:

*

— Sen ezin kimsən? xanmbsan?... Biz kədetlər Bilən
uruşambz, gryzinlər negə ajaq astbda oraladbrlar. Bbrav caqbrbB keldimi ularnb Bujaqqa? Biz qazaqlar Bilən qarbn ycyn
eməs, çan ycyn uruşa jatbrmbz, Başqa kişi aralaşmasbn. Bbrav
araqa Burnbnb tbqaturqan eolsa, Başb Bilən Birgə pacaqlaB taşlajmbz.
Hər tamanda hajaçanlb, qahbrib tavbşlar eşitilə saşladb.
Bu jergə Başqa gulxanlardan həm adamlar keldi.
— Kim ekən u ?
— Hə, ənə jatbBdbr-gedək... Həli aqbzbdan syt hidi ketkəni joq.
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— Ej, anasb...
Saldatlar sekiniB, qazanlarnb ot ystidən ala Başladblar.
Kəmənder keldi. Közlərini qbSbB Balaqa qaradb-da arqaqa
qajtdb və ketə jatbB gryzin eşitməgəndek qblbB aqzbnbq air
cetidən cbqardb:
— Cbqbmqa. !)
— Jyr,— dedi ikkitə saidat gryzingə qaramasdan mbltbqnb
jelkəgə İİİB.
— Meni qajaqqa albB Barasbzlar?

Ycəvləri

ketişdi,

və

qaranqblbqda

şundaj

çiddijət

Bilən:

*"
— ŞtaBqa... daprosqa./ oşa jerdə jatbB qalasan...
Bir mlnytdən kejin oq avazb cbqdb. U BykiliB—BykiliB
taqdan jumalaB ketdi, kejin tbndb... Tyn esə hazbr-qbna
tbnqan, jumalaş Bilən tolqan edi. lkkələ saidat qajtbB hec
kimgə qaramasdan indəməj ot janbqa otbrdblar. Kecə haman eq soqqb cbqqan oq avazb Bilən tolqan edi.
*

Xuddb u— oq tavbŞb qaldbrqbn izni joqatbşqa tbrbşqandek həmə çanlb, adatdaqbdan qattbqraq gəpirər edi. Garmon ojnaldb, Bələləjkə diriqlədi.

Biz, ormandan etişimiz Bilən taşlaqqa cbqdbq. Bildikki ^
iş qoldan ketə turqan: ularnbq aldbqa həm etəlməjmiz, qaj- ^
tbp həm ketəlməjmiz. Taq jarbŞbB həməni atbB taşlajdbrlar...
— Nə ujaqqa, nə Bujaqqa—deB kyldi kimdir.
■— Bu jerdə Bir yj: it Balalarb əzlərini ujquqa saibB
jatadbrlar, Birdən oq jaqdbradbrlar. U jaqda juqarbda esə,
onta jaraqlb əskər turbB ikkələ polkni pəşşədek tozdbradb.
Bir-Birimizniq jelkəmizgə, hatta Başümbzqa ajaq qojbB juqarbqa tirməşəmis...
— Ata qajjerdə edi?
— Ata həm Biz Bilən Birgə Cbqdb. Juqarbqa CbqbB ystgə cbqbŞbmbzqa ikki sazbn qalqanda tip-tikkə devar BOİbB „
qaldb, nə u—jaqqa CbqbB BOİadbr nə tyşiB BOİadbr—həməmiz tik qaldbq. Ata Bittəsiniq nəjzəsini aldb da sənciB oşanqa ajaqbnb qojbB juqarbqa intildi və juqarbqa Cbqdbq.
>) Rasxodqa—atbB eldirişgə.
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— Bizdə Bytyn Başlb Bİr vzvod deqiz Bojbda tbqblbB qaldb. Qujanqa oxşaB Bir taşdan ikkinci taşqa brqbjmbz. Qaranqb, ular Birin-ketin tajblbB ketİB suvqa Batdblar.
Qanca gəp çanlb BOİmasbn, nə qadar gulxan quvanbc
əks etiB janmasbn, BarbBbr hər kim esidən Cbqarbşnb istəgən nərsə qaranqblbqnb toldbradbr, dbmaqlardan jaman hid
ketməjdir. U—Buruqsbrajdbr.
1

Gyrpiny xala esə:
— Nimə bu?—və qolb Bilən kersətdi.

Həmə oşa jaqqa qaradb. Qaranqbda kezgə kerinməgən

* tepəlikdə tytynli məş’əllər mütillər miltilƏB hərəkət qblar edi.
Qaranqbda jaş-qbna, tanbş avaz:
— Bu— Biznikilər. Şu jerdə jaşavcblardan jaraq jbqbB

jyrədirlər, Bytyn kyn BOjb jbqdb.
Həmə çim qaldb.
i

XXX

^

Jənə qujaş cbqdb. Jənə deqizniq jarqbraşb, eləs—eləs
kezgə ilingən uzaqdaqb taqlar.Bularnbq həməsi sarqan sajbn
pəsəjədir. Egri—Bygri kəttə jol Barqan sajbn juqarbqa ketərilədir.

*

Uzaqda, pəstdə, sekin—sekin kezdən joqala Bara jatqan şəhərcə aqarbŞbB kerinədir. Xuddb qalam Bilən tizilgəndek kem-kek Buxta qbrqaqnbq iqickə tbzbqb Bilən tbZblqan. Qalqan gryzin paraxodlarb qarajbB turadbrlar. Əfsyski
Bularnb həm Birgə albB ketİB BOİmas edi.
Əmma, ular albnmasa həm, həli həm xelə nərsə albnqan edi. Altb miq zəmBərək və yc jyzmiq mbltbq oqb albB
Baradbrlar. Eq jaxşb gryzin atlarb onaltbta gryzin zəmBərəklərini tartbB Baradbrlar. Gryzin ərəvələridə çydə kep, tyrli
hərBii aşqal-daşqallar Baradbr—keçmə telefonlar, cadbrlar,
tikənli Sbmlar, tyrli darb—darmanlar, uzundan—uzun BOİbB
tiBBİi jardamqa dabr ərəvələr Baradbr. Faqat, nan Bilən həşək joq.
Atlar cldəmlik Bilən Başlarbnb silkitiB Baradbrlar. Saldatlar BeİBaqlarbnb tartbBraq BaqlaB cəq Bulutb astbda acbq,
cehrə Biləq şaqdam qadam Basadbrlar: hər qajsblarbnbq Bel115
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təridə ikki jyz, yc jyztədən öq, Bulardan qalmaj pəşşələr həm
Baradbr. Bərəeər taşlanqan ajaqlarqa mas:
Negə məjxanada məj,
Pivə və əşyllələr az...

Ərəvələr, fyrgenlər, ketəklər ceksiz qbCbrlajdblar. Qbzbl
jastbqlar arasbda arbq, Balalarnbn, Başlarb teBrənədir. Qollarbqa kəltək tutqan, oşa eski, jbrtbq kijimdə, atraflarb jbrtb- *
lbB asblbB tyşgən işləpə kijgən saldatlar qazlardek tizilişiB
soqmaqdan Baradbrlar. Xatbnlar esə, jbrtbq jypkə kijgənlər,
jalan ajaq. Endi heckim qolbqa tajaq tutbB sigirlərni, ton- %
quzlarnb hajdamajdbr, hatta itlər həm aclbqdan qajaqqadbr
joqalqanlar.
Ceksiz bltanq—Bbltanq ketə jatqan blan jənə taqqa cirməşdi. Taşlaq dəşt, unqbr—conqbrlbqlar, çərlər janbdan etiB,
ezinikilər kytia otbrqan, nan, həşək Bolqan celgə aşbB tyşyş
ycyn davanqa taman ermələdi.
^
Jeni pləstinkələrni şəhərdən albşqan edi.
Bələnd, cbqbB BOİmajturqan taqlarnbn coqqblarb kemkek asmanqa tegiB turadbr.

Şəhər pəstdə keklikgə qarq BOİdb. Qbrqaq kezdən joqaldb. Deniz kem-kek devardek Boldb və sekin-sekin, jol ^
pəstləşi Bilən, daraxtlarnbn yci unb Berkitdi. bssbq, cəq, pəşşə,
jol cekkəsidəgi şaqallar və ormanlar, xblvat ormanlar, jbrtqbc hajvanlar yjəsi.
Kec qurun ceksiz qbÇbrlaqan ərəvə ystidə:
— Ana... nan... nan Ber... nan...
Arbq, jyzləri qarajqan analar Bojunlarbnb ceziB aqrbq
kəzləri Bilən alqa blartq—Bblanq jolqa qaraB jalan ajaq ərə
və janbda Baradbrlar. Ularnbq Balalarbqa ajta turqan hec
gəpiəri joq edi.
Barqan sajbn juqarbqa ketərilədirlər, ormanlar sijrəkləşdi, axbrb pəstdə, arqada qaldb. Taşlaqlar, aralbqlar, kəttə •
çərlər jaqbnlaşdb. Hər Bir tavbş tujaq avazb, qbldbrək qbCbrlaşbnbq əksi sadalarb kişi tavbŞbnb eşitdirməjdir. Jolqa jbqblqan atlardan əjləniB etişgə toqrb kelər edi.
Birdənigə xararat pəsəjdi. Taq coqqblarbdan BaşlanbB
həmə jaq kylrəq tysgə kirdi. Birdən qaranqb tyşdi. Qaraj
qan asmandan şavullaB suv qujbla Başladb. Bu—jamqbr
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eməs, şavbllaB , ajaq yzrə turqanlarnb jbqbtbB, qutbrqan
suv qujunb Bilən qaranqblbqnb toldbrbB suv aqar edi. U
astdan ystdən, jandan hər tamanbdan urbladbr və yvigən
kijimlər, saclardan aqbB tyşədi. Kişilər jollarbnb joqatdblar,
Bir-Birləri Bilən alaqa kesildi. Ərəvələr, atlar, kişilər, Bir. Birləridən açralqanlar, guja aralarbda kəttə masafa Bardek
1 jan-Berləridə kim və nimə qblbB turqanbnb kerməjdirlər.
Kimnidir aqbzbB albB ketdi... kimdir dad, dedi... Şu
halatda kişi tavbşbnb eşitiB BOladbrmb?... suv şavbllajdbr, şa• malmb, vaşşbllaB turqan asmanmb, ja taq jbqbldb... bxtbmal
Bytyn ərəvələrni, atlarnb aqbzbB ketgəndir...
f

— Dad... jardam Beriqər!
— Saqlaqlarl... qbjamatl...

Ular, qbcqbra jatbrmbz deB guman qblbşqan edi, haqb*
qatda esə kekərgən ləBİər picillər edi, xalas,
t
Aqbm joldan tajadbrqan atlar, Balalb ərəvələrni cuqurlbqqa albB BarbB tbqbşdb, əmma kişilər janda ərəvə kelə
jatbr, guman qblbB uzaq jyrişdi.
Balalar suv etiB ketgən jastbq və kijimlər arasbda kef

milgənlər:
— Ana aaa,...aaaanaaa'!l

Əzləricə çydə qattbq qbcqbrqandek Bolar edilər, əmma
şavbllaqan suv tavbŞb-qbna eşitilədir. Taşlar jumalajdbr.
Dəhşətli tavbş Bilən şamal quvullajdbr, qulaqlarnb Bitirədir.
Bu— çinnixananb BaşqarbB turucb kimdir Birdən Byjyk,
qara pərdəni tartbB juBardb və bu—qaranqb ceksiz tyn qucaqbda Bolqan Bytyn nərsələr cidƏB BOİmaslbq dərəçədə lərzəgə keldi. Uzaqdaqb taqlarnbq qbrralarb, çər jaqalarb, atlarb və qbltbratucb jalt etlşdə nimə dəhşətlirək Bolsa həməsi
sykynətdə: kəpikli aqbm, qadam Basbşqa caqlanbB ketərilgən
at və kişi ajaqlarb, ajta jatqan gəpini tamambqa jetkizişgə
* acblqan aqbzlar, jastbqlar arasbdaqb aq—kekimtil Balalarnbn
qollarb...
Bu—mydhiş jalt etişniq lərzəsi keçəsi Bilən davam etdi,
amma, qara pərdə japblqandan kejin mə’lym Boldbki, arada
faqat Bir sikyndniq Bir qbsmb-qbna etgən.
Tyn həməsini ez qucaqbqa aldb, və şundajaq bu—sehirli tojnb BerkitiB taq jarbldb və şu-qara dəhşətli qaldbr
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quldur Boldbki, tyn qucaqbqa Sbqmadb. Parca—parca BolbB
həmə joqqa sacblbB taq aralbqlarbda, ormanlarda jarbla ketdi.
Kişilərniq qulaqlarb Bitdi, Balalar esə elikdek jatar edilər.
AqbB turqan aqbm, minytsajbn jaltbllaB turqan caqmaq,
tinimsiz, Barqan sajbn kycəjiB Bara jatqan qaldbr—quldurlar
arasbda ərəvələr, əskərlər, zəmBərəklər, oq jaşbqlarb, qaçaq
lar toxtaB qaldb.Artbqca qadam Basbşqa madarlarb BOlmadb. Hə
mə quturqan bu aqbm, şamal,qaldbr-quldurvə cidəB Bolmaslbq
dərəçədə BQİqan caqmaqnbq lərzəsi bradasbqa BeriliB tek
turbB qaldb. Suv atnbn, tizzəsidən juqarbqa urua turar edi.
QbZbŞbB ojnaB turqan keçənin cek və cegərəsi joq edi.
*
ErtələB esə qujaş jənə nyrini sacdb, hava xuddb jyvilgəndek tbnbq. Jeqil havalb kem—kek taqlar, faqat kişilər
qara, arbqlaqan, kezləri icigə kirgən, en soqqb kyclərini sərf
qblbB ərəvəni tartalmaqan atlarqa jardam Berədirlər atlarnbq
esə Başlarb quruq syjək-ginə boİbb qalqan, qavbrqalarb sanaqbndek, coqqbsbqa jaq cəvə ilsə Boladbr. Ystləri taza jy -^
vilgən.
Kyzyxgə daqlacl qbladbrlar:

— Şundajki, oıtaq Kyzyx yetə ərəvəni ystidəgi adamb
Bilən cuqurqa albB BarbB tbqqari. Taqdan jumalaB tyşgən M
taşlar Bittə dyvykylkəni sbndbrqan. Ikki kişigə jaşbn tegiB "
elgənlər, ycinci rotadan ikki kişi dam—dərəksiz joqalqan.
Atlar esə, otlaB jbqblbB qala jatbrlar, Baqrbnb jergə BerİB
jatbB aladbrlar.
Kyzyx taza, jyvilgən joi, taşlaqlarqa qarajdbr və
dejdir:
— Tynəşgə toxtalmasbn, toxtamasdan jyrilsin. Jyrilsin.
Keçəsi jy— kyndyzi jyrilsin.

— Atlar turbş Berə almajdbr, ortaq Kyzyx. Bir tutam
həm picən joq. Ormanlar arasbdan etkənimizdə atlarnb Bərk
Bilən Baqsaq həm Bolar ekən. Endi jələq taş.
v
Kyzyx indəmədi.
— Toxtamasdan jyrilsin. Toxtasaq Bytyn atlardan açralambz. Bujruq jazbq!
AçajbB taq havasb, qaribB—qanbB nəfəs alsan( on min

lərcə kişilər bu hava Bilən işləri joq, indəməj ajaq astlarbqa qaraB ərəvələr toplar janbda qadam Basadbrlar. Şaşbl118
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qan atlb əskərlər, arqadaqb atnbq tizginidən tartbB kelədirlər.
Bytyn atrafda javvajblanqan, toplanqan şaqallar, qar
lar iqickə BOİbB qarajbB turadbilar. Həlakət kytiBturqan tək_ siz cuqurlbqlar jələq aralbqlarbda tymən.
Taşlaqlar, qarlar, cuqurlbqlar, tinməs ərəvə qbcbrlaşb,
1 qbldbrək tavbŞb, tujaq avazb, çərəq—çyryn Bilən tola. Bu
tavbşlar esə, atrafda miqlərcə mərtəBə əksi səda Berədir və
bu— tavbşlar jənə əsədir1
*
Həmə çim Baradbr, əmma Bbrav Bir xaçat Bilən qbcqbraturqan Bolsa həm, bu—on caqbrbmlarqa cozblqan qavbrlb
hərəkətdə unbq tavbŞb kemiliB heckim eşitməjdir.
Balalar jbqlamajdbrlar, nan deməjdirlər, faqat jastbqlar
arasbda ap—paq kəllələr teBrənədir. Analar ularnb jupatmajdbrlar, erkələtməjdirlər, Baqmajdbrlar, jalqbz kətta jolda erk mələB Bulutlar sarb ketə jatqanlarqa qaraB ərəvə janbda
pijədə Baradbrlar, kəzləri quruq.
At toxtaB qalqbndek Bolsa, hec kerilməgən hajaçan qopadbr. Həmə çan talvasasbdaqbdek qbldbrəklərni tartadbrlar,
jelkələri Bilən iterədirlər, atnb qamcblajdbrlar, kişi tavbŞbqa
oxşamaqan tavbş Bilən qbcqbradbrlar. Əmma, Bularnbq bu
tavlasalarbnb.jyzlərcə mərtəBə qajtarblqan, jyzlərcə tamandan
əksi səda Bergən qbldbrək qbmbrlaşlarb taqbr—tuqbrlar sekin, şaşblmaj turbB jutadbr.
At jənə Bir qadam Basadbr, gəldirəklə dir və jergə
aqnaB ərəvəni Sbndbradbr. KetəriB turqbzbB BOİmajdbr: ajaqlarb cozblqan, tumşuqb maçaqlanqan və səpsər rəq əks
etiB turqan közləridə çanlb kyn jiltirejdir.
Balalarnb ərəvələrdən aladbrlar, kəttərəgini uruB jurbşqa məçByr qbladbrlar, kiçiklərini esə qollarbqa aladbrlar, jaki
əpicləjdirlər. Bardb-ju, Balalar kep solsa-cb... əgər kep
* Bolsa, eq kiçikləridən Birini, ikklsini tik qalqan ərəvə ystidə
qaldbradbrlar-da əzləri ketədirlər. Közləri nəmlənməj, arqalarbqa qaramaj ketədirlər. Arqadan kelə jatqan ərəvələr, kişi
lər aqbmb həm şunbqdek sekin hərəkətsiz jatqan ərəvə atrafbdan aqadbrlar. Tirik atlar elik at, tirik Balalar elik Balalar
atrafbdan qaramaj etədirlərdə tinməs qaçbr—quçbr əks sadalarb unbq həməsini jutadbr, ez Baqrbqa Berkitədir.
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Bir necə caqbrbmlar Balalarnb ketərİB Barqan analar
gəldirəkləj Başlajdblar. Ajaqlarb cəlməşədir, kəttə jolnbq, ərəvələrnin, taşlaqnbq ujaqbdan Bujaqbqa jyzədir.
— Je... je... jetəlməjmən.
Jolnbq, cetidəgi şaqal ystigə otbrbB Balalarb Bilən teBrəniB Başsbz, ketsiz Bara jatqan ərəvələrgə qarajdbrlar.

I

Balalarnbq qarajqan, quruqan aqbzlarb acbq. Zəngər i
hərəkətsiz kez tikkə qarajdbr.
Ana çanu-diü Bilən:
— Syt joq axbr, çanbm, Baqrbm, menin gylşənim.

U telBələrcə çanbnb, en soqqb quvanbcb BOİqan Bala- *
Sbnb epədir, əmma kezləri qurnq.
Qarajqan aqbz hərəkətsiz. Tek qalqan pərdə Basqandek xbra kez qarajdbr. Ana Bu-şafqatsbz savbB Bara jatqan
aqbznb kekrəgigə Basadbr.
— Dynijəm menin, azaB uquBat cekməjsən. Qutludbq.
Qolda sekin— sekin savbB Bara jatqan çəsəd.
m
Şaqalnb kəvləjdir, ezlnin xəzinəsini qojadbr və Bojnbqa

taqqan Butbnb cbqarbB aladbr-da savbqan, aqbrlaşqan Başbnb ketərİB tergə pişgən təsməni kijgizədir. Kejin şaqal
tartbB uzaq, nbhajat coqbnadbr.
Unbn janbdan, qaramaj haman etiB Baradbriar, uzundan %
uzaqqa cozblqan ərəvələr, qbcbr,qbcbr, əks sada,...
Uzaqda, aldbnda, kalunna Başbda şaşblqan eskədronlar
zorqa Bara jatqan atlarnbq çiləvləridən tartbB Baradbriar.
Atlarnbq qulaqlarb itniq qulaqbdek asblqan, şalvbraqan.
Çydə isİB ketədir. Keçəsi qujunda ərəvələr astbqa japbŞbB çan saqlaqan pəşşələr endi tyməndek həmə jaqnb
qaplaqanlar.
— Haj, jigitiər, nimə bu—mbŞbqqa oxşaB, niməni sezdilərin, nimə Bbravnbq geştini jediləriqmi, həmələriq dymləriqni asbltbrdblarbq, albqlar əşylləni...
,
Heckim çavaB Bermədi. Haman oşandaj sekin—sekin
qadam Basadblar və atnbq çiləvidən tartbB Baradbrlar.1
— Ee analarbqnb emiqlər, Bura gramofonnb, hec Bol
masa a-^ajtsbn...
Əzi pləstinkəli qapnbq aqzbnb acbB jaxşb pləstinkə
təiləj Başladb:
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— B... bb... ji... bİbİ... mm... Bim... bb... a... Bim—Bym...
qandaqa qarajbBat? mm... mima... s... sbxaraBazlar... kyldyryci artistlər... açajbB, qanb, ojna.
U arqaqa ketərilgən jyklər ystidə təBrəniB Bara jatqan
gramofonbnb Buradb və pləstinkə qojbB juBardb.
Bir sikynt həməniq jyzidə təəççyB selgisl BOlbB, kejin
kezlər qbsblbB, cəkkələrgəcə tirişdi, aqbzlar qulaqqa jetdi,
tişlər jarqbradb? və əstajdil kylkigə əjnəldi. Gramofon tryBəsidən əşylə Bilən Birgə, qah—qah uruB kylingən kylkihəm
eşitilər edi: ikki kişi kylədir, gah Biri kylədir, gah ikkincisi,
* Bə’zən ikkəvi Birgə kylədir, hec kytilməgən tavbş Bilən kylişədir, qajrb tƏBi’ii iqickə tavbş Bilən, xuddb Balalarnb qbtbqlaqandek, gah şundaj joqan avaz Bilən, hekyzdek kylər edilərki atrafda titrər edi. EntikiB—entikiB tbqblbB—tbqblbB kylədirlər. Əzini toxtatbB alalmajturqan dərdgə jolbqqan xatbnlarqa oxşaB kylədirlər. Kylişədir, kylişədir, xuddb ezlərini tox» tata almaqandek kylişədir.
TeİBələngəndek toxtavsbz kylgən, gramofon kənnəjigə
qaraB atrafda Bara jatqan atlb əskərlər|həm ilçəjdilər. Kylki
qatardan qatarqa etiB ketdi. Kejin əzləri həm gramofon kənnəjidən cbqa jatqandek kylki Bilən ezlərini tuta almasdan
* kylişə Başladblar.
Bu—Barqan sajbn avç albB uzaqlarqa ketdi.
Kylki, sekin—sekin qadam Basa jatqan pijədə əskərIərgəcə keliB jetdi. Əzləri niməgə ekənini Bilməj turbB Bular
həm kyllşdi—gramofon tavbŞb Bularqa jetməs edi. Aldaqblar
kylgəndek qatbB kylişədir, və bu — kylki qatarlardan etiB
til (Tbuı)gə jetdi.
— Nimə ular kylə jatbrlar? nimə çin urdb?—əzləri həm
kəllələrini likkillətİB kylə Başladblar.
Bara jatqan Bytyn pijədə əskərlər kyldi. Ərəvələr, qaçaqlar, analar həməsi kylədir. qbÇbr—qbÇbr taşlaqlar arasbda onBeş caqbtbmlarcaqa cezilgən kişilər həməsi kyldi.
Bu—kylki Kyzyxqaca jetgəndə unbq rəry ecdi və sarqajdb. Jolqa cbqblqandan Berli Birinci mərtəBə unbij rərxl
aqarqan edi.
bu

— Nimə gəp?

Adjutant əzini kylkidən toxtatbB albB ajtdb:
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— Kim Bilədir, esini jedi həməsi. Men hazbr BarbB

büə-

mən.

Kyzyx unbq qolbdan tizgin və qamcbnb aldbda atqa
miniB qamcb Bilən atnbn qavbrqasbqa ura Başladb. Arrbq at
qulaqlarbnb asbltbrbB sekin Baradbr. Qamcbn esə, unbq terisini qaBartbrar edi. U zorqa Barar edi, atrafda esə kylki.
Kyzyx cəkkə tambrlarbm.q tartbşqanbnb sezər və tişlərini qbsdb. Axbrb kylki Başlajturqan aldbnqb səfgə jetdi. *
Anadan albB sekdi və qolbdaqb qamcb Bilən gramofonnb
urdb.
— Çim!
«
Jarblqan pləstinkə taraq—turuq etdi-də toxtadb, və bu
çbmlbq kylkilərni sendiriB qatarlardan etiB ketdi. Kişiniq esi
ni cbqaraturqan hədsiz qacur— qucur əki sədalar-qbna
qaldb. Qara, taşlaq taq aralbqlarb janbqa ketdi.
Kimdir ajtdb:
— DavanI
^

Kəttə jol egilİB pəstgə tyşİB ketdi.

^

XXXI
— Necə kişi?
— Beş kişi.
^
Boş və xararatlb ormanlar, asman və uzaqdaqb taqlar:
- - Qatarmb?
— Qatar...
Jyzidən ter aqbB turqan, kəttə joldan tarmaqlanbB ket-

gən joldan kelgən quBanlb gəpini axrbqaca jetkizmədi, at
Başb Bilən unb jalbqa taman tartdb. At zor BeriB pəşşəsini
qorbjdb, Başbnb silkijdi,tizgininiystidəgl kişiniq qolbdan tar- '
tbB albşqa tirişədir.
Kyzyx ərəvəkəş və adjutantb Bilən ərəvədə otbrardb.
Qbp-qbZbl, xuddb nammamdan jəqi cbqqandek,
atrafda «
kişi joq...
— Kəttə joldan qanca kelədir?

QuBanlb qamcbsb Bilən sol tamannb kersətdi:
— On, Bəlki onBeş caqbrbmlar Bar, ikkələ toqaj ortasbdaqb sijrək toqajnbq arqasbda.
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— Kəttə joldan u jaqqa Bara turqan tekiz jol Barmb?
—

Bar.

— Qazaqlar kerinməjdirmi?
— Jo o o o q. Bizinkilər jigirmə caqbrbmqaca alqa
Bardblar. Qazaqlar^ibn, hidi həm joq. Qbşlaqlardaqblar, qa
zaqlar dərjədən ottuz caqrbmlarca nəridə akop qazbjatbrlar
dejişədir.
l
Kyzyxniq jyzi sarqajbB, tambrlarb ojnaj Başladb. Xuddb
Bundan ilgəri qbp -qbzbl hammamdan cbqqandek BOlqandek.
— Əskərlərniq alqb qbSbmiarbnb toxtatblsbn, kəttə jol»dan ketgən həligi tarmaqqa Burblsbn. Bularnbq janbdan Barca polklar və qacaqlarnb ərəvələrni etkəzilsin.
QoBanlb egərniq qaşb ezrə səl egildi-də adaB BUZbB, Bbran keqilsizlik BOlmasbn ycyn, sekin dedi:
— Jol çydə əjləniş... atlar naBud Boladbr... kyn hssbq...
hec nərsə jejilməgən.
^
Kyzyxniq kicxinə kezləri xararatdan pirpirəB turqan
uzaqlarqa qaraB kylrəq tysgə kirdi... ycinci setkə... coqqblar cbqbB jyzlər icigə kiriB ketdi. Közlərdə aclbq jbltbrajdbr.
Yc setkə hec nərsə jejilməgən.
Taqlar arqada qaidb, əmma Bytyn kycni sərf qblbB bu
^Boşlbq taq etəgidən CbqbB istənsəgə jetiB albş kerək. Atlarnb
kişiiərni avqatlatbş lazbm. Jənə ilgərirək BarbB qazaqlarqa
istihkambnb məkəmləşkə qojmaslbq kerək. Bir minytni həm
Behydəgə sərf qblbB Bolmajdbr. Əjləniş jol on, onBeş
caqrbm.
U —xararat və aclbqdan jyzi qarajbB ketgən jaş qoBanbqa qaradb. Ətkyr kezləri jbltbrajdbr və qbSbB tişləri ara-

Sbdan Cbqardb:
— Əskərni jolnbq şu tarmanbqa Burblsbn və jandan
etkəzilsin.
— Tiqləjmən.

»

Başbdaqb qoj terisidən qblbnqan, terdə pişkən papaqbnb tyzətdi-də hec gunahb BOİmaqan atbnb qamcbladb. U Bir
brqbB, xuddb cidəB Bolmaslbq dərəçədə Bolqan xararat və
pəşşə, sona Bolmaqandek, ojnadb-da kəttə joldan jygirə
ketdi. Əmma kəttə jol joq edi: jalqbz kekimtil—aq, ByrəliB
ByrəliB juqarbqa daraxtlardan Bələnd ketərilə jatqan cəq
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Bulutb. Bu—cən Bulutb astbda minlərcə aclarnbn, hərəkəti sezi
lər edi.

Unbn jaqac qbSbmlarbqa qol tekkiziB Bolmajturqan
Kyzyxnin ərəvəsi qbldbrajdbr və unbn arqasbdan cidəB boImaslbq dərəçədə şaldbr-şuldbr ergəşiB Barar edi. Otbraturqan çajnbq arqasbda aftaBda qbzbqan pylimyt maralaB
Baradbr.
QoBanlb, toiqbnlanbB nəfəsini qajtarucb cən Bulutb astbqa kirİB Bardb, hec nərsəni keriB BOİmajdbr, jaiqbz cərcəgən J
tərtiasiz tarqaq qatarlar, atlb əskərlər jyrişləri, ərəvələrnin
qbCbrlaşb eşitilədir. AftaBda qarajqan, cən otbrqan jyzlərdən xbra ter tamcblajdbr.
«
Nə gəp, nə kylki—aqbr, həmə Bilən Birgə Bara jatqan
çbmlbq. Bunda, bu, bssbq, tolbB taşqan çbmlbqda həm oşa
pacaq, şəlvirəgən qadam, at tujaqbnbn tavbŞb, ərəvələr qb
Cbrlaşb.
Qulaqlarb asblqan atlar Başlaruib qujb salbB Baradbrlar.
q
Ərəvədəgi Balalarnbn, Başlarb u-jaqdan Bu-jaqqa brqbjdb və nyrsiz tişlər kerinədir:
— Suv... suvvv...

Nəfəsni qajtarucb cən həmə jaqnb qaplaB Baradbr. Unbn
içidə kerinməsdən pijədə qatarlar, atlblar, qbCbrlaqan ərəvə- %
lər Baradbrlar. bxtbmal, bu—xararat həmeməs, nəfəsni qajta
rucb zylmət həm em əs, jaiqbz qujbB qojblqan ymidsizllk,
likir joq, faqat, Bir zəryrijət BarbBw BOİaturqan Bir halat. Bufar taq və deniz ortasbdaqb tar aralbqdan etkənləridə temirdek japbşqan halatda Bular Bilən Birgə kelər edi, endi jaman
qbjafat Bilən qaradbt həmə ac, jalanqac, jaian ajaq, qalqanbnb endi qujaş şilə jatbr. Alda Bolsa Bularnb toq, tajjarlanqan, ,
akoplarqa çajlanqan qazaqlar polkb, qanxor generəllər kytədirlər.
QoBanlb bu qavursbz, qbCbr-qbcr Bilən toiqan, nəfəs
ni qajtarucb cən Bulutb astbda Baradbr, qajsb qbsm qajjerdə *'
ekənini faqat tavbşlardan açratadbr. Hər zaman—hər zaman
bu kekimtil—aq Bulut jbrtbladb və aralbqdan qbrlar, orman
lar, kem-kek asman kerinədir həm cən Başqan saldatlarnbn jyzlərigə qujaş tyşədir. Jənə ymidsizlik Bilən Başblqan
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cələmə—cəkki qadamlar, tujaqlar tavbŞb, ərəvələr qbCbrlaşb,
cəq Bulutb astbda qbra-şirə kerinİB Başlarbnb asbltbrqan
haldan tajqanlar jol cetidə otbradbrlar, jatadbrlar. Quruqan
qara aqbzlar acblqan, pəşşələr yjilgənlər.
,
QoBanlb, atlar, kişilər arasbdan SbqblbB etİB Başətrədgə
jetdi-də egər ystidə az-qbna egiliB kəməndirlər Bilən gəpləşdi.
U qavaqbnb saldb və gah nihan gah pinhan BOlbB Bara jatqan saldatlarqa qaradb-da toxtaB ezinikigə oxşamaqan, qal*
■ dbraqan tavbş Bilən qomanda Berdi:
— Polkə əəə, jeriqdə—tur!...
Dbmbqqan cəq Bulutb paxtadek, unbq sezini jutdb, am« ma kerəkli çajdaqblar eşitkənlər ekən. Həmə sekinlƏB tyrli
avaz. Bilən qbcqbrbşar edi:
— Batalion, toxta!... rota... toxta!...
Və qajerdədir çydə uzaqda ərəq bİİİb Bola Bolaturqan dərə-

çədə tutblbB turbB kejin tinc qaldb:

i

— Jeriqdə tur!

Aldbnqb kalunnada ajaq tavbŞb tindi və bu tlniş sekin
sekin uzaqlarqa ketdi. bssbq cəq Bulutb astbda toxtaqanlarda, Bir sikyntgə, faqat çbmlbq-qbna eməs, sykynət Boldb.
Bu sykynət həm Byjyk sykynət, Behəd carcaş, şafqatsbz xararat sykynəti. Kejin, Birdən həmə jaqnb mişiriş tavbŞb tutbB
> ketdi. Cəq tolqan tamaqiarnb jətəliB qbradbrlar. Analarnb
jadlaşadbr, Bərk və otlardan papbroslar qbladbrlar. Sekinsekin cəq otbrbB jyzlər, atlarnbq tumşuqb, ərəvələrniq ysti acbldb.
Jolnbn, cetidə, zavuriar içidə tizzələri arasbqa nəjzəli
mbltbqlarnb qbSbB otbradbrlar. AftaBnbq nyri astbda hərəkət
siz calqanca jatadbrlar.
Halsbzlanqan, tumşuqlarb asblqan atlar japbşqan pəşşələrni qorbmaj tikkə turadbriar.
Tuvuur... əj, ketəril...
Heckim qbmbrlamajdbr. Hərəkət qblmajdbr. Adamlar,
atlar, ərəvələr Bilən tolqan kəttə jol hərəkətsiz edi. Kişilərdə
* qbmbrlaşqa madar joq. Xuddt xararat kekrəklərgə taş Baqlaqandek.
— Turbqbz axbrl...

Məhkymlərdek, BittələB, ikitətəlƏB BOşaşbB orbnlarbdan
turadbriar və qomandaqa qaraB otbrmaj aqbr mbltbqlarnb
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jelkəgə taşlaB hər kim tiləgənicə
kezləri alqa qarajdbr.

qadam Basadbr və

aqrbq

Alaman joldan, jol cetidən, janBaqbrlardan Baradbr.
Ərəvələr qbcbrlajdbr san - sanaqsbz pəşşələr tozbjdbr jənə
qonadbr.

Kemirgə əjləngən jyzlər, jbltbraB turqan ter tamcblarb.
Dəhşətli qujaş xararatb astbda Başlarda şəpkə ornbda tikənli
esimlik, gəvrən və navdalardan qblbnqan cənBərəklər. Jarbl- ,
qan, qarajqan ajaqlar alqa Basadbr. Bə'ziləri jalanqac, ərəBdek tənləri qarajqan, avratlarb ystidə jbrtblbB ketgən Iəttələrniq Bgəçm“ləri asblqan. Qap—qara teri astbda quruqan %
uzur brqbB cbqbB turadbr. Başlar asblqan, çuldur kijimli,
qap—qara, qbcbrlavcb kişilər topb alqa intilədir. Unbq arqaSbdan xararat, aclbq və ymidsizlik ergəşədir. Jənə dəqgəsəlik Bilən aq cəq Bulutb ByrəlİB—ByrəliB juqarbqa ketərilədir
və taqdan celgə taman egri—Bygri kəttə jol tyşis Baradbr.
Birdən hec kytilməgən, xajran qalbrlbq qomanda:
m
— Solqal
Və qajsb qbsbm kelgəndə esəqrəB eşitədir:
■
— Solqa!.-. sol! sol... solqal...

Əvvəl—xajran BOlbB, kejin çanlanbB ketİB qbşlaq jolbqa
jygiriB tyşİB aladbrlar. U bu—jbl turpaqsbz, cəqsiz əskərii 4
qbSbmlar şaşbB—puşbB Burulbşlarb, atlbq əskərlərniq tyşİB
kelişləri, qbçbr—qbçbr qblbB ərəvələrniq tyşis kelişləri keriniB turadbr. KekəriB turqan ormanlar, sijrək ormanlar,
uzaq çajlar həm kerinədir. Haman etkyr qujaş xararatb hə
mə jaqnb qavbradbr. Q ap -q ara pəşşələr „polki“ həm şujolqa
Buruldb. Sekin—sekin otbra jatqan cəq Bulutb, nəfəsııi qajtarucb çimlik kəttə jolda qaİbB, qbşlaq jolb avazlarb Bilən çan
lanbB ketdi:
— Qajaqqa albB Bara jatbr Bİzni?
— Bəlki ormanqa albB Barar. Tamaq helləgəni. Çydə
qorqbŞbB ketdi.
*— Ej panqbBaş... hə, ormanda sengə kerpəcə jazbB
qojqanlar. Cezlləsən.
— Hə, qajmaqlb jupqalar pişiris qojqan emiş...
— Jaqlb...
— Sarbq jaqlb...
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I — Əsəlli...
— Myzdək-ginə qavunlar...
Jbrtbq, ter Bilən helləngən frək kijgən, tizzəsidə juqarbda kir terlər silkiniB turqan navca saldat aqzbqa toplaqan
seləkəjtni accbqb Bilən typlƏB taşladb:
— Boldb endi, itvəccələr... çim...
Accbqb Bilən kəmərini qbSbBraq Baqladb və aqbrlbq

, qbla jatqan mbltbqnb dəm ətməj u—jelkəsidən
alar edi.
*

^

bu

jelkəsigə

Birdən gyrilləB ketgən kylki pəşşələrni tozbtbB jusardb.
— Apanas, negə sen arqaqnb BerkitiBSən, aldbq Bolsa
acbq. Tonbqnb əjləntiriB kijiB aldbqnb jap: Bolmasa şu ahvalda
qbşlaqqa kiriB Bara turqan Bolsaq qbşlaqdaqb xatbnlar sengə
Birər nərsə Beriş ornbqa tumşuqbqnb uruB jaradbrlar,
— Hə, hə hə... ha, ha ha...
— Jigitlər. Xuda haqb Bbran çajda toxtarmbz.
— Bu jerd əh ec qandaqa istənitsə joq, men Biləmən.axbr.

— Jalqannbq nimə xaçatb Bar. Ənə joldan kəttə joldan şu tamanqa telegrət Sbm jaqaclarb ketgən. Busbm
jaqaclar Birər istənitsəgə Baradbrda.
— Haj, atlbiar, nimə tekingə avqat jejsizlərmi, Byrənlər.
At ystidə teBrəniB turqan gramofon Xbrbllaqan avaz

Bilən Başladb:
Qajaqqa, qajaqqa/.. piş... piş... Bahardan uzaqqa ketdiiəriq... xararat teBrəniB turqan pəşşə qara Bulutb, azaB
cekkən, əmma acbq cehrə Bilən qadam taşlavcb ter və tegrmancbdek aqarqan, jbrtbq kijimli, jalanqadar arasbda gramo
fon Baradbr. Təçəqlik Bilən aftaB qaraB turadbr. Eritilgən
qorqaşbm qujulqaodek, ajaqlar ərən ketərilədir və kimdir
jumşaq tavbş Bilən Başladb:
Ej xoçəjkə jaxşb B ildin...
„

Dedi-də toxtadb. Quruqşaqan tamaq tavbŞbnb kesdi.
Başqalar şunbqdek xbrbllaqan tavbş Bilən ketərdilər:

— Kytdi M əskəvli
Faqat deraBİrə
Şu şav-şuv Bilən
Calbndb sonra.
127
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Qarajqan a q b z ia rn b q tanaBb qacdb və hər Byrcəkdən,
tavbş Bilən Bolsa həm, Bərəvər iqickə,
joqan tavbşlar qoşbldblar.
Həm uzaq və qavbşmaqan, xbrbllaqan tavbş. həm eşitilər edi:
Buquq, Vbrbllaqan

DemBirəni kytkəndə
„Xudaqa şykr‘
Dedi məskəvli

*

Aqbz jejişni undan soralqac,
JoqdeB məskəvli
LəBİərin Burdb. .
:onaB qalbşqa
yzin egirdi.

5
Xatbn--xalaciar Ləvriq!

— DejişİB qaraB qaldblar
qaraB aldblar.

— E —ej qara: ata,
4
Ətə jatbB həmə BurblbB qarar edi: hə, oşa. Həli həm
oşa: kickinə, tambrlarb cbqqan, Başbqa paxal qalpaq kijgən
qozb qarbnqa oxşajdbr. Tikkə ularqa qarap turadbr. Jbrtbq,
ter Bilən həliəngən kejləginiq jaqasbdan çunlb kekrəgi maralajdbr. Etigi jbrtblbB jarbq pənçələri Cbqqan.
<
— Jigitiər, atambz Bəndetkə oxşajdbr. Toqajda dyc
keliB kerci, aman qutblmajsan.
Unqa bştbjaq Bilən qaraB kylişədlr.
U əzinin janbda tərtiBSiz, xuşjaqmasibq Bilən qadam
Basa jatqan və sekin gyvyr-gyvyr qblbB etə jatqan alamannb etkəzədir.
„Hə... əskər, talancb əskər—ojlajdb Kyzyx Birdən qa- j
zaqlarqa dyc kel-ci. Həməsi taman Boladbr... əskər..."
Qajaqqa... qajaqqa... uzaqlaşdblarbn...^ piş... piş...
...Cycyvələr... cycyvələr...
— Nimə bu?, nimə bu? — „qajaqqa—qajaqqa" və *

*cycyvərə... lər" tavbŞbnb BasbB alaman içidə qavur ketdi.
Çbmlbq hykim syriB Bytyn jaşlar Bir tamanqa BurblbB,
kezlər ipkə tizilgəndek qatar teligrəf sim jaqaclarb ketgən
tamanqa tikildi. Simjaqaclar uzaqlarqa ketiB eq uzaqdaqblarb kezgə kickinə Bir qalamdek BOİbB kerinər və undan həm
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nəridəgiləri pirpirəB turqan hararat astbqa kemilər edilər.
Jaqbndaqb terttə sim jaqacda terttə jalanqac kişi asblbB
turar edi. Ularnbn ystiərini myr mələhdek pəşşə qaplaqan.
Kişilərnin Başlarb, xuddb ulaTibi* BOjnbqa salbnqan sbrtmaqq a sez Berməj, ijəklərl Bilən uşlaB turqandek asblqan edi.
Tişləri qbSblqan. Qarqalar coqbqan kezlərinin ornb qarajbB
turadbr. CoqblbB teşilgən qarbnlarbdan zəngər tysdəgi icək
1 cavaqlarb asblqan, qujaş qbzdbrbs turadbr. Mbltbq tazalajturqan symBə Bilən urb'bB jarbiqan terilər qarajbB şilvirəjdir.
Ularnbn ystigə qonbB avqatlana jatqan quzqunlar Birdən to* zbB, ucbB, sim jaqacnbq ystigə qonbB pəstgə qbjbrqan qarar
edilər.
Tert kişi, Beşincisi-d... Beşinci sim jaqacda emcəkləri
kesilgən; qarajqan qbz...
— Polk! jeriqdə tur!... rota jeriqdə turl...
Bu— Bytyn kalunna aojbqa ketdi.
9
Bu—Beş kişidən Basbq, çydə şirin sassbq hid keliB tu
rar edi.
Kyzyx jbrtbq cetləri asblbB turqan işləpəsini Başbdan
aldb. Həmə həm kininin Başcda şəpkəsi Bolsa, şəpkəsini aldb.
Şepkəsi BOİmaqanlar esə, Beşlarbdaqb paxaldan, otdan, nəv-

* dələrdən qblbnqan cəmBərəklərni albşdb.
Qujaş qbzdbradbr.
Sassbqlar, bu—jaqqa Beriqlər.

Adjutant elik janbda aqarbB turqan qaqaznb julbB
aldb-da unqa Berdi. Kyzyx çaqlarbnb qbsdb və tişləri arasbdah:
— Ortaqlar,— və aftaBda kezni alucb qaqaznb kersətdi
, — mənə generelniq qblqan işi. General Pokrovskij jazadbr:
„kimni Belşeviklərgə zərrəcə jaqbnlbqda şyBhələnilsə, Mejkep
zavudbda işləgyci mənə şu — Beştə bflaslardek en qattbq çazaqa ducar qblbnadbr.“—və çaqlarbnb qbsdb, az-qbna çim
'IqalbB kejin qoşbB qojdb— sizlərnin əkə—ykələriniz... və
sinliniz.

Əzini gəpdən saqlaB jənə çaqlarbnb qbsdb, nimə toqrbda
həm gəpirsin!
Miqlərcə jiltirəgən kezlər kifrik qaqmaj qaraB turadbrlar. Bittə kişi jyrəgi Bolmaqan—kəttə jyrək tepər edi.
> K eae3 H b iti noTOK— 5.
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Əjilgən kez orbnlarbdan qara Bir nərsə tamcblaidbr.
Sassbq hid aqqbB ketdi.
Bu sykynətdə p i r p i r ə B turqan xararat qbqqbrlaB turqan
pəşşələr tavtŞb sendi. Jalqbz sykyt, sassbq hid, qara nərsə
tamcblajdbr.
— Hazbr boI!.. ilgərigə marş!...
Aqbr qadamlarnbn gyrsilləşi Birdən sykynətni Buzdb.
Tekiz və tbnbc-qbna xararat qapladb. Xuddb, təsəvvyr qblbB*
BOlmajturqan Bojlb şunbqdek aqbr, Bir kişi qadam taşlaqandek. Kişi jyrəgi BOİmaqan kəttə B İ t t ə jyrək uradbr.
Gyrsilləgən aqbr qadamnbq tezləgənini, ildəmrək BaSbla jatqanbnb sezməj həmə qadam Basadbr. Qujaş çazbllatadbr.
Oq filəqniq Birinci vzvodbdaqb qara mejləBli Bir jigit
tentirəkləB ketİB mbltbqbnb qolbdan tyşirdi və ezi həm aqdarblbB tyşdi. Jyzi çigərrəq BolbB şişdi. Bojbn tambrlarb brqbB
Cbqdb və közləri gəşdek qbp qbzbl BOİbB icigə kiria ketdk

AftaB qahbr Bilən qaraB turadbr.
*
Heckim tyrtinmədi. Toxtamadb. Jənə həm qadamlarnb
keriBrək taşlaB, jənə həm şaşblbBraq, alqa, xararat zərBidən
pirpirəB turqan uzaqlarqa qaraB jyrə Başladblar.
— Sanbtar.
Jbqblqannbq janbqa ərəvə keliB, unb ketəriB

^

ərəvəg*

salbşdb qujaş eldirdi.
Az-qbna vaqt etgəc jənə Bir kişi, kejin jənə ikki kişi
jbqbldb.
— Ərəvə:
— Japbnbqlar.

Şəpkəsi Balalar şəpkələri Bilən Başlarbnb pənə qbldhlar.
Bə’zilər xatbnlar tutaturqan zentiklərini jazbşdb. Hec nərsəsi
BOlmaqanlar ot julbB albB şunb sajaBan qblbşdb. Jol-jeləkəj
jbrtbq, tergə pişkən cəq Başqan kəjləklərini jbrtbB, bştanlarbnb jeciB jbrtbB xatbnlarqa oxşaB Başlarbqa japbnadbrlar
jalan ajaq gyrsilləB qadam BasbB jolnb jalmaB Baradbrlar.
B.ickədə otbrqan Kyzyx Baş qbsmbnbqarqasbdan quvbB
jetməkci. Ərəvəkəş Bolsa, kezləri astbdan terlər qatar-qatar
aqbB, atnbq sanbda qamcb izi qaldbrbB atnb qbstajdbr. Həmə
jaqnb kepikləgən atlar zor BeriB jygirsə həm jetəlməjdir-aqbi
qatarlar Barqan sajbn tez və ildəm BaSbB Baradbrlar.
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— Nimə Bular aqbldan azdblarmb?... qujandek jygirədirlər...
Atnb jənə uradbr, jənə çiləvi Bilən siltədi.

—Jaxşb, B a l a l a r , jaxşb...-icigə BatbB ketgən kezləri Bilən
Kyzyx qarajdbr-kezi esə polatdek.—Bu tərz ketişdə setkəsigə jetmiş caqrbm jol Basambz...
U ə r ə v ə d ə n t y ş i a k e j i n qalmaslbqoıa t i r i ş i B qbStaB j y r ə k dir və tez,

c e k siz

g y rsilləB

qadam Başqan

qatarlar

arasbqa

joqaladbr.
Sim jaqaclar uzaqqa ketədilər, Boşlbq, jalqbz sim ja•qaclar-qbna. Kalunnanbq Başb oqqa Burbladbr. Boş kəttə jolqa cbqqanda jənə toxtaşadbr və nəfəsni qajtarucb cəq Bulutb
BuruqsbraB ketədir. Hec nərsə kerinməjdir. Faqat tolqbnlanbB
aldbnqa yekən cəq Bulutb içidə aqbr ajaq tavbşlarb.
Baş qbSbm toxtaqan sim jaqac aldbqa qbsbm ketidən
qbsm jaqbnlaşbB keliB toxtajdbr.
>
Zylmətdek, həmə jaqnb toltbrbB, tavbşlarnb BasbB çbmlbq jyzədir. Kəmənder generəl jazqan xatnb oqbjdbr. Minlərcə
jiltirəgən kez, kiprik qaqmaj tikkə qarajdbr və Bir uruqda,
hec kerilməgən, kəttə Bittə jyrək yzsdir.
Beşələ asblqanlar haman eşəndə tek. Sbrtmaq tamaqnb
lqbrbqqanb. Qarajqan geşt və appaq BOİbB syjəklər CbqbB turadbr.
k iriB

Sim jaqaclar ystidə quzqunlar, jaltbraqan kezləri Bilən
jandan pəstkə qarajdbrlar. Qujuq, keqilni azdbraturqan dərəçədə şirin qavbrblqan geşt hidi.

Kejin BasbB gyrsilləş Bilən qadamlar tezləjdir. Əzləri
sezməj, qomandasbz, qatarlarnb Bərəvərləjdirlər və mystəhkəm
qatarlar hasbl BOİadbr. Kijinişini eşdən cbqarbB həmə jalanBaş
Baradbr. Hec nərsəni kərməjdirlər: nə ipkə tizilgəndek qatar
ketgən sim jaqaclarnb, nə qbjam vaqtbda tyşkən kəttə və
qap-qara sajalarnb, nə Başqanb. UcqunlanbB turqan xararat
fərBidən kezlər qbsblqan.
Həm qomanda:
— Japbnbqlar!...

Mystəhkəm qadamlar jənə həm ildəmrək, jənə həm tez-ək Baradbr və oqqa BurblbB kəttə jolqa qujuldblar. Cəq həm
jular Bilən Birgə Baradbr.
181
www.ziyouz.com kutubxonasi

Miqlərcə, on minlər kişilər etədirlər. Endi vzvodlar joq,
Batalionlar joq-ajtbB Bolmajturqan, Byjyk, Birləşkən Bittə top
Bar, sanaqsbz qadamlar Basbladbr, sanaqsbz kezlər tikilədir, sanaqsbz jyrəklər Bittə kəttə jyrək BOİbB tepədir, və həmə Bir
kişidek, Bir-Birləridən açramasdan xararatlb jbraq jergə qujbladblar.
Qbjbrqan tyşkən uzun sajalar jatadblar. Uzaqdaqb taqlarnb kəklik Xbralarb, cərcəgən, halsbzlanqan qujaş əzini
cetkə taşladb. Balalar, jaradarlar jykləngən ərəvələr aqbr aqbr ,
qadam Basadblar.
^
Ularnb minytgə toxtatbB ajtbşadbr:
— Siznin əkə-ykələriniz... generəllərnin İŞİ—

Kejin jənə alqa Baradblar. Jalqbz ərəvələrnin qbCbrlaşb
qbna eşitilədir. Faqat Balalar-qbna qorqbB xarxaşa qbladblar:
— Ana. əliklər keçəsi Biznin aldbmbzqa kelməjdimi?
Xatbnlar coqbnadbrlar. Etəklərigə Burunlarbnb qaqadbr-

4

lar və kəzlərini ərtədirlər.
— Essiz-ginə B i z n i k i l ə r .
Callarnbn qavaqlarb salbnqan, ərəvə janbda Baradblar.
Həmə cigəl Cbstanqa əjlənədir. Əllə qacan sim jaqaclarb joq,
qaranqblbqda. Tontarblqan qazandek asman, jergə tirəliB turadbr. Asmanda sanaqsbz julduzlar ojnajdbr. Əmma u jerni
jarbtmajdbr. Xuddb atrafda qarajbB taqlar turqandek, əmma
taqlarnb əllə qaçanlar tyn qaplaqan və atrafda b İ ü b Bolmaj
turqan, sirli, ərən kezgə ilinə turqan teksizlik, Bunda hər
Bəla BolbŞb mymkin.

Şundaj Bir, cbnqbrqan xatbn avazb eşitilədirki, asman
da caqnaB turqan julduzlar həm həməsi Bir jaqqa toplanbB .
qonbşbB turqandek Boladbr.
— Vaj, vaj, vaj, vaj . . . Bularnb nimələr qblqanlar...*
jbrtqbclar... toqrb joldan adaşqanlar... vaj jaxşblar qaranlar
Bularqa, axbr...
U sim jaqacqa məhkəm tirməşiB albB asblbB turqan savbq ajaqlarbnb qucaqlajdbr. Jaş, sadarb tozqan.
Başqa qollar unb zorqattan sim jaqacdan açratbB albB
ərəvə tamanqa sydrəjdir. U jənə ilandek tolqanbB u qollar
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dan cbqbB ketis sim jaqac tamanqa atbladbr, jənə ajaqlarnb
qucaqlajdbr. Jənə ezi qorqbB ojnaB turqan asmanda jaqqbrajdbr.

— Sizlərnlıq analarbn qajjerdə, axbr? qajjerdə sivillərin?
sizlər negə jarbq dunjadan kez jymdiləriq... rəvşən kezləriq qanb, qanb sizlərniq kycləriq, qanb sizlərniq erkələtyci
sezləriq? vaj, xuda... vaj Baxbtsbzlar... sizlərniq ystləriqdə
* jbqlajturqan kişi joq. Sizlər ycyn həsrət cekkyci adam joq.
Sizlərniq ystləriqdə jaş tekyci kimsə joq.
Unb jənə tutuşadbr. Jənə qollardan sipiriliB CbqbB ketə- .
*di-də jənə teİBə tyn jaqqbrajdbr:

— Vaj, ularnbq nimə qblqan işi bu, Bala-qbnanb jegənlər. bstepannb jegənlər, sizlərni jegənlər. Bittə qalqbnca jeqlər, qanb Bilən, geşti Bilən jeqilər, sizlərgə avqat solsbn, kişiniq qanb syjəgi, kezi, mijəsi Bilən qarbnlarbq tolsbn...
— Ejj, BOİdb endi, tis...
*
Ərəvələr toxtamajdbr qbCbrlae alqa Baradbr. Bu xatbnnbq ərəvəsi həm ketİB qaldb. Unb Başqalar uşlajdbrlar, bu
sez perməj qollarbdan CbqbB ketədir. Jənə qbcqbradbr eməs,
Baqbradbr, t e İ B ə tyn jaqqbrajdbr.
Faqat əskərniq axbrqb qbsmb etiB ketə jatbB, unb
* kycləB Birgə a l b B ketdi. Axbrqb ərəvə ystigə BaqlaB qojdblar. Ketişdi.
Heckim qalmadb və sassbq hid turar edi.
XXXII

Kəttə jolnbq CbqavbrbŞbda, taqlar içidə qazaqlar tert
kezləB kytədirlər. Bytyn QoBannb qozqalan ələngələri qaplabandan Berli, Bəlşeviklər kəcə həmə jaqda qazaqlar polki,
əfetserlər qbSbmlarb, keqilli əskərlər, „kədetlər“ aldbda arqaqa cekilədir. Hec toxtalaturqan, təkjə qblaturqan, quturqan
generəllərni dəf’i qblaturqan çaj joq. Istənitsə arqasbdan is
tənilsə, şəhər arqasbdan şəhər Bəlşeviklər qolbdan ketədir.
Həli qozqalan davam etis turqan pəjtdə Bəlşeviklər kyciniq Bir qbsmb qozqalancblarnbq temir xalqasbnb jbrtbB Cb
qbB ketgən. Bular tərtiBsiz, Buzulqan gryh halbda, on miqlərcə
qaçaqlar, miqlərcə ərəvələr Bilən Birgə deqiz və taq arasbdaqb tar joldan qacbB ketgənlər. Ular şundaj tez syr’ət
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Bilən ketdilərki, arqalarbdan quvbB jetlşgə ylgirmədilər. Endi
qazaqlar polki jatbB albB kytədir.

Qazaqlarnbq alqan ma’lumatlarbqa kerə, taqdan qujV
lbB kelə jatqan Banda aqbmb ezi Bilən Birgə, talaB albnqan,
çydə kep mbqdarda Bajlbq albB kelə jatbr-altbn, qbjmatlb taşlar, kijimlər, gramofonlar, çydə kep mbqdarda jaraqlar, hərBii
aşqal-daşqallar. Əmma, kelə jatqaniar çyldyr kijimdə, jaian
ajaq, jalanBaş-əİBəttə b u dərBədərlik, jalan ajaqlbq eski adat »
BOİqanb ycyn və qazaqlar generəilərdən tartbB addbb saldatiarqaca ləBİərini jalajdblar-Bytyn, Bytyn Bajlbq, Bytyn qbjmat
Baha mallar, həməsi hec toxtalmaj ezi jyziB kelİB Bularnbn
qolbqa tyşədir. .
General Denikin generəl Pokrovskijgə, Jekəterinədərdəgi əskərii qbsbmlarnb təşkil qblbB, taqdan tyşiB kelə jatqan
Bandanb qurşaşnb və Bbrantasbnb həm tirik qojbB juBarmaslbqnb tapşbrdb. Pokrovskij çydə jaxşb tə’min etiigən kerpys tyzdi və taqdan kepikləB tyşiB kelə jatqan Bəlej dərjəsl <|
Bojbnca jolnb qurşaB aldb. Ətrədlərniq Bir qbsmbnb kelə jatqanlarnbq tstbqBalbqa juBardb.
Papaqlarbnb Bir jaqqa qbjşajtbB BasbB toq, jaxşb, Başlalarbnb siltİB tizginini qojbB juBartbrbşnb istəgən atlar ystidə
acbq cehrə Bilən Baradbrlar. Naqbşlb qurailar çərənləjdir, af- •
taBda jarqbrajdbr. Ystidən BeİBaq Baqlanqanxuşpicim cerkəs
kejimiəri çydə kelişkən və papaqlarbda aq lentəcələr hilpilləjdir.
Istənitsədən etgənləridə əşyləni qojbB Berədirlər və qa
zaq qbzlarb əzlərinin tapqan-tutqan bSSbq avqatlarbnb albB
cbqadbrlar, keksə çallar Bolsa vinolb Beckə jumalatbB cbqadbrlar.
— Sizlər, hec Bolmasa Bİttə Belşevik jigitini taq arqasbdan Bizgə kersətkəni albB keliqlər, hec Bolmasa Bir kerəjlik-ci.
— HajdaB albB keləmiz, jaqaclarbpnb tajjarlaB turbqlar.*
Qazaqlar ƏBçir içədilər, capbşuvqa həm əaçir BOİadblar.
Uzaqda cəq Bulutb ByrəliB-ByrəlİB tepəgə ketəriidi.
— Hə ənə, oşalar,
Ənə çyldyr kıjimlilər, qarajqanlar, şəpkə ornbqa otdan

qblbnqan cəmBərək kijgənlər.
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Papaqlarnb ornaşdbrbBraq kij'işdi. Jarqbraqan qblbclarnb

çərəqlətİB suqurdblar və egər qaşbqa egildilər. Qazaq atlarb
ucdb və şaBada qulaqlarda quvullar edi.
— Eh şu, məjdə-məjdə qblbB taşlajmbzl

*
*

^

9

•

— Urra aaa!...
Bir, Bir jarbm minyt içidə hec kytilməgən qarajbBat roj
Berdi: ucdblar, aqdarbldblar və qazaqlar atlar ystidən, kesilgən papaqlar, yzylgən Bojbnlar Bilən tentəriliB tyşə Başladblar. Jaki Birdən atnb həm, suvaroni həm nəjzə ycigə ketərədilər. Qazaqlar atnbq Başbnb Burdblar və arqaqa qaraB şundaj tez capdblarki, kezgə ilinməs edilər. ŞaBada qulaq astbda
jənə həm qattbqraq quvullajdbr. VizillƏB etgən oqlar ularnb
atdan ucbrar edi. Lə’nəti jalan ajaqlar tbrqbratbB juBardblar,
Ikki, yc, Beş, on caqrbmlarqaca quvadbrlar, BİrdənBir qutbIbş: atlarb ycər.
Qazaqlar istənitsədən şamaldek etİB ketdilər, ular Bolsa
istənitsəgə kirİB dyryst atlarnb ala Başladblar, əgər atxanadan
atlarnb tezrok albB cbqbB Berməsələr, capdblar. Jənə qazaqlar
nbq arqalarbdan quvdblar. Kep aq lentələr taqblqan qazaq
papaqlarb çöllərdə jumalaB qaldblar, kep xuşpicim, ystidən
kymyş kəmərlər Baqlanqan cerkəs kijimi kijgənlər ufuqda,
Buqdaj pajələrdə, sijrək ormanlarda qärajbB qacbB aararlar edi.
Qazaqlar akopda jatqan ezləriniq Baş kyclərigə jetgəndə
ginə quvqundan qutbldblar.

Taqdan tyşiB kelə jatqan ajaq jalaqlar, jalanqaç Bandalar, Bar kycləri Bilən ez iskədrənləri arqasbdan jygirər edi
lər. Toplar atblar, pylimetlər tirilləjdir.
►
Kyzyx ez əskərini kyndizi qojbB Berişni tiləmədi. U dyşmən xelə dəlil ekənini Bilər edi. Əziniq kycini qanca ekənini
Bildirgysi kelməj qaranqb tyşkəndə kyndyz kyni qandaj boIqan Bolsa şundaj BOldb: Qazaqlarqa adamlar eməs, şajtanlar
^hyçym qbladblar. Qazaqlar ularnb capdblar, nəjzələr Bilən
səncdilər, Buqdaj orqandek pylimytlər Bilən ordblar, əmma
Barqan sajbn qazaqlar azajadbrlar, kycsizlənədirlər, ularnbq
toplarb sijrək atadbr, pylimytləri hər zaman tirilləjdir, mbltbq
avazlarb eşitilməj-jaq qaldb, Qazaqlar jatadbrlar.
Turuş B e r ə almadblar, qacdblar, əmma qaranqb kecə
həm ularnb qutqara almadb: ular top-top qblbdar, nəjzələr
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astbda qaldblar. Axbrb toplar, pylimytlər, oq-darblarnb taşlaB
hər kim hər jaqqa tbrqbraB qacdb. Qaranqbda sijrək orman
lar, cuqurlbqlarqa taman atbldblar. Heckim bu qandaj kyc
ekənini anlamas edi.
Taq jarbŞbB celnin ufuqbdan qujaş uzun BOlbB maralaqanda celdə çydə kep jatqan qazaqlar kerindilər: ular jaradar eməs, əsir BOİbB həm tyşməgənlər—həməsi hərəkətsiz —tek.*

Til (Tbin) də ərəvələr arasbdan iqickə uzun BOİbB tytynlər kotərildi: qazanlar asblqan, atlar jem jejdi, həşəkləjdirlər. Uzaqda Bir necə toplardan pəjdər-pəj oq cbqbB tura*
dbr. Bunqa heckim b’tbBar qblmajdbr-ergəniB qalbşqan. Bu
tlngəndə-ginə uruş majdanb tamanda gah qolbqa Bujruq jazblqan qaqaz tyşgən atlb çapar, gah azbq avqatqa qarajturqan kişi gah jer BaqbrlaB ablasbnb kergəni kelə jatqan
saldat kerinər edi. Həmə jaqdan qarajqan, uquBat cekkən
xatbnlar caparqa taman jygirədirlər, atbnbn çiləvidən uşlaB^
—
—
—
—

Menin erim nimə B O İ d b ?
Menin əkəm-ci?
Menin oqlbm...
Tirikmi, eldimi?
Vahimə, jalaarbş, ymid ucqunlaqan kezlər.

^

v

U atbnb ləkillətiB alqa Baradbr və qamcbSb Bilən bşarat
qbladbr:
— Tirik... tirik,., jaradar BOİdb... jaradar...
Bud BOİdb, hazbr, hazbr albB keiədilər.

BOldb... na'
i

U etİB ketədir. Arqasbdan qalqanlarnbn Bə’ziləri jenilləniB şykranasbqa coqunadbrlar, Bə’zilərinin fbqanlarb cbqadbr, Bə'ziləri esə ah, deB jbqblbB elikdek jatadbrlar. Ularnbn,
ystilərigə suvlar sepişədir.
Jaradarnb albB kelədirlər,—ularnbn analarb, xatbnlarb, sinilləri, almaqcb BOlqan qallbqlarb, qoşnb xatbn-qbzlar unqa
qarajdbrlar. Əliklərini albB kelişədir jaqbnlarb ularnbn ystidS'
qan-qaqşajdbrlar, qanlb jaş təkədirlər, vaj, vaj, accbq jbqblar.
Atlblar esə, əllə qacan popnb ajtbB kelgəni ketdilər.
— Hajvanqa oxşatbB keməmiz, BUtsbz, synByhiz.
Pop B o l s a q b j p a n l a B B a ş b a q r b j j a t q a n b n b ərz q b l a d b r .
— Hə hə, Başbn aqrbjdbmb... ynəməjsən... ketingə darb-dərman qblambz.

13S
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Bir ikki qamcb tyşgəndən kejin pop brqbB ornbdan turbB nimə qblbŞbnb Bilməj gəqgirəB qaldb. „bBadat“ kijimini
kjişgə Bujuruşdb. U Başbnb teşikgə tbqbB kymyş pəjkəncəklər
qadalqan kəşyvlər kijimini kijdi, və uzun qara etəgi pəstgə
asblbnbB tyşdi. But və bSbrbq tutaturqan idiş Bilən symBylini
albşnb Bujurbşdb.
Butxanadan sofb və jənə Bir bBadatda munaçat əşylə
Bilən iştiraK etə turqan xatbnnb hajdaB kelədilər. Sofb joqan
kəttə qap qara erkək, u həm qap-qara kijingən. Jyzi qbp-qb/b l, xatbn azqbn. Mərasbm BOİdb. ycəvini hajdadblar. Atlar
jorqalajdbrlar. Pop sofb və u xatbn Bilən Birgə şaşbladbr. At
lar tumşuqlarb Bilən, suvaralar esə qamcblarb Bilən tyrtədirlər.
Ərəvələr arqasbda, Baqlarnbn nərigi tamanbdaqb gerstanqa xalq sbqmajdbr. Qarajdbrlar. Kerışdi:
— Qara popnb aldblarbqa salbB hajdajdbrlar,
0
Xatbnlar Bir sidrə coqbnbŞbB aldblar:
— Ej, xudaqa şykyr, tyzyk-ginə qblbş kemişər ekən.
Saldatlar esə:
— Qara sofbnb həm hajdaB kelişiBdir, u xatbnnb həm.

— Sofbnbq qarnb erkək tonquznbq qarnbqa oxşajdbr.
Ycəvi t y r t i l i a - s y r i l i B keldilər. Nəfəsləri Boqblqan jyzləridən ter a r b q c a d e k äqadbr. U xatbn bsbrbqdannb qolb Bilən
jelpijdir. Əliklər qollarbnb kekrəklərigə qojbB hərəkətsiz jatadbrlar.

*

— Allahnbq, dərgahb keq...

Sofb cərcəgən joqan tavbŞb Bilən unbq ystidə ajta tur
qan əşylələr qoşbldb, unbq arqasbdan iqickə tavbşbnb Burnb* dan CbqarbB xatbn həm tez-tez sajrajdb:
— Əzizlər, avlbjalar...

bsbrbqdandan, kem kek tytyn iqickə BolbB cbqbB tura<,dbr. Xatbnlar ləBİərini qbSbB nəfəslərini BuqbB-BuqbB hbqbllaB
jbqlajdbrlar. Qavaqlarbnb salqan, qarajqan jyzli saldatlar tikkə turadbrlar, ularnbq qulaqlarbqa zorqa cbqa jatqan avaz
Bilən ajta jatqan poplarnbq əşylələri kirməjdir.
Torbq at ystidə jalanBaş otbrqan qoBanlb eqəşiB pop
və unbq janbdaqblarqa picilləB jatqan gəpini Bytyn gerstandaqblar eşitdilər:
137
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— Sen, anasb Bəjtəl, Baqblmaqan tonquzqa oxşaB ajtbşbqnb qojasannib, ja Bytyn postbqnb...
Pop və unbq janbdaqblarnbq kəzləri caraqlaB acblbB
ketdi. Dərrəv sofb qaltbraqlb tavbş Bilən şundaj Baqwdbki
gerstandaqb qarqalar gyrilləB havaqa ketərildilər. Pop iqickə
tavbş Bilən ketərdi, xatbn Bolsa tavbŞbnb qoqqbraq qblbB
Cbnqbrdb. Qulaqlar çərəqlƏB ketdi.
^
Qalu bnna və bnna...

QuBanlb atbnb tysəriB qavaqbnb salbB tek turdb həmə
coqbndb və ryky’gə Bardb.
Həmdə ryky’gə Barqanda yc mərtƏBƏ Bərəvər Bir necə
oq atbldb, və xatbnlar Burunlarbnb qaqbB, şişis ketgən köz
lərini ərtiB:
— Taqsbrbmuz çənəzəni jaxşb etkəzdilər—çan-dil Bilən.
XXXIİI

Tyn tepəliklərni Bepajan celni, kyndyz cetdə kekərİB
turqan lə’nəti taqlarnb, dyşmən tamanda Bolqan istənitsəri
jutbB juBardb. Istənitsə tamanda nə ot kerinədir, nə tbq etgən tavbş eşitilədir. Xuddb istənitsə joqdek. Hatta itlər həm
hyrməjdirlər, kyndyzgi atblqan toplardan qorqbB pisiB ket- *
gənlər. Faqat dərjə şavbllajdbr.
Kyn Bojb hazbr kərinməj turqan dərjəniq nərigi jyzidəgi
kylrəq BOİbB turqan, qazaqlar akopbdan top atbibB turdb.
Oqlarnb qbzqanmaj ura Berdilər. Baqlar cuqurlbqlar, cel ystidə san-sanaqsbz top oqlarb jarblbB tytynləri eşiliB turdb.
Bu tamanda ularqa ç a v a B xahlamaj, Boşaqibq Bilən çydə
sijjrək BOİdb.
4
Hə hə əəə... dedilər. AzaBİb qudaq Bilən qazaq topcblarb
taşBaqadek kəlləsini icigə tartbB jatbr... toplamb sydrəB jaqbnraq albB kelişədir, jənə oqlar vizilləB tepədən etə Baş- ^
lajdbr.
Ular ycyn acbq-ajdbn edi: nərigi taman haldan tajdb,
Boşaşdb, oqqa oq Bilən çavaB Berməj Başladblar. Keckə jaqbn
jalan ajaqlar dərjəniq nərigi jaqbdan hyçym qblqan BOİqaniarbda ularnb tytdek tekər edilər. Əttəqki tyn Bolmasa ular
kərgiligini kerər edi. Xajbr, taq atlar həli.
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Öərjə şavblİaB Bytyn qaraqqbibqnb toidbradbr. Kyzyx
Bolsa məmnyn, və janbB turqan kickinə kezləri caqnajdbr.
U məmnyn: əskər unbq qolbda xuddb Bir aSBaBdek-btaatlb,
qaBbl. Mənə u kecgə jaqbn əskərlərgə sep BOİbB jatbB sekin
hyçym qblbşnb Bujurdb. Endi ja a m keçədə, qap-qara 'tyn
arasbda ezi təftiş qblqanb Barsa həmə ez çajbda, həməsl
dərjəniq qbrqaqbda. Altb sazbn cuqurlbqda esə dərjə şavbllajdbr. Bu dərjə şavbllaşb b u işlər aaşlanqan vaqtaqb şavbllaqan dərjə və keçəni esıo tyşirədir.
Hər qajsb saldat emgəkləB. qaranqbda pəjpəsləniB çərniq Bələndligini elcəjdir. Jatqan polklardaqb hər Bir saldat
turqan çajnb ergənədir, Bilədir. Qojqa oxşaB, kəmənder kersətgyncə, qaraB otbrmajdbr.
Taqlarda jamqbr jaqa Başladb. Kyndyz dərjə qutbrbB
kepikləff aqar edi, şavbilajdbr. Saldatlar Bilədirlər-elcəşniq hiləsini b İİİ b alqanlar. Hazbr dərjənin cuqurlbqb ikki-yc-gəz.
Bə’zi çajlarbda jyzişgə toqrb kelədir, məjli jyziş həm mymkin. Həli qbra-şirə jarbq cuqurlbqlarda, cəngəlzarlar arasbda,
Bələnd esgən otlar, təgidə, yzliksiz vişilləB etiB turqan top
oqlarb astbda jatbB hər kim ycəstkəsigə qarajdbr. Hər kim
dərjəniq nərigi jyzidəgi okoplarnbn, ezigə tegişli Bolqan, oşanqa urbş lazbm BOlqan qbsmbqa kez tikədir.
Solda ikkitə kepryk jatadbr, Biri temir jol keprygi, Biri
addbb jaqac kepryk. Endi Bular kerinməjdir. Bularnbq ystigə
qazaqlarnbq toplarb və pylimytləri ornaşqan, Bular həm ke
rinməjdir. Tyngi qaranqblbqda dərjə şavbilajdbr. Kyzyxniq
Bujruqbqa muvafbq bu kepryklər qarşbsbda atlb və pijədə əskərlər pelki jatadbr.
Tyn julduzsbz, tavbşsbz, hərəkətsiz aqadbr. Faqat unbq
boş qucaqbnb tez aqqan suvnbq şavbllaşb toidbradbr.

Qazaqlar akoplarbda otbrbB, jalan ajaqlarnbq keçəsi dər% jədən etməsliklərini Bilsələr həm mbltbqlarb qollarbda suvnbq
şavbllaşbnb tiqləjdirlər. Ularqa taman kerəkligicə oq jaqdbrdblar-və kytər edilər. Tyn sekin etər edi.
Sajdatlar çər Bojbda, Başlarbnb asbltbrbB, qazaqlar Bilən
Birgə dərjə şavbllaşbnb tiqləjdirlər və kytərlər edi. Kytkənlər,
hec Bolmaj turqan keringən nərsə Bola Başladb: sekin-sekin
taq jarbşa Başladb.
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Həli hec nərsə kerinməjdir—nə tys, nə tbzbq, nə qbjafat
əmma qaranqblbq Barqan sajbn ketəriliB həmə jaq aqarbşa,
Başladb. Taq aldbda həmə sergəklik.
Dərjəniq sol jaqbdan njmədir lip etİB etİB ketdi, elektrdek ucqundb, ja tavbşsbz-qbna yekən qaldbrqacmb?
Altb sazbn Bələndlikdəgi çərdən saldatlar xuddb qapdan
qujulqandek kerəklərini sidiriB albB tyşiB ketgən turpaq, qum,
məjdə taşlar Bilən qujula Başladblar... dərjə şavbllajdbr.
*
Minlərcə tyşgən gəvdələr miqlərcə mərtəBƏ suvnb şalaplatdblar, dərjəniq şavqbnbnb BasbB ketgən miqlərcə şalaBlaşlar... dərjə şavbllajdbr, əllə qandaj şavbllajdbr.
V Taq qaranqbSbda, həjrətdə qalqan qazaqlar qarşbSbda
nəjzələr ormanb esiB cbqdb. Baqbrbş, qbcqbrbş, ah-zar, fbqan,
sekişyvlər arasbda iş qajnajdbr. Bundaqblar kişi eməs, qurtqurmusqadek cirməşkən qanlb hajvanat edi. Qazaqlar ularnb
onlaB jbqbtadbrlar. Qajaqdandbr pəjda Bolqan bu ləin kyc jənə Bularqa qaraB taşlana Başladb. Axbr, Bular əzləri QuBan- ®
dan quvqanlarb, Bəlşeviklər eməsmi? joq, bu necikdir, Başqa
Bularnbq qarajqanlbqlarb, jalanqac və jbrtbq kijimdəlikləri
Beciz eməs.
Dərjəniq oq qbrqaqbdaqblar dəhşətli rəvişdə Baqbrbşlarb ^
İBİlən jaq ərtelerijədə pylimytcilər, ezlərinikilərniq Başlarbdan
aşbrbB, istənitsəni oqqa tutdb. Atlb əskərlər azaB Bilən kəpgry kystidən etiB ketdi. Unbq arqasbdan pijədə əskərləs cap
Pdb. Bətərijə və pylimytlər qolqa albndb və Bytyn istər
iskədron toldb. Bir yjdən egərlənməgən atqa mingən ənitb kijimli Bir kişiniq at capbB taq qaranqbSbda kezdən ajoqalbB
aketgən'ni kerişdi.
yitilər, terəklər, aqarbB turqan Butxana acbq-ajdbn kərinə ,
Başladblar. Baqlar arqasbda ufuq qbzardb.
ı
ərnipnbq yjidən altbq pagunlb, jyzidən kyl jaqbB turqan
albB cbqbşdb, ştaBnbqBirqbsmbnb qolqa aldblar.Popnbq
kişxanasbjanbda ularnb capbşdb və qanlarb geqgə siqiB ketdi. ^
İstənitsə atamanbnbq yjini tintdilər. Carvaqdan tartbB
padvallarqaca qaraşdb-ataman joq, qacqan. Kejin turbB albB
qbcqbra Başladblar.
— Əgər jaşbrbnqan jeriqdən Cbqmaj turqan Bolsaq Ba*
əalarbqnb capambz.
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Ataman cbqmadb.
Balalarnb capa Başladblar. Atamannbq xatbnb, saciarb
tozbqan, tiz cekİB ularnbq ajaqlarbqa məhkəm japbşqan,
ulardan Biri tə’nə qbldb:

'

ı

,

— Negə pbcaq jegəndek dadlajsan. Menin, həm senikigə oxşaqan Beş jaşar qbzbm Bar edi... taqda şaqallar arasbqa kemia keldik. Oşanda men dadlamadbm-ky.
Bittə qbz Balanb capbB taşladb kejin dadlaB turqan
anasbnbp Başbqa qblbc Bilən tyşirdi.
Ajnalarb sbnbB jergə sacblqan B i r yj janbqa temir jolcblar toplandblar.

— General Pokrovskij tynədi. Sizlərnin kelgənlərin,ni
eşitişi Bilən terəzəni sindiriB CbqbB kəjləkcən, bştansbz, egərlənməgən atqa miniB qacdb.
Skədrenli qavaqbnb salbB:
I

— Negə u bştansbz? nimə, hammamdambdb?
— Myhtərəm əfəndilər, həmə vaqt şundaj qbladbrlar:
doxtbr Bujurqan.

— Ej ənə, pəlid, adamqa oxşaB jatmajdbr.
►

U typyrdi-də qajrblbB ketdi.
Qazaqlar qacar edilər. Bulardan jettisi akoplarda, dəştdə
aqanaB jatar edi. Faqat elik, jənə çan talvasasbda qaca jatqanlar bu hec kytilməgən, hec kerilməgən kyckə hajran qa
lar edilər.

Bundan ikki kyn-ginə muqaddam şu istənitsəniq ezini
Belşeviklərnii) Baş kycləri bşqal qblqan edilər. Qazaqlar ularnb hajdaqan edilər. Endi hajdalaqan qbsbmlar Bularnb quva
jatbrlar. Qajaqdan bu? Bularqa şajtan jardam Berməj jatbrmb?
Dəştniq uzaq Byrcəgidən ketəriliB kelgən aftaB şu’lasbda jygirİB Barucblarnbq kelənkələri uzun və
tyşdi.

qbjbrxan BOİbB

Ərəvələr, qaçaqlar, dəşt, sijjrək ormanlar, tepəliklərni
enləB uzaqlarqa ceziliB jatadbrlar. Həmə gulxanlar ystidən
haman o şak em -k ek tytyn ketəriliB turadbr. Oşa kişi Başbqa
oxşamaqan qatqan syjək ginə BOİbB qalqan ealalarnbn Başlarbnb iqickə Bojbnlarb tutbB tura almajdbr. Tikilgən gryzin
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cadbrlarb içidə eliklər qoliarbnb kekrəklərigə qojbB jatadbrlar.
Unbq atrafbda xatbnlar-pərvanədek ezlərini cadbrqa yrədirlər,
Betlərini jylədirlər. Bu xatbnlar etgən səfərdəgidek eməs. Atlblar atrafbqä saldatlar toplanadbrlar.
— Qajaqqa?,

— Popnb albB kelgəni.
— Ej oşa popbqnbq...!
s
— Qandaj BOİadbr, endi, naxad popsbz kemsək?
— Kyzyx qazaqlardan qolqa tyşirgənimiz ərkestirni Berişgə Bujurdb,
— Nimə endi u ərkestir? ərkestir mis kənnəklərdən
bBarat. Popnbq esə tirik xalqumb Bar.
— Nimə... kerəgi B a r , unbq xaiqumbnb? Bekirsə jyrək aqrbjdb. Ərkestir, bu əskərii nərsə? HərBİj qbSbm.
— Ərkestir!... erkestir!,..
— Pop!.. pop!

— Bar-Bar! oşa popbq Bilən...!
Ərkestir, pop eq qalpaqlb sekişlər Bilən airgə aralaşbB
ketdi. Bundan xaBardar Bolqarı xatbnlar jygirişiB kelİB çandili Bilən Baqbra Başladblar.
— Pop! poo!

JygiriB kelə jatqan jaş saldatlar:
— Ərkestir! ərkestir!...
Ərkestir jeqildi.

Atlblar atdan tyşə Başladblar.
— Xajbr məjli ərkestir albB keliqlər.

Benbhajat qaçaqlar, saldatlar, təntənə silən mə’jysana
qadam Basadbrlar. Məjin avaz Bilən sekin-sekin mis kərinəkləridən mis tavbşlar Cbqadbr. Qujaş misdek qbzdbradbr.
XXXIV

Qazaqlar jemirildilər, əmma Kyzyx, qandaj BOlmaSbn
jolqa cbqbş kerək Bolsa həm ornbdan qozqalmadb. Xyfijələr,
qazaqlardan Bujaqqa qacbB etgən əskərlər, qazaqlarnuq qajtadan kyc toplaşlarb, qajtadan təşkil qblbna jatqanlarbdan xaBar Berədilər. Ularqa Jikətirinədərdən toxtavsbz jəqi kycləri
kelİB qoşbla jatbrl Hyçymgə tajjarlanbB Bətərijələr jaqbnlaşa
jatbrlar. Vəhimə və tbqbn BolbB əfetserlər Bataljonb keləjatbr
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Barqan sajbn jənidən-jəqi qazaq jyz Başblarb ez əskərləri Biiən jaqbnlaşadbrlar; Kyzyxniq atrafb qarajdb. Barqan
sajbn qarajbB kəttə kyc qalbnlaşadbr. ABBa, ketiş kerək. Ketiş kerək. Həli həm b u qamaldan cbqbB albş mymkin, Baş
kyc həli uzaqqa ketgəni joq. Kyzyx Bolsa... turadbr.
Qalqan kalunna keliB jetməgyncə hərəkət qblbşqa jyrək
dav Berməjdir. Bilədi ular uruşqa qaBblbjatlb eməs. Əgər ularnb ez kycigə qojbB Bersə, qazaqlar ularnbq tbtbqbnb CbqarbB
juBaradbr-həməsi həlak BOİadbr. U vaqtda, on minlərcə kişini
qutqarucb Kyzyxniq şə’nigə dyryst eməs. Bu həlakət unbq
tarbxbda qara daq BolbB qaladbr.
U turbB albB kytdi, qazaqlar Boisa qara qalbnlaşa Bara
jatqan kydərni topladblar. Çydə zor kyc temir xalqadek
qurşaB aldb və Bunb tasdbq qblqandek jer və kekni titrətiB düşman ərtelerijəsi avç qbla jatbr. Hec toxtavsbz, kişilərni
parcalaB, oqlar _etiB turadbr. Kyzyx Bolsa qozqalmajdbr, faqat
* çavaBan oq Cbqarbşqa Bujurdb. Kyndyz ikkələ tamannbq akopr larb ystidə aq, BuralbB turqan tytynlər pəjda BOİadbr. Keçəsi
tinimsiz atblqan oqlardan cbqqan jalt etgən otlar Bytyn qaraqqblbqnb toldbradbr və dərjəniq şavullaşb eşitilməjdir.
Kyn etdi, tyn etdi. Toplarnbn gymsylləgəni gymByllə► gən, arqadan kelişi lazbm Bolqan kalunnaribq haman dərəgi
oq. Ikkinci kyn, ikkinci kecə etdi, kalunna joq, mbltbq və
top oqlarbnbq Bərəkəsi ucdb. Kyzyx oqnb bxtbjat Bilən sərf
qblbşqa Bujurdb. Qazaqlar havalaB ketdilər. Kerişədiki çavaB
sijrək, nərigə Bara almajdbrlar—kycsizləndi, deB ojlaB, ilgərirək
jenəldilər və qollarbnb myşt qbla Başladblar.
Kyzyx yc kyn uxlamadb. Jyzi xuddb çunb tyşkən pestəkdek BolbB qaldb. Ajaqlarbnb tizzəsigə jergə BatbB ketə jatqandek his qbladbr. Minyt sajbn top atblbB turqan tertinci
kecə keldi.
.
*

Kyzyx ajtadbr:
— Men Bir saatqbna uxlaB alaman. Əgər Bir gəp Bola
turqan Bolsa dərrəv ujqatbqlar.
Endi kezini jumbŞb silən unbq aldbqa capbB kelişdi.
— Ortaq Kyzyx! ortaq Kyzyx!... iş jaman...
Kyzyx brqbB ornbdan turdb. Nimə ekənini aqlamajdbr.
Qajjerdə turqanbnb, nimə Bolqanbnb Bilməjdir. Qolb Bilən
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Betini bşqalajdbr, ergəmd yjəni tyşirədir və Birdən unb çbmlbq
hajran qaldbrdb-kecəsijy, kyndizi tinməgən toplar tek turar
edilər. Faqat mbltbq tavbşlarb qaranqblbqnb toldbrbB turbBdbr.
İş jaman, Bu-təq ahvalqa qaldbq degən sez, bxtbmal, həli b u larnbq tutqan mavqb’larbqa rəhtə tyşkəndir və dərjəqiq şavbllaşbnb eşitədir.
JygiriB ştaBqa Bardb. Kerədirki, həmənin jy^i ezgərgən,
jyalərdən kyl jaqadbr. Telefon tyryBkəsini qolqa aldb-gryzin
təlefonlarb həm işgə jaraB qaldb.
— Men Baş qomandan.
Telefonda cbcqan djilləgəndek tavb^ eşitilədir.

— Ortaq Kyzyx, jardamqa əskər juBarbq! Turuş BeriB
tura almajman. Əfetserlər qbSbmlarb hyçymgə tajjarlanadbrlar.
Kyzyx qat’bb qblbB:
— Jardamqa əskər juBara almajman, joq. Bittə qalqanlarbqca turbqlar.
U jaqdan:
— Bolmajdbr. Kyc mengə hyçym qblbşqa toplanqan.
Turuş Ber...
— Sizgə ajtbla jatbr, turuş kerək. bxtbjat qbsmbda Bir
kişi həm joq. Hazbr ezim Bolaman.
Kyzyx endi dərjə şavbllaşbnb eşitməjdir, qulaqbqa qaranqbda aldbda oq və soldan cbqqan mbltbq avazlarb ki
rədir.
Kyzyx Bujurdb... Həli gəpini axbrbqa jetkizməgən edi.
Qaranqb Bolsa həm Kyzyx kerdi; qazaqlar BasbB 'keldilər. Atlb əskərii qbsbm BasbB kirgən oq və solbr.b capbB
kelədir. Opbrblbş.
Kyzyx taşlandb. Unbq qarşbsbqa kəmənder jygiriB kelər edi.
— Ortaq Kyzyx!...
— Siz negə b u jerdə!?
— Men artbq turuş Berə almajman... meniq jaqbmda
opbrblbş...
— Qandaj qblbB siz ez qbsbmbqbznb taşlaB kelişgə
həddiqiz sbqdb?
Ortaq Kyzyx, meniq ezim jardam soraqanb keldim!
— Baqla sunb!
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Çəhənnəmdek BOİqan taq qaranqbSbda qbcqbrbş, qasur-qusur, atbşuv. Ərəvələr, jyklər, yjlər arqasbda atbla jatqan
toppanca və mbltbqlarnbq aqzbdan Cbqqan otlar jaltbllajdbr.
Əziniki qajjerdə? düşman qanb? b ü İ b Bolmajdbr... bxtbmal əz
əzləri Bilən uruşa jatqandbrlar... bxtbmal b u tyşdir...
— Ortaq Kyzyx...
Hajaçanlb tavbş. Az BOİsa həm jaşaqbSb kelədir və Bir
dən adjutantb eşitədir:
— Xajbrl... nimə, iş tamam Boldbmb, nimə Bəla?
Eşitilməgən tavəş. Hec qacan eşililməgən Kyzyx tavbşb.
Atbşuv, qbcqbrbş, fbqan, adjutantnbq Başbdan esə, Bbravb ucqundek şilt etiB etiB ketdi:
„Hə hə, sen həm Başqalardek... jaşaquq kelədir..."

Əmma, b u faqat sikyndnin necədən Biri BOİqan fyrsət
içidə, qaranqbda kerinməsə həm unbq taşdek jyzi sezilədir.
Temirdek tavbşb qaldbradb:
— Tezlik Bilən ştaBdan opbrblbş Bolqan çajqa pylimyt
el'ilsin! ştaBdaqblarnb, ərəvədəgilərni toplaqlar. blaçb Barbca
qazaqlarnb ərəvələr janbqa qbSbB keliqlər. Iskədren oq....
— X ob EOladbr.

Adjutant qaranqblbqqa kiriB joqaldb. Haman oşa qbcqb
rbşlar, atbşuvlar, nala və fbqanlar. Kyzyx jygirdi. Oq və
solda atblbB turqan mbltbqlardan Cbqqan otlar, ellik sazbnlar
camasbdaqb çaj qap qara bu jergə qazaqlar kirgən, əmma
saldatlar qacmaj faqat hər kim toqrb kelgən çajqa jatbB albB
atadb. Qaranqbda jygiriB Barqan sajbn jaqbnlaşbB kelə jatqan
kişilər topbnb keriş mymkin... capbB keliB turbB jatadbrlarda
oşa jerdə mbltbq otlarb kerfnə Başlajdbr. Saldatlar şu cbqqan
o.larqa qaraB atadbrlar.
ŞtaB pylimytini albB kelişdi. Kyzyx atbŞbnb toxtatbB
faqat qomanda Bilən oq cbqarbşnb Bujurdb. Əzi pylimytniq
arqasbqa otbrbB aldb və ezini suvdaqb Balbqdek his qbldb.
Oq və solda oq atblbB turbBdbr. Düşman sepi, saldatlar atbşnb toxtatbşlarb Bilən taşlandblar urra!... jaqbn keliB qaldb.
Alahbda—alahbda kişi gəvdələri anbq kərinə Başladb. EqgəşiB
albB qollarbda mbltbq jygirədirlər.
Kyzyx:
— Topb

Bilən!
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Və əzi pylimetni işgə saldb.
Tirətə tə tə fə tərtə tə tə tərr....
Qara qaqazdan jasalqan yjlərdek kişilər topb Sbqbla
Başladblar. Səp Bir brqbB tyşiB aqnadb. SijrəkləniB arqaqa
capa Başladblar. Jenə tim qaranqblbq, Oq avazlarb sijrək eşi
tilə Başladb. Sekin-sekin ketəriliB dərijə şavbllaşb həm eşitildi.
Arqa tamanda, ickəridə həm atbş, qbcqbrbş pəsəjdi.
Qazaqlar arqadan hbmaja qbla almaj sekin-sekin tarqaldblar. Atlarnb taşlaB ərəvələr astbqa, qarajbB turqan yjlərgə
kiriB ketişdi. On kişini tirik tutbB albşdb. Ularnbq araq hidi
kelİB turqan aqbzlarbdan BaşlaB qblbc Bilən qbjmaladblar.
Az qbna taq jarbşqanda vzvod Baqlanqan komənderni
qaBrbstanqa albB BarbB, qajtbşda ezləri qajtdblar.

AftaB juqarbqa ketəriliB Barca hərəkətsiz jatqan əlik
lər sepini jarbtdb. Ular xuddb dərjə tolqbnb qbrqaqqa albB
cbqbB, taşlaqan xəs-xeşəkgə oxşar edilər. Keçəsi Kyzyx boIqan çajlarda əliklər Bir-Bir ystyn to p -to p BOİbB jatar edilər.
Qazalar tamanbdan elci kelİB eliklərni jbqbştbrbB albşqa ruxsat soradb. Kyzyx ruxs^t Berdi: bssbq aftaB xararatb astbda
sasbjdbr.
Əliklərini jbqbştbrbB albşdb. Jənə top atbla Başlandb.
Jənə dəşt lərzəgə kel di. Jyrək və mijələrni zbnqbrlatadbr.
Kem kel< havada 'cojan qorqaşbm parcalarb hər janqa
ucadbr. Tiriklər qulaqnbq pərdəsigə zor kelməsin ycyn aqbz
larbnb acbB jyrədirlər. ot’ 'adbrlar. Əliklər esə albB ketişlərini
kytİB hərəkətsiz jatadblar.
Oqlarnbn Bərəkəsi ucadbr, oq jəşcikləri Boşajdbr. Kyzyx
qozqalmajdbr. Kelə turqan kalunnanbq dərəgi joq. Keqəş
caqbradbr. Əz ystigə alqusb kelməjdir, qalbnaturqan Bolsa
həmə həlak BOİadbr. Ketilə turqan BOlqanda arqadaqb kalun
na həlakətgə ucrajdbr.
XXXV

Uzaqda—teldə, ərəvələr, atlar, çallar, Balalar, jaradarlar
iqləB qavur qblbB jatqan celgə qbrə—şirə qaranqb tyşdi. Qaş
qarajdb, hər kyn kecqurunqbdek jaqblqan otlardan kek-mək
tytyn ketərildi.
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Dəştnin, uzaq Bir Byrcəgİ, kyn Bojb uzaqda atbia jatqart
top avazlarb ajaq astbdaqb jerni lərzəgə keltirİB turadb. Hazbr həm—lekin ergəniB qaldblar, sezməjdirlər.

*■
#

Qbrə—şirə qaranqblbq, kek mək tytyn, uzaqdaqb or
man kekərİB turadbr. Ərəvələr Bilən orman ortasbda esə kek
mək tala boş, sirli.
Qavbr, çərəq, çyryq. Hajvanlarnbq tavbşlarb, paqbrlarnbq taraqlaşb, Balalar jbqbsb və san—sanaqsbz oflar qbzarbB
turqandaqbdek.
Şu yjdəgidek çamaat və tinc BOİbB Bolmajturqan haIatnb ormanda pəjda Bolqan Bir jadlbq Buzdb.
Əvvəli a a a;... degən tavbş eşitildi, qbrə şirə qaranqblbqda, qara orman arasbda a a a a 1...
Keiin orman içidən CbqbB kelgən Bir tyrkym kişilər ke-

•

'

.

'*

rindi. Kejin ikkinci tyrkym pajda Boldb, soqra ycincisi.., və
otnbq jaruqbdan pajda Bolqan kelənkələr ormannbq pipilləB
turqan qbsmbnb qapladb, kejin ləgerni qaplada bu Bilən Bir
gə dəhşətli tavbş həm Bytyn Basdb, a a a a 1...
Bytyn Başlar, qanca Bolmasbn kişilərniki, hajvanlarniki
ormanqa taman Burbldb. Ormandan pəst—Bələnd BOİbB kəttə
Bir majdan jyriB kelə jatbr və unda dəmBədəm insiz jaltbraqlb temirlər kerinədir.
Başlar Burulqan edi, otlar daqdek qbzarbB turdblar. Hə
mə eşitər edi: jer Bytyn, ic—icigəcə at tujaqb tavbŞbqa toldb, hatta uzaqda atblbB turqan top avazlarb həm eşitilməj
qaldb.
. . .a a a a ! . . .
OJbldbrəklər, ərəvələr astbdan çandan ymid yzgən taVbşlar:
, — Qazaqlarl... qazaqlar;... qa— zaq—lari...
Atlar otlaşdan toxtaldblar, qulaqlarbnb tikkə qbldblar.
Qajjerdədir hyryB jyrgən itlər ərəvələrniq astbqa kiriB ketdi.
Heckim qaçmas, heckim çanbnb saqlamas edi. Həmə
toxtavsbz kecki BasbB kelə jatqan qaranqblbqqa qarajdbr.
Bu qavbr, gyldyr-gyldyr analar qbcqbrbqbnb BasbB

ketdi. U Bittə—jy Bittə qalqan Balasbnb Baqrbqa BasbB-BasbB
kelə jatqan kecniq qarşbsbqa jvgirədir.
— e-lim ! . . . ə-çəl ! . . . əçəl

. . .
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8u on miıjlərcə kişilər arasbda tarqaldb:
— Əlim ! . . . əçəl ! . . .

Şu jerdə qanca Bolsa həmə qollarbqa ucraqan nərsəni
alqanlar, kim tajaq yşləgən, kim Bir qucaq picən, kim duqa
və jaradarlar əzlərinin, qoltuqtajaqlarbnb ketərgənlər. Qollarbdaqbnb juqarb ketəriB silkitiB ez əçəlləri qarşbSbqa Baradbrlar.
— Əlim!,., ə —çəl!...
Balalar qacbB analarbnbp etəklərigə japbŞbB iqickə tavbş
Bilən qbcqbradbrlar:
— y -j im l... ə-çəl!...

Rəhimni Bilməgən, JarqbraB turqan qblbclarnb qollarbqa
məhkəm yşləB at qojqan qazaqlar qbrə—şirə qaranqblbqda
san—sanaqsbzteBrəniB pijədə əskər qatarlarb, Benbhajat mbltbqlar, qarajbB hilpilləB turqan Bajraqlar kerdilər və tinməs
Bəd vəhlmə tavbş: e-liml...
Hec qomandasbz, Bebxtbjar rəvişdə çiləvlər terən tartfrldblar. Oqdek ucbB ketə jatqan allarnbn Başlarb qajrblbB arqa ajaqlarbnb tirəB toxladblar. Ular ajaqlarbnb yzəngigə tirəB
ezlərigə taman kelə jatqan qatarlarqa sincikləB qarar edilər.
Qazaqlar b u şajtanlarnbq fi’ligə tyşinİB qalqanlar—Bular atbş
masbdan tikkə kekrəkmə—kekrək toqbnbŞbB, kejin nəjzəBazlbq qbladbrlar. Bular taqdan pajda BOİqanlarbdan BaşlaB ta
akop ystidə BOİqan tyngi uruşqaca şundaj qblqanlar. Oşa ke
çəsi həm b u şajtanlar indəməj tikkə akop ystigə BasbB kelie
qanca qazaqlarnbq eligini ez jurtbnbq dəştidə qaldbrdblar.
Ərəvəiər, gulxanlar arqasbda, qazaqlar xambSbZ qalqan
quralsbz çallar, xatbnlarnb ucratambz, b u jaqdan həm tildən
həm duşmannbn keqligə vəhimə salambz deB ojlaqan edilər.
Əmma ular kytkəngə qarşb jəqidən—jəqi əskərii qbSbmlar
ularqa qarşb cbqdb və qaranqb keçəni dəhşətli tavbş toldbrdb:
— Ə - lim...
Kerdilərki Bunbq Başb keti joq. Qazaqlar arqaqa qajtdblar. Atlarbqa qamcb BeriB şitir—şitir qblbB orman icigə kiriB joqaldblar.

Aldbnqb qatarda capa jatqan jyzləridə elim teri BOİqan
xatbhlar, Balalar, jaradarlar toxtadblar. Bular aldbda tavbşsbz
çim-ginə qarajbB orman turar edi.
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XXXV!
Tert kyııdən Berli top avazlarb yzilməjdir. Çasoslar esə
xaBar tapbB kelədirlər—majkepdən cbqqan jəpi generəl eziniq atlb, pijədə əskərləri, top—toppancalarb Bilən duşmanqa
keliB qoşbldb. Keqəşdə arqadan keləturqan kaiunnanb kytiB
otbrmaj şu keçəsi nəri ketişgə qarar qbibndb.
Kyzyx Bujruq Berədir: duşmannb tincitiş ycyn şu Bukyn
kecqurundan BaşlaB sekin-sekin mbltbq atbşlar toxtalsbn. Top
lar Bilən akopiarnb oqqa tutblsbn! Məlçəlni mystəhkəmlƏB
keçəsi atbş tamaman toxtatblsbn. Polklarnb sep qblbB qaranqbda duşmannbq akopb ornaşqan tepelikgə albB Barblsbn.
Əmma duşmanqa hədik Berməslik ycyn jatblbşb kerək.
QbSbmlambU hərəkəti keçəsi saat Bir, ottuz minytdə
tamam Bolsbn. Saat Bir, qbrbq Beş minytdə toqrblanqan, melçəli albnqan Bytyn toplardan pəjdərpəj ontadan oq atblsbn.
Eq soqqb oq atblqandan kejin saat ikkidə hyçym BaşlanbB
polklar akopiarnb Bassbn. Atlb əskər polki qbsmlarnb hbmaja
qblbş və duşmannb ta’qbB qblbB turbş ycyn bxtbjat qbsmbda
tursbn.
Pəst, qara, kəttə Bittə Bytyn keliB dəştni qaplas jatba
aldb. lkki jaqdan həm top avazlarb Cbqmaj qaldb. Mbltbqlar
həm atblmaj qaldb. Dərjəniq şavbllaşb Bərələ eşitiiə turqan
BOİdb.
Kyzyx b u şavbllaşnb tiqləjdir—jaman. Bittə həm oq
avazb eşitilməjdir. Ətkən kyn və keçələrdə esə top və mbltbq
avazlarb tinməgən edi. Düşman b u qbla turqan işini qblbşqa
hazbrlanmajatqanmbkin. Bundaj BOİqan taqdbrda ikki taman
toqulbş keliB pajlanqan pəjt qoldan ketədir və b u toqunbşda
ikki taman həm həlak Boladbr.
— Ortaq Kyzyx!...
Əvvəl adjutant, unbq arqasbdan ikkitə mbitbqlb saldat,

Bularnbq arqalarbdan quralsbz, rəngi eckən pəkənə-ginə saldat
yjgə kiriB keldilər.
— Xoş?
— Düşman tamandan. Generəl Pokrovskidən xat.
Kyzyx kickinə etkyr kezlərini pəkənə saldatqa taşladb,
u esə jeqilləngəndek entikdi-də xaltasbnb titə Başladb.
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- - Himə, men əsir BOİbB tyşdim. Biznikİər arqaqa Cekilə jatbrlar. Biz jetti kişi əsir BOİbB tyşdik. Bularnb azaBİadblar,..
U B i r minyt tek qaldb. Eşitilie turbBdbr dərja şavbllajdbr. Terəzə arqasbda qaranqblbq.
— Mənə xat, General Pokrovski... meni anadan albB
çydə həm səkdi...-və yjəlİBrək qoşbB qojdb—sizni həm, səkdi,
ortaq, mənə, oşəngə... ser! dedi.
Kyzyxniq uçqun atbB turqan kezləri şaşbB generəl Pokrovskij jazqan sətrlərdən etdi.

„Sen dəjys, anaq... Bolşeviklər, oqrblar, jalan ajaqlar
sirəsigə etişiq Bilən Bytyn rus əskərləri və flot əfetserləri nambqa isnad keltirdip, sən Batbrbivşunb b ü İb qojki, sen və
senin jalan ajaqlarbn, axbrqb nəfəsni alasbzlar: nərigə ketə
almajsan, cynki meniq əskərim və generəl Gejmənniq əskəri
atrafbqnb qurşaB alqan. Biz sen dəjysni çydə mystəhkəmlƏB
qolqa aldbq. Hec qacan qojbB juBarmajmbz. Əgər şafqat tələB
Bolsar; jə’ni qblmbŞbpqa kərə faqat əristənt rotalarb Bilən açraB qalmaqcb Bolsan, u vaqtbda menin qujbdaqb məzmyndə
farmanbmnb Bəçər; şu Bykynaq Bytyn qurallarnb toplaB Belyricenskij istənsəsigə qoj. Quralsbzlandbrblqan Bandanb esə,
istənsədən 4—5 caqbrbm qarBqa juear.
Bu işlərni tamambqa jetkisgənindən kejin xaBarbnb men

gə 4-nci temir jol Bedkəsigə Ber!
Kyzyx saatbqa və terəzədəgi qaranqblbqqa qaradb. S a
at Birdən on minyt etgən" qazaqlar şunbi; ycyn atbşnb toqtat
qan ekənlər-də, generəl çavaB kytədir, iş davam etə jatbr
kemənderlərdən xaBar albB keldilər Bytyn qbsbmlar duşmannbq bşqal etgən mavqubqa kenildəgidek keliB jatqanlar.
„Jaxşb...jaxşb...“der edi Kyzyx ez-ezigə, və Beməlallbq
Bilən kezlərini qbSbB ularqa qaradb.
Qaranqbda, dərjəniq şarbllaşbqa capqan at tujaqb tavbşb qoşbldb. Kyzyxnip jyrəgi şuv etiB ketdi:
— „Jənə nimə xaBar... carəki saat qaldb..." eşltiIİB tu
rbBdbr, at capbB kelgən kişi dəmBədəm Burnbnb qaqbB tur

qan atdan brqbB tyşdi.
— Ortaq Kyzyx dedi zorqattan nəfəsini rastlaB jyzidəgi
terini ərtİB, qazanlb ikkinci kalunna jaqbnlaşbB kelə jatbr. . .
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Ojajrb təBi’ii cir zbja tonnb, duşmannbq mavqbbnb, ge
neral Pokrovskini və unbq xatbnb, Kyzyxnin pylimyti kişilərni
Bedədek ergən, uzaq Tyrkijəni jarbtbB juBardb. U Bolsa Ky
zyx, miqlərcə əlimlər arasbda salamat qaldb. U ezinikilərniginə eməs, miqlərcə arqada, himajasbz qalqanlarnb həm qutqarbş ycyn salamat qalqan.
Tyn qaranqbSbda quzqundek qarajbB kelə jatqan ikkitə
at hec nərsəgə qaramaj alqa çapar edi. Qandajdbr qoşunnbq
qara qatarlarb istənitsəgə kiriB kelədir.
Kyzyx brqbB jaxşb Cbraqlar jaqblqan qazaq Bajbnbq
yjigə kirdi.

Ystəl janbda Bələnd aojb Bilən tip-tikkə turbB Semolokorof istəkəndə qujuq caj icər edi. Qara saqalb jəqi-ginə
matros kejləgi ystigə cbrajlb BOİbB tyşiB turar edi.
,

— Amanmb, ykə—dedi u joqantavbş Bilən juqarbdan pəst
kə qaraB və b u B i l ə n Kyzyxqa qattbq tegişini istəməj—caj
icməjsənmi?
Kyzyx dedi:

— On minytdən kejin menin əskərim majdanqa tyşədir.
Qbsbmlar akopnbn astbda qbna jatadbrlar. Toplar toqrblanqan. Ikkinci kalonnanb ikki fləngəgə albB Barsbn, b İz jenəmiz.

^
f

— Joq əskəriınni Berməjmin.
Kyzyx çaqlarbnb acdb:
— Negə?
— Cynki həli kelgəni joq—dedi jumşaq-qbna acbq cehrə
Bilən və kylimsirəB juqarbdan pəstgə, pəst Bojlb jbrtbq kijimdəgi kişigə qaradb.
— Ikkinci kalunna istənitsəgə kirə jatbr, hazbr əzim
kerdim.
— Berməjmən!
— Negə?
— Negə, negə—dedi, u joq an cbrajlb tavbş Bilən—cynki
həməsi cərcəgən. Kişilərniq dəm aibŞb kerək. Jeni tuqblqanmbsan, tyşinməjsənmi?
Kyzyxniq Bytyn sezgiləri qbSblqan pryçinədek tyrtilİB
ketdi: „əgər maçaqlaB taşlasam, jalqbz..." və Basbqqwıa ajtdb:
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— Xajbr, hec Bolmasa bxtbjat qbSbmqa istənitsəgə albn
Bar, men u-jerdəgi ezimnin əskərlsrimni albB turuş majdanbqa taşlaB, majdandaqb qbsbmnb kycəjtirəmən.
— Berməjmən. Əzin Biləsənki Bittə gəpirəmən, sezim
ant ickəndek.
U yjnin u Byrcəgidən, bu Byrcəgigə jyrər və kəttə joqan
gəvdəsi, aldbdaqb Beməjil xatbrlbqb hekizdek qajsarlbqbnb

bfada etie turadbr—endi Bunb tosun Bilən urbB Başbnb ucur,
BarbBbr. Kyzyx Bunb anlar edi və adjutantqa dedi:
— Jyrin!
— Əndək sənir qblbn—deB ornbdan turdb ştaB nəcəlnigi və Semolokorofnbn janbqa kelə jatbB həm jumşaq həm
qat’bb çiddiiqblbB ajtdb— Jeriməj Əleksejvic, istənsəgə juBarbş
mymkin. Axbr bxtbjat qbSbmda turadbr-ky.
Bu seznin təgidə esə Kyzyxni pacaqlaB taşlajdbr. Kejin

Bizni qblbcdan etkəzədir?
— Xajbr. Nimə... axbr men... ezim... Bir nərsə deməjmən,
məjli qajsb qbsmlar kelgən Bolsa al.
Semolokorof Bir nərsəgə tirəliB turbB alqan Bolsa, unb
hec kendiriş mymkin eməs edi, əmma kicginə, kytməgəni
atrafda BOİqan ta’zbq astbda dərrəv şerildi.
Qara saqal qaplaqan jyzi həlimlik Bilən jumşadb. U
kəttə pənçəsi Bilən pəkənə kişinin jelkəsidə şəpətilədi:

— Xajbr ykə. iş qalaj-ə? Biz, ykə, deniz Beriləri. Biz
denizdə işləj alambz həmə jaqnb astbn—ystin qbla alämbz.
Quruqibqda Bolsa, əppelsin icidəgi tonquzdek 1), və qara
mejləBİ astbdan appaq tişlərini kersətİB kyldi.
— Ortaq Kyzyx—dedidostana ştaB nəcəlnigi—hazbr mən
Bujruq jazaman, kalunna istənsəgə, siznin bxtbjat qbsmbnwq a juBarbldb.
Bu sezinin astbda esə: „hə, əkə, qandaj qbjşanqblasan
həm Biznin jardambmbzqa bxtbjaçbn
tyşməsdən
boImadb..."
Kyzyx atlar janbqa cbqbB qaranqbda adjutantqa sekin
ajtdb:
') Tonquz həmə nərsəni jejdi-ky, şu əpelsinni jejə almasa ke
rək. Ə.
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— Siz qalbrç! Kalunna Bilən Birgə istənsəgə BarbB, kejin
mengə xaBarbnb jetkizin Laf uruşnb həmə həm Bilədir.
Qattbq jergə tirəliB uzun sep BOlbB saldatlar jatar edilər.
Bular qapqaranqb tyn BasbB jatadbr. Minlərcə jbrtqbc hajvannbq kezidek etkyr kezlər qaranqblbqnb toldbrqan, əmma
qazaqlar, akopb çbmlbq, tbq etgən tavbş həm eşitilməjdir.
Dərjə şavbllar edi.
Saldatlar saat joq, amma səBir kasələri tolbB taşar edi.
Tyn aqbr, hərəkətsiz, əmma hər kim b u ikki saatnbp sekin,
avmasdan etə jatqanbnb sezədir. Tinməs suv şavqbnbda vaqt
aqar edi.

Həmə şunb kytiB turqan Bolsa həm-hec kytilməgən.
Birdən tyn jalt etiB ketdi və jaltbllaqan otdan qujuq qara
Bulut ByrəliB ByrəiiB tepəgə ketərildi. Ottuzta top tinməsdən
gyldirər edi. Qaranqbda kerinməjturqan qazaqlarnbq akoplarbda Birin-ketin jarblqan top oqlarb kezni alaribq dərəçədə
jalqblIaB akopnbq qaj jerdə ekənini Belgilər və qajtadan jarblbŞb Bilən kişilər elə jatqan egri-Bygri çajlarnb anbqlar edilər.
„Ej, Boldb... b ə s ,..* deB qazaqlar çan azaöbda akopnbq
devarb astbqa qbSblbB ojlar edilər, və hər minytdə quvbllaB
etiB turqan top oqlarbnbp tinişini kytər və Başqa jaqqa etiB
ketişni tilər edilər. Əmma haman qujuq qara Bulut, jyrək və
mijəni lərzəgə keltiryci, jer, kekni titrətyci top avazlarb. UndaBunda dadlaqan kişi tavbşlarb.
Kytilməgən vaqtda Birdən qaraqqblbq jalt etkəngə oxşaqan, Birdən çbmlbq BasbB eşilİB turqan qara Bulut və Bytyn
celni Başbqa ketərgən toplar tek qaldb. Akoplar ystidə qara
qoradek kişi gjvdələri kərinə Başladb, və akopnb BojlaB Başqalarb jygirədir, çan talvasasbda qbcqbrbş, jävvajbb hajvanlarnbn Bekirişigə oxşaqan tavbŞbnb qazaqlar akoplardan cbqbB
ketişni həm tilər edilər; b u napak kyc Bilən Bərəvər BOİquIarb
kelməjdir. Əmma fyrsət etkgən edi: akoplar eliə tyşkən kişi
gəvdəsi Bilən tola Başladb. AqbBat erlərcə arqaqa Burbldblarda jyzmə-jyz keliB capbşa Başladblar.
Darhaqbqat şajtanb kyc, on Beş caqbrbm çajqa quvuB
albB BarbB qojqan edilər, b u on Beş caqbrbm jolnb Bir jarbm
saatda BasbB kelgənlər.
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Generəl Pokrovskij qalqarı-qutqan qazaq əskəri qbSbmlarbnb, pləston, əfetser Batalionlarbnb jbqbştbrbB kycsiz və
əzidən ketkənlərni Jikətirinədərgə albB ketiB jalan ajaqlarqa
jol Boşatdb,
XXXVII

Bytyn kycni sərf qblbB, gyrs-gyrs qadam BasbB porux
çərçi B i l ə n qarajqan zic qatarlar alqa Baradbrlar. Həməsi jbrtbq kijimdə, qaşlarbqa cən otbrqan, qaşlarb astbdan esə kickinə etkyr kezlər xararatdan pirpirəB turqan dəştdən yzilməjdir.
Aqbr, şaşbB Bara jatqan toplar, qaldbr-quldur qbladbr.
ByrəliB-ayrəlİB juqarbqa ketərilə jatqan cərç içidə cidəmsizlik
Bilən atlar Başlarnnb siltəjdilər... uzaqda kekəriB turqan tbzbqdan topcblar yziliB cbqmajdbrlar.
Bir minyt həm toxtamaj turqan titrəgən tavbş içidə
ərəvələr Baradbrlar. Başqalar ərəvəsi janbda joldaqb tufraqlarnb tozdbrbB şaşblbB jalqbz analar Baradbr. Qarajqan jyzIərdə ymyr BOjb jbqlamaqandək quruq kəzlər miltilləjdir və
Bu-həm oşa uzaqdaqb kəklikdən yzilməjdir.
Jaradarlar həm şaşbB, kepcilikdən qdbşmaj jygirədirlər.
Bbrav qara kir ləttələr Bilən oralqan ajaqb Bilən aqsaqan,
jənə Bbrav jelkəsini juqarb ketəriB, qoltuqtajaqbnb uzaq uzaq
taşlajdbr. Biri zorqattan arbq qollarb Bilən ərəvənirç ketini
uşlaB uzaqqa tikilİB qadam Basadbr.
On mirçlərcə aqrbqan kezlər tikilİB alqa qarajdbr—udjaqda Baxt, u-jaqda azaB uquBat və carcaş nbhajatbqa jetəir—
tygəjdir.
TuqblbB esilgən QuBan qujaşb janadbr.
Çim—nə qavur, nə qoşuq, nə gramofon tavbŞb, Barb jalqbz cəq Bulutb astbdaqb ceksiz ərəvələr qbCbrlaşb, tujaq tavbŞb, aqbr qatarlarnbrç gyrsilləB ajaq taşlaşb, vəhiməlik pəşşə
qotanb. Bunbrç həməsi on caqbrmlarca masafar.b enlƏB, kəttə
syr’ət Bilən kekəriB turqan sirli uzaqlbqqa aqadbrlar. Mənə,
mənə jaqbnlaşdb və jyrəklər şadlbq Bilən ura Başladb: Bİzniki!
Əmraa, qanca, jyrişməsin, qanca qbşlaqlar, istənitsələr,
avbllarnb etiB ketməsinlər haman oşa, kem-kek uzaqlbq Barqan sajbn arqaqa ketədir. Haman oşa sirli, jetiB Bolmajtur154
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qan uzaqlbq. Qanca masafalarna etiB Barbşmasbn hər çajdan
eşitədirlər:

^

.

f

'
*

— Şu jerdə edilər, ketişdi. Ətgən kyni şu jerdə edilər.
ŞaşblbB nəri-Beri BarbB keliB turbB ketişdi.
Ras, şu jerdə BOlqanlar. Mənə, at Baqlanqan qazbqlar.
Həmə jaqqa picən sacblqan. Qajjerni qarama at geni, endi
Bolsa heckim joq.
Mənə qojlar turqan çaj, jaqblqan otlardan qalqan kyllər. Aqbr top qbldbrəklərinin cuqur izləri istənitsədən etgəndən son kəttə joiqa BurblbB ketgən.
Eski ehram nusxa terəklər gypcək Bojb çajlarbda postlaqlarb əçrəliB, aqarbB turadbrlar—ərəvənin gypcəkləri yringən.
Bunbq həməsi ularnbit, jaqbnda-qbna şu jerdə ekənüklerini xaBar Berədir. Bular tyfəjilidən nemis Bryninysiniq otb
astbda qaldblar, Bular tyfəjlidən qarlarda, cuqurlarda Balalar
qaldb, qazaqlar Bilən çan albB çan Berdilər. Mənə, şu kişilər
jaqbnda-qbna şu jerlərdə BOlqanlar. Əmma, jetiB BOİmajturqan
kem-kek uzaqlbq arqaqa ketədir. Ilgərigidek şaşbB-pişiB tujaq tavbşlarb taqqbllajdbr, ərəvələr qbÇbrlajdbr, pəşşələr qotanb quvuB Baradbr. bntbhasbz gyrsilləgən qadam tavbşlarb
və tez aqqan aqbmqa ərən jetiB jyrgən cən unbn ystidə eşilədir və ilgərigidek on minlərcə kezlərdə senməs ymidlər,
uzaqqa tikilgənlər.
Kyzyx azqan-Kyzyx kemirgə əjləngən-qavaqb salbq
ərəvədə otbrbB kecəsi-jy kyndyzi kəzini yzməgən uzaqlbqqa
qaraB Baradbr. Unbn ycyn u sirli və tyşiniB BOİmajturqan,
acblrfıajdbr, çaqlarb məhkəm qbsbiqan.
Şundaj qblbB istənitsə arqasbdan istənitsə, qbşlaq arqasbdan qbşlaq və kyn arqasbdan kyn artda qala Baradbr.
Qazaq qbzlarb Bularnb qarşb aladbr, pəst Bykilədirlər və
erkə, tbnbq kezləridə dyşmənlik. Ular etiB ketkənləridən kejin
arqalarbdan qaras qaladbrlar: heckimni eldirməgən, heckimni
talamaqanmbkin bu jbrtqbdar.
Tynəşgə toxtalqan çajda Kyzyxniq aldbqa keliB dəkləd
qbladbrlar: aldbda qazaqlarnbn əskərii qbsbmlarb oq cbqarmaj, jol BeriB ketə jatbrlar. Nə keçəsi, nə kyndyzi kalunnaqa hec hyçym Bolqanb joq. Arqada esə, kalunnanbn, kejingi
qbsmbqa tegməsdən jənə jaqbnlaşa jatbrlar.
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— JaxşbL. dedi Kyzyx, tambrlarb ojnajdur.
Bujruq Berədir:

— Atlblarnb ərəvəgə juBarbq, Bytyn qbsbmlarqa BarbB
Bİttə ərəvəni həm tutblbB qalbŞbqa jol qojmasbiı. Toxtatmasbn.
Jyriş kerək, jyriş, keçəsi tynəşgə yc saatdan artbq toxtalmasbn.
Jənə zor BeriB ərəvələr qbcbrlajdbr, zorq a Bara jatqan
atlarnbn, noxtalarb tartbladbr. Aqbr toplarnbn, qbldbrəkiəri
pirilləjdir.

Xararatlb cəq Başqan kyndyz, qaramtbl kek asmanda
julduzlar salqan keçədə, QoBan celini BojlaB gysyr-gysyr-gyldyr-gyldyr Baradbr.
Kyzyxqa dəkləd qbladblar:

— Atlar jbqbla jatbrlar, qbSbmlar arqada qala jatbrlar.
— Ərəvələr taşlansbn. Aqbrlbqlarnb Başqalarbqa b ə Iİ b
taşlansbn. Arqada qalqanlardan BaxaBar BOİbB jetkiziB jyriş
carasb kerilsin. Jənə həm tezrək jyrilsin. Jyrilsin! jyrilsin!...
\
Jənə on minlərcə kez uzaq ufuqqa, kecəsi-jy, kyndyz
sarqajbB keringən Buqdaj pajələrgə tikilədir, və ilgərigidek
istənitsələrdə, qbşlaqlarda, kezləridən adavat ucqunlaB, əmma
Bunb jaşbrbşqa tbrbŞbB şirin til Bilən qazaq qbzlarb gəpirədirlər:
•
— Şu jerdə edilər, ketdiiər. Kecə şu jerdə edilər*

Dbqqat Bilən qaraŞadbr-haman oşa: sengən otlar, cacblqan picənlər, at gəqi.
Birdən Bytyn ərəvələrdə, qbsbmlarda, xatbnlar, Balalar
arasbda gəp ketdi:
— Kepryklərgə BomBa taşlaB Buza jatbrlar emiş.,, ezləri
etİB a l b B keprykni Buza jatqan emişlər...
Gerpiny xala həm közlərini alajtbrbB quruqan İƏBİni
səzgə acdb:
Kepryklərni Buzadblar, ezləri etİB albB keprykni Buza-

dblar...

*

Saldatiar həm quruq syjək BOİbB qalqan qollarbda mbltbq, gəpirədirlər:

— Kepryklərni Buzadbrlar... ezləri etİB ketİB kepryklərni
Buzadbrlar.... və kalunna Başb jblqa eojbqa jaki Bbran Batqaqlbqqa jetkəndə kerişədir; Buzulqan, jemlrilgən, xuddb
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qap-qara tişgə oxşaB qara jaqaclarnbn yci cbqbB turadbr, Jol
kesilədir və y'midsizlik şaBadasb eşədir.
'
Kyzyx Bujruq serədir:
— Kepryk tyzətilsin, nərigi jaqqa keciB etilsin. Baltalar
Bilən qurallanqan abhbda qomanda tyzilsin. Jol Başlavcb Bir
kişi Bilən atlblardan Bir muncasbiib jaqac, xarb, taxta və Baş
qalar jbqbB keliş ycyn qbşlaqqa juBarblsbn.
fc
Baltalar taqqbllaB, aftaBda kezni qamaştbrucb aq tərəşələr
hər janqa ucdb. Ojbççək tarbdek tərən, və teBrəniB turqan
keprykdən jənə miqlərcə kişilər, san-sanaqsbz ərəvələr, jyk
* jykləngən toplar, sekin-sekin hyrkiB suvqa qaraqan atlar
aqbB etdilər.
Benbhajat kişi aqbmb aqadbr və ilgərigicə kezlər jetiB
BOİmajturqan, jerni kekdən açratbB turqan tbzbqda.
Kyzyx kəmənderni j b q b B albB Beməlallik Bilən gəpirədir:
— Ortaqlar, Biznikilər Bytyn kyci Bilən Birdən uzaqlaşbB
1 ketə jatbrlar... Bunqa donqbllaqan çavaB:
— Biz hec nərsəgə tyşinməjmiz.

,

— Jol-jələkəj kepryklərni BuzbB ketə jatbrlar. Biz bu
Bilən uzaqqa Bara almajmbz. Atlarbmbz otlaa jbqbla jatbrlar.
Kişilər işdən CbqbB arqada qala jatbrlar, arqada qalqanlarnb
esə qazaqlar capadbrlar, Biz ularnbp tənBisini Berdikmi, hazbrca ular Bizdən qorqadblar. Ularnbn, Bytyn qbSbmlarbnb ge-,
nerəllər joldan albB jolnb Boşata jatbrlar. Əmma, BarbBbr, Biz
temir xalqa içidə. Əgər bİz şundaj qbzbq qala turqan Bolsaq,
Bu-xalqa sbqbB Bizni Boqadbr. Top və mbltbq oqlarb az
qaldb. Qandaj qblbB Bolsa həm Bu-xalqadan CbqbB ketiş kerək.
U kickinə, etkyr qbSblqan kəzləri Bilən qaradb. Həmə
çim qaldb.

*

Kijin Kyzyx danə danə qblbB ajtdb:
— CbqbB ketiş kerək. Atlb əskərlər qbsmbnb juBarsaq,
atlarbmbz naBaB, qacbşqa jaramajdbr. Həməsini qazaqlar tutue
albB qblbcdan etkəzədir. U vaqtda qazaqlar tetikləniB Bizgə

həm həmə jaqdan hyçym Başlajdbrlar. Başqaca jol tutbş ke
rək. Qandaj qblbB həm Bolsa BarbB aldbnda ketə jatqan kycimizgə xaBar Beriş kerək.
— Kim B a r a d b r ?
Jaş-qbna Bir kişi ornbdan turdb.
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— Ortaq Səlivənef janbqa ikki saldat albB maşbnaqa
otbradbr-da Baradbr. Qandaj qblbB Bolsa həm jetiB Barbrçlar.
Ularqa ajtbnlarki Bu-kelə jatqan Biz. Negə ular ketlərigə qaramaj ketə şerdilər? Biz Bu-jerdə eliB ketə Berəjlikmi, nimə?
Bir saatdan kejin ştaB ornaşqan Bbnanbq eşigi aldbda
jarqbraB aftomoBbl turar edi. Unbq ystidə ikkitə pylimyt Biri
aldbnqa qaratblqan, ikkincisi arqaqa.
Həmə şoferlərgə oxşaqan jaqlb kijimdəgi şofer qavaqb
salbq, aqzbda papiros tişləgən, aftamaBbl janbda unbp ujaq,
Bujaqbnb qaraB jolqa çaqlar edi. Selivənet və ikkitə jaş-qbna,
jyzidə bztbraB Belgisi Bolmaqan saldat kezlərdə esə uzaq,
jaşrbnqan təçəplik.
AftomoBel ornbdan qozqalbB, arqada kek tytyn qaldbrbB aldbnqa çildi və Bara-Bara kicrəjiB, uzaqda kickinə qara
nuqta BOİdb-da kezdən joqaldb.
Ceksiz kişilər topb, Benbhajat ərəvələr, san-sanaqsbz
ərəvələr aftomOBbldən xaBarsbz aqadbrlar. Hec toxtavsbz gah
ymid Bilən, gah ymidsizlik Bilən uzaqdaqb kəkəriB turqan
ufuqqa qarae aqdblar.
\

*
*

t

XXXVIII

Qarşbsbdan kelə jatqan qattbq şaBada qulaq astbda
quvullajdbr. Uzaqdaqb Butxanalar, cetənlər, jol Bojbdaqb te•rəklər, yjlər ByriliB-syriliB arqada qalbB kəzdən joqaladbrlar.
Jollardaqb, cəllərdəgi, qbşlanqlardaqb kişilər, atlar, hajvanlar
c ə c İ b , hyrkiB əzini Bir jaqqa
alqunca əllə qacan qarajsanki
maşbna ətiB ketisdir. Faqat tozqan turpaq cəpgigən, daraxtlar yziliB tyşkən Bərglər, aftomoBbl şaBadasbqa yekən xəsxəşəklər.
Qazaq qbzlarb Başlarbnb likkillətiB:
— Quturqanmb, nimə Bəla. Kimniki ekən b u ?
Şiddət Bilən kelə jatqan oftomosblnb qazaqlarnbn tyngi
qaravbllarb, jol pajlavcblarb etkəziB juBaradbrlar. Dəf’ətən
Bunb ezləriniki guman qbldblar: kim BUİarnbp topb icigə kiriB
kelə alsbn. Bə’zən es hyşləri çajbqa kelədir, yc, tert oq cbqaradbrlar. Qajaqdan u şamaldek etiB ketiB kəzdən joqaladbr.
Şundaj qavbr, qulaq astbda quvullaş Bilən hə, deməj
onlaB caqbrbm masafalar arqada qaladbr. Şu-pəjtdə şin jarb158
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*

IbB ketsəmi, b ə s tamam. Maşbna ystidəgi aldbn və arqaqa
qaraB turqan pylimytlər dbqqat Bilən aldbn və arqaqa qaraB
Baradbrlar, və tert çyft kez həm qarşbSbdan kelə jatqan jollarnb dərrəv iliB aladbr.
AftomoBbl oqdek quvullaB haman alqa Baradbr. Kəttə
sajqa jaqbn kelgənləridə çydə qorqbnc BOİdb. Keprək Buzblqan, jaqaclarnbq jarblqan ycləri tərtitısiz syrətdə CbqbB turar
edi. Kejin Bir tamanqa BurblbB əjləniB etiB, qajjərdədir xalq
kəttə xarblarnb suv ystigə taşlaB kəpryk qblbB qojqan çajdan etdilər.
Kecqurun uzaqdaqb istənitsəniq mbnarasb aqarbŞbB kerindi. Tez-tez terəklərniq yci juqarbqa ketərilİB Baqlar kerinə
Başladb. QarşbSbdan aq yjlər jygiriB kelə Başladb.
Kickinə saldat Birdən jyzini egiriB:
— Biznikilərl!
— Qanb?.. qanb?.. ej, gəpirmə!

OluvbllaB Bara turqan aftomoBblniq tavbŞb gəp avazbnb
Basa almajdbr.

— Biznikilərl Biznikilərl, ənə!...
Selivənef, janjbşuv ymidsizligigə Berilməslik ycyn azaB
Bilən ornbdan ketərildi və:
— Ura a a a!..
Bularnbq qarşblarbqa Bir necə atlblar kelər edilər. Şəpkələrigə lalədek qbzbl julduzlar qadalqan.

Şu sikynddə-jaq qulaq astbda iqickə tavbş: tij... ti... ti...
jənəl jənə. Xuddb uzaqlaşa jatqan iskəB taparnbq qbqbllaqan
tavbşbdek. KekəriB turqan Baqlar arqasbdan, cetənlər, yjlər
arqasbdan mbltbq avazlarb keliB turar edi.
Selivənefnin jyrəgi şuv etiB ketdi „ezimiznikilər! ezimiznikilərdən..." və şəpkəsini qbmbrlatbB jaş Baladek iqickə avaz
Bilən zor BeriB qbcqbrar edi.
— Begənələrdən eməsmiz!.. ezniki!..

QbZbq adam. Xuddb b u maşbnanbq şavqbnbda Bir nərsəni eşitiB BOİaturqandek qbcqbradbr. Qbcqwqanbnb faqat ezi və
janbdaqb şofer eşitər və aqlar edi. U şoferniq jelkəsigə japbşdb:
— Toxta!., toxta!.. toxtaB tur!..
Kickinə saldat Başbnb pylimytniq arqasbqa Berkltdi.
Şu Bir necə sikyn içidə jyzi arbqlaqan şefer tytyn və ceq
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Bilən oralqan maşbnaqa tormoz Berdi, həmə aldbnqa menkİB
ketdi və qbnqbllaB kelgən ikkitə oq aftomoBblnbn qavbrqasbqa kiriB ketdi.
— Əzləriqgə qaraşlb kişilərmiz,.. deB Baqbrar edilər aftomoBblda otbrqan tert kişi.
Oq atbş davam etər edi. Atlblar jelkələridən mbltbqlarbnb qolqa albB, B a q l a r d a n ata jatqanlarqa xalaqbt Berməslik
ycyn jolnbq c e t i d ə n at capbn jol-jeləkəj keiər edilər.
— Əldirədir! Bular... cicdi qatbB qalqan ləBİni acbB şofer.
AftomoBbinbq rolbdan cetiəB tamaman unb toxtatdb. Atlbjar
jygiriB kelişdi. Onlarca qarajbB turqan mbltbq aqbzlarb Bularqa qaratbiqan edi. Bir necə atlb dəhşət iddə çydə qalbpdan
taşqarb sekiniB atdan tyşdilər.
— Pylimyt janbdan nərigə qac!.. ketəriqlər' qollarbqnb!..
tyş!..
Başqalar atdan tyşə jatbB atdan aqarqan jyzləri Bilən
qbcqbradbrlar:
— Cap həməsini, negə qaraB turasan!., əfətserlər...
Qbnbdan suqbrbiqan etkyr şəmşirlər jarqbrar edilər.
„Əldirədirlər...“-SeIivənof, ikkələ saldat və şofer kez

*

*

^

acbB jumqunca maşbnadan tyşdilər. Əmma, hajaçan içidə tur
qan at tumşuqlarb, jarqbraqan qblbclar, oqtanblqan mbltbqlar
arasbqa kirişləri Bilən bu həjBət az-qbna Basbldb. Pylimytdən
hyrkiB çan havbdaB turqan atlblarnbrç hajaçanb Basbldb, və
şu-pəjtdə eq tallaB albnqan sekişlər həmə jaqnb qapladb.
— Ələt tekgəj sizlərgə...ez’kişilərlnni... sizlərniq közlə
rin jyzləriqdə eməs, ketlərində. Hyççətlərgə qaramasdan Bir
jaqlbq qblbB qoja qalsalarbn edi, kejingi puşajman.. ej oşa
senlər!!...
Atlblar Boşaşdblar.
— Kimlər sizlər?

— Kim ekənini əvvəl sora, kejin at. b ştaB q a albB Bar.
— Kim endi,-dedilər ular atqa minə jatbB əjİBİi kişidek,
etgən səfər zirhli aftomoBel keliB qalbB həmə jaqqa oq jaqdbrbB jUBardb. Şundaj qorqbnbc tuqdbrdiki,.. qanb, otbrbqlar.
Ular jənə maşbnaqa otbrbşdb. Maşbnaqa jənə ikkitə atlb
əskərlərdən otbrbB, qalqaniarb qoliarbda mbltbq unb qurşaB
kefdilər.
160
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— Ortaqlar, sizlər maşbnanb tez həjdəmənlər, Biz jetı'B
juralmajmbzl-atlarnbn capbşqa taqatb jo q .'
KeriniB turqan Baqlarqa jetkəndən sen egri-Bygri keçə
lər icigə kiriB ketdilər. Bularqa dyc kelgən saldatlar toxtaB
çydə qalpaqlb qblbB sekər edilər;
— ƏldirİB juBar! Bundaqa...^qajaqqa albB Barasan arlbqca jol jyriB?
Kecki kelənkələr qbjbrxan tyşiB uzaqlarqa cezilədir.
Qajjerdədir məstlər əşyllə ajtadbrlar. Jol-jeləkəj daraxtlar araSbdan terəzələri Sbndbrblqan jbqbtblqan qazaqlarnaq yjisri
* kerinər edi. JbqblbB qalbB, heckim unb Bbran jaqqa albB taşlamaqan atlar sasbqanlar. Həmə jaqda-kecələrdə kerəksiz
sepilgən, taşlarqan picənlər. Qoralar arqasada sbndbrlbqan,
egilgən, jalanqaclanqan mevəli daraxtlar. lstənitsəni BOjlaB
qanca jyrilməsin, keçələrdə, havlblarda nə Bittə tavbq kerinədir, nə Bittə tonquz.
*

'

ŞtaB çajlaşqan, kəttə pop bmaratb aldbda toxtaşdb. DərqblbB otarar edi. Majdanda, toplar janbda saldatlar ojnajdbrlar.
Ətrəd nəcəlnigi aldaqa top BolbB kirdilən

vəzə janbda ikkitə məst qbqbr-qbnfcr

Selivənef syjinicdən, Bəlalardan qutblqanbdan havlbqbB
kalunnanbq jyrişi, gruzinlər qazaqlar Bilən BOlqan uruş tcqrblarbda hikəjə qbladbr. Qajsb Birisini ajtbB tygətişni Bilməj,
Birini qojbB ikkincisigə, ikkincisini qojbB ycincisigə etər edi:
—... Analar... Balalar cuqurlarda... ərəvələr aralbqlarda...
Bittə həm oa qalmaqan... Bilək kyci Bilən...
Və Birdən toxtadb: nəcəlnik uzun mejləBİ və cetkədek
ijəgini kəftigə qojbB egiliB otbrar və ezigə qaraB turqan jat
, kezni Başqa jaqqa calqbtdbrmas edi.
£
Bu jerdəgi qcmandaniar həməsi həm jaş. AftaEda qarajqan Bə’ziləri otbrqan, Bə’ziləri tikkə turqaniar. Jyzləri çic’dii
ı jat kişinin sezigə qulaq Berədirlər.
*
Selivənef Bojnb, kəlləsinin arqasb, qulaqlarbnb qbZbŞbB
tola jatqandek his qblbB Birdən xbrbllaqan tavbş Bilən dedi:
— Mənə hyççətlər-və qaqazlarnb uzatdb.

U, qaramasdan qaqaznb muavbnb aldbqa syriB qojdb.
U, hər halda qaraj Başladb.^NəcƏlnik kezlərini tikİB danə-danə
qblbB ajtdb:
JKejıesubifi noTOK—6 [
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— Bizdəgi ma’lumatlar Bunbq tamaman əksini kersə-

tədir.
— Rəhim etin,— Selivənef Bytyn jyzi, peşənəsi qbzarbB
ketdi—şundaj q b l b B siz Bunb... siz Bizlərni guman qblaSbzki...
— Bizdəgi ma'lumatlar tamaman Başqaca—dedi u Bemalallbq Bilən haman kəftidə uzun məjləBi və ijəgi. QarşbSbdaqbqa tikkə qaraB gəpini keşkəni qojmadb—Bizdəgi ma’lumatlar
anbq: Tamanskij jarbm atasbdan Cbqqan qoşun, Qara Deniz
qbrqaqbda Bittə qalmaj həlak BOİqan.
yjdə çbmlbq hykym syrdi. Kəttə acblqan terəzədən BUtxana arqasbdan kelə jatqan qujuq sekişyv və məst saldatlarnbn tavbşlarb eşitilər edi.
„Hə, Bularda Buzblbş Bar ekən...“— açajbB Bir qanaat xa-

sbl qblbş Bilən ojlar edi, Selivənef.
— Rəhim etin— azmb bu hyççətlər... nimə endi bu aqbBat: Bar kycinni sərf qblbB, çan BeriB çan albB kyrəşiB ezimiznikilərgə qoşalbmbz, Bujergə kelsəq-də bu jerdə...
— Nikitə—dedi nəcəlnik jənə Beməlallbq Bilən, və ijəgini
qojbB juBarbB, ujaq Bujaqbnb tyzətiB məjlƏBlarini asbltbrbB
urnbdan turdb.
— Nimə?
— Bujruqnb tap.
Muavbn pəpkəsini İzİəb Bir qaqaznb albB unqa uzatdb.
Nəcəlnik unb albB ystəlgə qojdb-da egilməsdən, xuddb nribnaradek tikkə turbB oqudb. Bu tikkə turbB oqbŞb Bilən guja əzi
nin və BU-jefdə otbrqanlarnbn fikrlərini aldan melçəllƏB, qo-

jblqan, aldan Belgiləngən ekənin jaqqalraq kersətməkci edi.
„Baş qomandan Bujruqb nemir 73., General Pokrovskljnin generəl Denikingə Bergən radio-teleqrammasb joldan tutb•lbB albndb. Bunda den’zdən, Tyəpsin tamandan san-sanaqsbz
jalan ajaqlar qoşunb kelə jatqanb xaBar Berilədir. Bu javvajb
qoşun Germənijədən qajtqan rus əsirləri və morjəKİərdən təş
kil tapqan. Bular çydə jaxşb qurallanqanlar, çydə kep toplarqa egələr, kep mbqdar azbq-avqat, oq-daru və qbjmatlb
taşlar albB ketə jatbrlar. Bu zihnli tonquz^ar jol-jeləkəj həmən!
yrədirlər, həməni şipiriB taşlajdbrlar: en jaxşb qazaq əfetser
qbSbmlarbnb, kəditlərni, menşeviklərni, Belşeviklərni".
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U Bələnd Bojb Bilən ystəlgə syjəniB kəfti Bilən qaqaznb
japdb, və Selivəngə tikkə qaraB danə-danə qbibB jənə təkrarlədi:
— Bəlşeviklərni!
U kəftini qaqaz ystidən albB jənə oşa vəz’ijətdə oqudb:

„Şunbq ycyn Bujbraman, toxtavsbz arqaqa cekiliş davam
etsin. Jol-jeləkəj kepryklərni BUZblsbn, suvdan etişgə imkanijət Berə turqan Bytyn şarajbt tar-mar keltirilsin. Qajbqlarm,
Bizni tamanqa hajdalsbn və nam nişan qaldbrmaj kyjdiria
taşlansbn- Arqaqa cekiliş tərtiBi toqrbSbda qbSbmlarnbq nəcəlnikləri çavaBgərdirlər"
U j ə n ə S e l i v ə n e f n i q j y z ig ə ^ t ik k ə q araB tu rb B , u n b g ə p ir t ir g ə n i q o jm a j s ə z q a td b :

— Mənə ortaq. Men hec vaqtda sizdən şyBhələnişni istəməjmən. Əmma endi siz həm Bizniq tərtiBimiz Bilən hbsaBlaşbq, Biz siz Bilən Birinci mərtƏBƏ kerişə jatbrmbz... Birinci
mərtəBə, ma’Iumatlar esə qavat-qavat toplanqan. Siz əziqiz
k e r iB turbBSbz... axbr Bizniq haqqbmbz j o q ... Bizgə, axbr,
amma bşanqan, u vaqtda Biz həm çbnajatkar BOlbB cbqambz...
— D y r y s t , a x b r u j e r d ə k y tiş iB otb rbŞbB dbr— d e d i y m i d s iz lə n İB r ə k S e li v ə n e f .
— T y şin iB ty r b B m a n , t y ş in ə m ə n . A z - q b n a e z iq i z n i Basbql

Mənə Bundaj: jyriq az-ojbna Bir nərsə jijəjik, caj icəjik,
a c m b z . S iz n i q a d a m la r b q b z B O İsa... u la r ...

„Alahbda dapros qblmaqcb..." deB ojladb Selivənof və
Birdən qattbq ujqu Başqan his qblar edi.
C b r a jlb q a z a q q b z b j a l a n q a c y s t ə l y s t i g ə j a q l b q a jn a q
ş o r v a albB keliB q o jd b . U n d a n B u q h ə m c b q m a s e d i. U egildi.

— Iciqlər, qarbndaşlarbm.
— Haj siz çadygər qbz. Qanb əvvəl eziq lc-ci.
— V a j, s i z g ə n im ə Boldb, ta q s b r b m .
—

Ic!

ic!

U əvvəl

coqbnbB qaşbqnb aldb və kasədəgi
albB pyfləB sekin icə Bişladb.

şorvadan

— Keprək ic!.. qalatb qblbq cbqarqanlar, Bİznikilərdən
Bir necə kişini zəhərlədilər. Hajvanlar, vino Ber.
A v q a td a n k e j i n g ə p ir iş ie Bir q a r a r q a k e liş d i: S e l i v ə n ə f
m a ş b n a q a otbrbB a r q a q a q a jta d b r . U n b q a r q a s b d a n t ə f t iş v ə
a n b q b n b bİİİb k e l i ş y c y n is k ə d r e n B arad b r.
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M a ş b n a p izzillƏ B ucb B B a ra d b r. T a n b ş is t ə n it s ə lə r , q b Ş la q la r k e r i j o l d a a r q a d a q a la d b r la r . S e l i v ə n e f j a n b d a i k k i a tlb
ə s k ə r B ilən o tb r a d b r . U la r n b q j y z l ə r id ə a q b r Bir k ə jf ijə t , t o p p a n c a la r j a l a n q a c ta jja r .
A tr a fd a :
a ld b n d a , a r q a d a , o n d a ,
s o l d a g a h B ə r ə v ə r , g a h a ld b n k e jin v ə h im ə li k s y r ə t d ə s a l d a t la r n b q k e t l ə r i k e q e g ə r g ə te g iB k e tə r iliB tu r a d b r , v ə B u la rn b q
a s t la r b d a a tlb ə s k ə r i i q b S b m n b q m ə j d ə tu ja q lb a tla r b jy g ir ə d ir .
M a ş b n a q u ju n d e k a l q a B arad b r, k e t ə r i lg ə n c ə q ş a ş b lm a j
u n b q a r q a s b d a n jy g ir ə d ir .
M a ş b n a d a o tb r q a n ik k i a tlb ə s k ə r n i q j y z id a n ə s t ə - s e k i n
j a m a n k ə j f ij ə t ə s ə r i k e t ə r i l ə B a şla d b v ə u la r ş a ş b lm a j B ara
j a t q a n a fto m O B b ln b q ş a v q b n b a s t b d a b ş a n b c B ilən S e l i v ə n e f g ə
r u h lb Bir h ik ə j ə n i a jt a B a ra d b rla r. H ə m ə k y c s i z l ə n g ə n , ç ə v r ə g ə n , bu k y r ə ş g ə d a jb r B u jru q lar B ə ç ə r ilm ə jd ir . A z - q b n a q a z a q la r to p b n b q albB ty şiB q a c a d b r la r . B u z b lq a n q b S b m la r d a n
t o p - t o p BolbB k e z i k e r g ə n t a m a n q a ə s k ə r l ə r q a c a B a ş la d b .

Selivənef saşbnb qbmbrlatadbr.
„Əgər qazaqlarqa’ repərə keliB qalsaq, həmə iş qoldan
ketədir..."
XXXIX
B b r a n ta h ə m j u ld u z j o q . Ş u n b q y c y n h ə m j u m ş a q q a r a
B a x t h ə m ə n ə r s ə n i e z B a q r b q a albB j o q
q b lq a n - j u t q a n - n ə
q o r a la r , n ə k e ç ə l ə r , n ə b h r a m n u s h a t e r ə k l ə r , n ə o j, n ə B a q 
la r h e c q a js b k e r in m ə jd ir . I q ic k ə ig n ə d e k h ə r j a q q a ş b a q
ta r q a la d b r .
J u m ş a q q a r a n q b lb q d a , k e z g ə k e r in m ə g ə n , ə m m a k ə t t ə
m a s a fa n b b ş q a l qblbB z o r ç a n lb la r n b to p b ja tq a n b s e z i lə r e d i.
U x la m a q a n l a r , g a h q a r a n q b d a Bir ç a j q a urblbB a lb n q a n p a q b r , g a h a tla r n b q k y r tillə tiB x ə ş ə k l ə g ə n ta v b ş la r b , g a h c e c iB
h y r i k g ə n a tn b q a ja q ta v b Ş b v ə „ ty r r r l t o x t a ! ş a j t a n l..." g a h
a n a d a n albB s ə k i ş y v l ə r : h y i ... h e i .. h y ,..
U z a q d a n c b q d b , ə m m a B u -B e g ə n ə e m ə s , d o s t a n a o q t a v b ş b . qavur, ş a v q b n la r a v ç a la d b r . Ç ə n ç ə lm i, j a dostana u c r a ş u v m b büİb B o lm a jd b r , q a v u r Basbladbr-jənə j a l q b z q a r a n q b lb q .
—

S o q q b h a z b r q b ...u j q u
k e lm ə jd ir ?

a r a la ş , c a r c a q a n

Negə ujqu
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ilç ə jiş B ilə n .

A
*

*

*

Uzaqda, ja terəzəniq astbdamb qbldbrək Başqan qumnbtx
şbxxbllaqan tavbŞb eştilədir.
— Haj, sen qajaqqa Bara jatbrsbn? Biznikilər avqatqd
otbrbşdb, əmma heckim kerinməjdir-qara Barxt.
Qbzbq, Bular cərcəməgənmikinlər? uzaq, ufuqdan yzilməgən kezlər endi ujaqqa qaramajdbmb?
Xuddb bu sentƏBir keçəsi, qaranqblbqqa Berkilgən qora
lar, tezək-cəlmə hidləri eziniq, yjidəgi, tuqblbB eskən jerdəgidek tujblar edi.
Ertəgə istənitsənin, nərigi jaqbda Baş kyc əskəriər Bilən
Buradarana ucraşuv, kerişyv BOİadbr. Şu səbəbü tyn tolqbnlanbB turqan hərəkət, tujaq tavbşlarb, şavqbn, şaldbr-şuldbr,
qbldbrək taqbr-tuqurlarb, kylki, ujqu aralaş kylki Bilən tolqan.
Acblqan eşikdən tyşiB turqan şy’lə uzun BOlbB jer BaqbrlaB ketiB qoraqa jetkəndə sbnqan və ajaq astb BOlbB
jancblqan carvaq Bojbnca uzaqqa ketgən.
Yjdə samavar qajnaB turadbr. Devarlar aqarbŞbB turadbrlar, idiş tavaqlar qojblqan, aq nan. Appaq taza dəsturxan.
Kyzyx BeİBaqsbz kyrsidə otbradbr, çyn Başqan kekrəgi
acbq. Jelkəsini Bykcəjtirgən, qollarb asblqan, Başb salbnqan.
Şundaj qblbB yj egəsi daladan qajtadbr, kyn Bojb jer Baqrbnb
jarqbraqan amacnbq tişi Bilən tiliB jyrdi, endi Bolsa qanaat
xasbl qblbB qol, ajaqlar Zbrqbrajdbr. Xatbn kecki avqat tajjarlajdbr və ystəl ystidə avqat, devarqa qaqblqan tynikə Cbraq tutanqbraBraq janbB turadbr. Cinəkəm rozqar egəsidek
carcaqan, mehnət qblbB carcaqan.
Ykəsi janbda, u həm quralsbz. U etigini asan-qbna jecdi-də dbqqat Bilən jirtiliB tozbB ketgən etikgə qaraj Başladb.
Rozqar jumuşbnb syjyci Bir hərəkət Bilən Kyzyxniq xatbnb
samavarnbq qapqaqbnb ketərdi, undan Cbqqan Buq Birdən
juqarbqa ketərildi. Samavar içidən tuxumlar oralbB qojblqan
aqbr, qajnaq ləttəni albB, tuxumlarnb tərilkəgə teriB qojdb,
Tuxumlar appaq BOlbB tərilkə ystidə teBrəniB turarlar edi.
Byrcəkdə qarajbB But turadbr. yj egələri ornaşqan tamanda
çbmlbq.
— Oanb, otbrbqbz!
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X u d d b ta m b r ta r t b ş q a n d e k o t b r q a n y c k iş i B ird ən B a şla r b n b Bir j a q q a B urdblar: e ş i k d ə n t y ş i e t u r q a n ja r b q lb q d a
ə v v ə l B ittə , k e j i n ik k i t ə , s o n r a y e t ə t a n b ş , j u m a la q ş ə p k ə k ij g ə n k iş il ə r p ə j d a B o ld b la r . A n a d a n albB s e k i ş y v l ə r . Bir ç a j q a
q a ttb q u r u lq a n q o n d a q ta v b ş b b e l ə r e d i.
Ə le k s e j Bir s i k y n d n i h ə m B e k ə r g ə k e t k i z m ə j aBBa, t o p p a n c a q a r b !....
— M e n in a r q a m d a n ü
X u d d b q o t a s d e k B ird ən t a ş la n d b la r . M b ltb q n b n q o n d a q b

jelkəgə tyşdi. U gəldirəkləB ketiB ajaqlarbnb tirəB ezini tutbB
qaldb və unbn cojandan qujblqandek myşti qanqbşarqa tyşdi.
Sekiş Bilən vajvajlaB kimnindir gəvdəsi gyrsilləB jergə
tyşdi.

^
*

Əleksej brqbjdb.
— Menin arqamdanü
Və jarbqlbqdan cbqbB ezini qaranqbqa tartbB çejəklər

arasbdan Bələnd-Bələnd aftaB pərəstlərni sindirie kəttə-kəttə
masafaqa brqbB capbB ketdi.
A tbibB B ara j a t q a n K y z y x q a , h e c x a t a k e t m ə j , m b ltb q
q o n d a q la r b t y ş ə B a şla d b . U q o r a a r q a s b d a jb q b ld b . A tr a fd a
e s ə , q a ld b r a q a n ta v b ş la r :
— Hə hə! mənə bu! ur!..
Arqa tamanda esə e t k y r , moncaqdek tizilgən tavbş:

jardam Berinlər!...
K y z y x Bar k y c i n i to p la B j a r b q lb q d a n e z i n i ta r td b v ə
y k ə s i a r q a s b d a n cap b B k e t d i . Ş u n d a j a r q a s b d a - q b n a
k iş il ə r to p b n b n v ə h ə n a ir ə ş ta v b ş b k e l ə r e d i.
— O q atblmasbn, Bolmasa qacbB ketədir... qondaq Bilən
ur!., ə n ə u! q u v !..
T y n d ə n h ə m q a r a r a q BOlbB t a x t a d b v a r g ə v d ə l ə n d i .
T a x t a l a r q b C b rlar e d i. X u d d b j i g i t d e k Bir s ə p c iB K y z y x aşbB
e t d i v ə ik k ə v l ə r i h e c ajtbB B O İm ajtu rq an : ş a v q b n , m y ş l ə ş ,
s e k i ş y v , m b itb q q o n d a q b B ilən u r u ş u v n ə jz ə B a z lb q i c i g ə t y ş d ilə r . N ə r ig i ta m a n d a n k y tiB tu r a r la r e d i.

brqbB

— Ur əfitserlər... ketər nəjzə ycigə!
— Tegmə!.. tegmə!,.
— Qolqa tyşdi-ky, dəjyslər, ur nəjzə
çajbda!...
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Bilən turqan

(

t

— T o x t a v s b z ş t a a q a albB B arbş k e r ə k ,u j e r d ə d a p r o s
q b lb n s b n ... tə n B is in i Berəmiz...
— U r!..
— Ş ta B q a albB Barblsbn! ştaBqa!
K y z y x v ə Ə le k s j e n iq ta v b ş la r b n b to lq b n la n b B tu r q a n q a v b r
gbrdaBbjuvbB k e t ə r v ə B u la r n b q ta v b ş la r b n b ə z l ə r i e ş i t m ə s lə r e d i.
Pəstlənməgən şavqbn-suran, sekişyv arasbda zic BOlbB
qbSblbŞbB Bir-Birlərini tyrtişiB albB ketdilər. Başlar ystidə nəjzələr teBrənədir, Bİr-Birigə tegiB ketiB caqbr-cuqur qbladbr.
Anadan albB sekişyvlər.
Ikki qavatlb Bbna „məktəB-ştaB“nbq terəzəsidən tyşiB
turqan jarbqlbqdan cetləmədi.
Həmə şu ja rbqlbqqa kelİB kirgəc, aqbzlarbnb acbB,
kezlərini alajtbrbB daqq qatdblar.
—

Ej! bu a ta -k y !!!

Kyzyx Beməlallbq Bilən.
—

N im ə B old b s i z lə r g ə , q u tu r d b la r b q m b ? ,

— Biz... qandaj endi! bu!., bu matroslar, kelİB Biz ikkitə
əfetser tapdbq dejişədir.. Qazaqlarnbq çasoslarb, Kyzyxni eldirməkcilər. Bularnb uruş kerək. Biz əfetserlərni hajdajmbz,
sizlər devar arqasbda pajlaB turbqlar, ştaBqa albB Barbş kerək
eməs, u jerdə xbjanatkarlar Bar, qojbB juBaradbr, ezləriqiz
zim-qajbB qblbB juBara Beriqlər dejişədir, Biz bşandbq. Bujaqb
qaranqbnbq işi.
Kyzyx Basbq-qbna:
— M a tr o s la r n b q o n d a q a s t b q a a lb q la r !
S a ld a t la r a t r a f q a j y g ir iş d i v ə q a r a n q b lb q d a n
B o şa şq a n
t a v b ş e ş i t i l ə r e d i:
— Q a cb B k e tiş iB d ir . N im ə ,
a x m a q la r m b ,
e z ig ə
e lim
k y tiB tu r a r m b d b ?
— J y r c a j iç ə m iz — d e d i K y z y x y k ə s i g ə j y z i d ə g i q a n la r nb ərtiB — q a r a v b l q o j b ls b n .

— Xop Boladbr.
XL
Q a f q a z q u ja ş b h ə li h ə m b s s b q . F a q a t c e i l ə r g i n ə ş a f fa q ,
faqat cellər k e K . Iqickə BolbB ergəmci yjələri jb ltb ra jd b r. Bərglə r i s e r ə k l ə ş k ə n t e r ə k l ə r o jla n b B t u r q a n d e k . B a q la r h ə m a z 
maz s f lr q a j q a n l a r . B u tx a n a m b n a r a s b a q a rb şb B tu r a d b r .
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Baqlar arqasbda, celdə esə san-sanaqsbz kişi denizi.
Əmma qandajdbr Bir jəqilik unbq ystini qaplaqan. O şa sansanaqsbz qaçaqlar, əmma nimədəndir Bularnbq jyzləridə senməs Bir sidqijət əks etiB turadbr.
Oşa Benbhajat çyldyr kijimdəgi, jalanqac jalan ajaq saldatlar, əmma nimə ycyn ipkə tizilgəndek qatar turadbrlar,
qatar BOlbB nəjzələr tizilgənlər?
Və nimə ycyn Bularqa qarşb jyzmə-jyz kijingən saldatlar Baş keti joq qatarlar Bilən tiziliB turadblar, əmma nəjzə

tyrli jaqqa qaraqan, jyzlərdə pərişanlbq və kyliş alamatlarb
kerinməjdir?
Oşa vaqtdaqbdek cən, əmma havanbn kyzgi nəmligi
Bilən aqbrlaşba otbrq anlar, cel şaffaq və saldatlarnbq jyzləri
anbq kərinədir.
U vaqtda mavç urbB turqan kişi denizi ortasbda kekətlər Bilən qaplanqan quruq tepəlik və unbn ystidə qarajbf
tegrma.ı turar edi, endi kişi denizi ortasbdan boş majdan və
unsq içidə ərəvələr qarajbB turadbrlar.
F a q a t u v a q td a k iş i d e n iz i p b şq b rb B taşb B c e l n i B a ş q a n
e d i, e n d i B o ls a tin g ə.n , in d ə m ə j te m ir q b r q a q la r d a
tu r a d b .

Kytdilər və çbmlbq Bilən təntənəli myzikə təsəvvyr qblb3 BƏlmajturqan dərəçədə BOİqan xalq yjyminin ystini, kem kək asmannb, kek dəştni Basdb.
Çydə həm kəttə Bolmaq an kişi tyrkymi kerindi və bu
jerdə turqanlar pu kelə jatqan tyrkym içidə əzlərinin qomandanlarbnb kerər və açratar edilər. Ular həm bu saldatlarqa
oxşaqan qarajqan, arbqlaqanlar. Bularqa qarşb turqan qatardıq> əskərlər həm əzlərinin kijingən, Baquvat, aftaBda
qarajqan jyzli kəmənderlərini açratadbrlar. Bularnbn kəmənderləri həm əzlərigə oxşaqanlar.
A ld b n d a k e l ə j a t q a n B irin ci g r y h iç i d ə p ə k ə n ə , s y j ə k l a r ig ə c ə q a r a j q a n , q a r a jq a n te r is i s y j ə g i g ə j a p b ş q a n , jb rtb q kij im d ə x u d d b ja la n a j a q l a r q a o x ş a q a n K y z y x h ə m İc e lə r edi.
A j a q b d a jb r tb q , q a r a B a r m a q la r b cbqbB t u r q a n e t i k .
Başbda
q a c a n d b r d a la la r d a n jbrtblbB c e t lə r i a s b l q a n p a x a l i ş l ə p ə .

Bular keliB ərəvə janbda toxtaB toplandblar. Kyzyx Bittə
ərəvənin ystigə cbqdb. Başbdan paxal işləpəni albB uzaqlarqa, əz əskərlərinin temirdek qararlarbqı, san-sanaqsbz uzaq168
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-qaca ceziliB kəzgə ilinməjturqan ərəvələrgə, Benbhajat mə’■mym atsbz qacaqlarqa, Baş kyc əskəriniq qatarlarbqa tikilİB
qaradb. Bularda qandajdbr, Bir hərəkət Bar. Unbq İçidə həm
bqrar BOlmajturqan, Bir qanaat xasbl qblbş Bar edi: „BUzula
jatbrlar..."
Həmə, bu jerdəgi şunca kişi, həmə unqa qarajdbr.
U dedi:

—■ Ortaqlar!...
Bu jerdə gəp nimə toqrbda BOlbŞbnb həmə Bilər edi,
•əmma Bir ləxzə şərarə ularnb ipkə tergəndek qblbB qojdb.
— Ortaqlar, bİz Beş jyz caqbrbtn jolnb ac, jalanqac
Basdbq. Quturqan qazaqlar Bizgə hyçym qbldblar. Hec nərsəmiz qalmaqan edi, nə avqat, nə oq—daruv. Kişilərimiz eldi
lər, cuqurlarda qaldblar. Düşman pylimytigə nişan BOİdblar,
oqbmbz joq edi. Bilək kyci Bilən albşdbq.
Həmə Bilsə həm—bu qbjbncblbqlarnb ezləri Başlarbdart
kecirgən Bolsalar həm, miqlərcə kişiiərniq hikəjə qblbB Berişləri Bilən Başqalar həm Bilgən Bolsalar həm Kyzyxniq gəpi
navqbran, hec eşitilməgəndek edi.
— Balalarbmbznb taq aralbqlarbda qaldbrdbq...

Başlar ystidən, Bytyn kişi deqizi ystidən etİB jyrəklərgə
siqdi, siqdi və titrətdi:
— Vaj...Balalarbmbz...
Kişi deqizi u uyrcidən bu Byrcigə teBrəndi.
— ...Balalarbmbz Bizniq...Bizniq Balalarbmbz...
U ularqa tik k ə tikilİB qaraB turbB jənə davam etdi:
— Qanca Bizniq kişilərimiz dəştlərdə, toqajlarda, taq 
larda oq astbda jbqbldblar, əBədii jatdblar...
Bytyn Başlardan Baş kijimi albndb. Byrcək-ayrcəklərgə
çbmlbq jygirdi və xuddb qaBbr ystidəgi xatbra, ger ystigə
qojblqan gyllərdek bu çbmlbqda xatbnlarnbq hbqqblIaB jbqlaqan tavbşlarb cbqar edi.
Kyzyx Başbnb qujb saibB turdb, kejin kətəriB bu miqlərcə kişilərga qaradb və çbmlbqnb Buzdb:
— Biz miqlərcə, on miqlər kişilər nimə ycyn
larqa cidədik?
Nimə ycyn?

bu

azaB-

U jənə ularqa qaradb və kytilməgən çaqda Birdən dedi:
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- - Bir nərsə ycyn: şoralar hykyməti ycyn, u jalqbz
dbjqanlarqa, raBOCblarqa ularnbn, Başqa nərsəsi joq...
Şu vaqtda kekrəklərdən san-sanaqsbz ahlar cbqdb, cidəB turbB Bolmajturqan Boldb və közlərdən aqqan jaş danalarb qara, temirdek, jarblqan jyzlərdən ermələB tyşdi. Qbzlarnbn kezləri həm çbqqa jaşqa toldb...
— ...Dbjqanlar, raBOcblar hykyməti ycyn...
„Hə hə, gəp Bunda ekən! uruşbŞbtnbz, elişimiz, Balalarbmbzdan açraşbmbz şunbn ycyn ekən-də“
Xuddb kezlər kəttə acblqandek, xuddb Birinci mərtəBƏ
bu sirlər sirini Bildilər.
— Axbr! jaxşblar. Mengə sez Beriqlər—deB qbcqbrar
edi. Accbq-accbq Burun qaqbB ərəvə janb.qa BarbB unbq qbldbrəgini yşləB Gerpiny—mengə sez Bersələrin,ci...
— Toxta Gerpiny xala. Ata gəpini
axbrbqa jetkizsin. Kejin sen gəpirəsən.

tygətsin,

4

1

f

gəpini

— Ej, mengə tegməqlər—deB tirsəgi Bilən jan—jeridəglərini tyrtiB intildi—hec toxUtbB BOlmajdbr.

1

Başbda romal, appaq saclarb cbqbB turar edi qbcqbrdb:

— Uruşbqlar, jaxşblar, uruşbplar, samavarlarnb yjdə
qaldbrdbq. Men ergə tekkənimdə anam mengə oşa samavarnb BeriB: Bunb bxtbjat qbl, ikki keziqdek saqla, degən edi.
Biz Bolsaq unb taşlaB keldik. Məjli, joqalbB ketsə gergə,
Bizniq hykymətimiz jaşasa Bolqanb. Biz maşaqqat çekdik,
şadlbq jyzini kermədik. Menin oqlbm Bolsa...oqlbm...
Qam—kəjişdənmi, ja xbra, ezigə həm anbq Bolmaqarı
şadlbqdanmb, keksə kəmpir, keksə jaşbnb tekdi.
Jənə kişi denizi aqbr və hardbq cbqqandek ah cekdi,
bu dəştnin Byrcək-Byrcəklərigəcə jetdi. Qavaqbnb salqan cal
Gyrpinin—cal indəməj ərəvə ystigə Cbqdb. Bunbn jolbnb tosbB, tartbB toxtatbB Bolmajturqan Baquvat cal. Qap-qara,
qollarb Bolsa tujaqdek.
U ərəvə ystigə CbqbB, chqqan çajbnbn Bələndligigə hajran Boldb, əmma Bunb dərrəv unbtbB jaqlanmaqan ərəvədek
qaldbraqan avazb Bilən xbrblladb:
— Mənə!...at qarb BOlsa həm əmma jaxşb çydə çafakəş
edi. Əzlərin Biləsizlər lolblarnb atbnb sbrtdan qaraB-aq Bilə
dir. U atnbn aqzbqa və dyminin təgigə qaraB on jaşardan
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a r tb q e m ə s , d e j i ş k ə n e d i, haİB U ki u jig ir m ə y c
ja şd a
edi,.*.
’ t l ş lə r i m y s t ə h k ə m ...
C a l k y ld i. B ir in c i mərtƏBƏ k y ld i . K e z in in , a tr a fb tirişdi^.
B a ia la r c a q b jşa n la B , ə z in in q a r a v y ç y d i g ə j a t k y lk i B ilən k y l d i .
G e r p in o x a l a Bunqa e s i k e tiB ə z in i n sanbqa ş ə p p ə lə d i:
— V a j x u d a , q a r a u ,la r j a x ş b la r bu t e lB ə lə n d im i,
B ytyn .
y m y r Bojb „ la m “ d e m ə g ə n e d i. M e n i a lq a n d a h ə m
g ə p ir m ə g ə n , s y j g ə n c a q la r b d a i n d ə m ə g ə n , m e n i y r g ə n v a q t l a r b d a h ə m
Bir a q b z g ə p ir m ə g ə n k iş i bu j e r d ə v ə js ə B k e t d i .
N im ə
B əla
BOldb? a q lb d a n a z d b m b ...
C a l dərrəv çiddijləniB ikki qaşbnb Bir-Birigə jaqbnlaşdbrbB
j ə n ə j a q kerməgən ərəvədek qaldbradb:
— A t e l d i ...ə r ə v ə , Bar n ə r s ə l ə r jo q a ld b . P ijə d ə
j y r d ik .
A t — ə r ə v ə ə v z ə l in i h ə m ta ş la B k e l d i k . X a tb n la r n b n s a m a v a r b
B y ty n y j r o z q a r b y jd ə q alb B jo q a ld b , ə m m a m e n r a s tb n b
a jt a m a n — d e d i BaqbrbB— B u n b n y c y n x a f a
B O lm a jm a n .
M ə jli,
m ə j li p a r v a j h m q a h ə m k e lm ə j d ir , m ə j li! .. .bu B iz n in , d b jq a n la r
n b n h y k y m ə t i e k ə n , j a ş a s b n . U B o lm a s a
bİz h a r a m
ə lg ə n .
h a j v a n d e k B y r c ə k lə r d ə bİçİb j a t a m b z — u n h n k e z i d ə n B ir - ik k l
q a tr a j a ş tanrı db.
B y ty n a tr a f g y ld ir ə B k e t d i .
— H ə ə ə . .. bu B iz n in ə z h y k y m ə t im i z
ekən...jaşasbn.
Saq Bolsbn Şoralar h y k y m ə t i!
U Byrcidən bu Byrcigəcə.

„Naxad Biz şundaj Baxtbjar?!1* Kyzyxnin jyrəgi ələngə
aldb, və çaqlarb hərəkətgə keldi.
„ H ə , bu şundaj ekən-dəl...— bu kytilməgən nərsə temir
qatarlardaqb arbq, qarajqan, çyldyr kijimdəgilərnin jyrəgidə
CbdaB BOİmaslbq dərəçədə şadlbq o tb n b jandbrdb—Biz ac,
jalanac, azaB cekkənimiz şunbn ycyn ekən!..-“
J y r ə k d ə n B ala d a q b k e t m ə g ə n , k e z d ə
ja ş b q u r u m a q a n
a n a la r — B u lar h e c q a c a n h e c v a q td a t a q a r a lb q la r b n b
y n it m ə s lə r , ə m m a bu q o r q b n c lb ç a jla r , B u n b n t o q r b s b d a q b
d əh
ş ə t li x a tb r a la r ç im - g in ə m ə ’m u m lb q q a ə jlə n d i v ə bu h ə m k i ş i
d e n iz i iç id ə e z i g ə ç a j ta p a r e d i.

Arbq və jyzləri qarajqanlar qatarbqa qarşb kijingən,
toq qatardaqblar bu təntənədə əzlərini jətim his qblar edilər
və dədil qatarlarnb BUZbB Kyzyx turqan ərəvəgə taman jenəl
dilər və cel janqbraB ketdi.
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— Atambz Bizniı\!!! Bizni qajjergə albB Barsan Barambz...
saşbmbznb Berəmizl
Minlərcə qol unqa uzatbldb. Unb ərəvədən albB minlər
cə qol jelkəiər, Başlar ystigə ketəriB albB ketdi.
— Uraaaal... uraaal... atambz Kyzyxl...

Kyzyxni tiziliB turqan qatarlarqaca, toplar turqan çajlarqaca albB Bardblar. Eskəndrənləmi atlar arasbdan etkəzdilər. Suvaralar həm egər ystidən turbB Buruldblar quvanbc 1
Bilən jyzləri əzgəriB aqbzlarbnb acbB toxtavsbz qbcqbrar edilər. "I
Kyzyxni qaçaqlar, ərəvələr aralarbqa albB Bardblar və ]
analar unqa taman Balalarbnb uzatar edilər.
^
Jənə qajtarbB albB keliB sekin ez ornbqa qojdblar. U
aqzbnb acbB sezləməkci Bolqan edi. Həmə Bunb Birinci mərtəBƏ kergəndek avaz Cbqardb.
„Ej unbq kezi kek ekən!!...“

* Joq, gəpirmədilər cynki ezləriniq sezgilərini sez Bilən
bfada qblalmaslbq dərəçədə edilər. Unbn kezi rastdan həm kek
ekən, u jenilginə təBəssym qbldblar—gəpirmədilər, qbcqbrdblar: ^
— Uraaaa... Bizm'n atambz Bar BOlsbnl... Biz unbn arqasbdan dunjanbn qajsb Byrcəgigə Bolsa həm Barambz... Şoralar
hykyməti ycyn kyrəşəmiz. Bajlar, generəllər, əfetserlər Bilən
uruşambz...
U kək kezləri Bilən Bularqa kylimsirəB qarar və jyrəgidə otlb iz qaldbrbB:

„Menin atam joq, anam joq, əkə—ykələrim joq, jaqbnlarbm joq. Faqat menin Bar-joqbm şu elimdən qutqarqanbm
minlər...men qutqardbm Bularqa oxşaqanlar millionlar və
Bularnbn Bojbn atraflarbda sbrtmaqlar mənə şular ycyn ky■rəşəmən... Bular menin atam, yjim, anam, xatbnbm, Balalarbm...
men, men, men, minlərcə kişini qutqardbm, on minlərcə kişi
lər...men en aqbr ahvaldan cbqardbm..."
Jyrəgi etdek janadbr, aqzb gəpirədir:

— Ortaqlar!...
Gəpini ajtbşqa ylgirmədi. Ələmannb ujaq Bujaqqa syryB

matroslar kelər edilər. Həməsinin Başbda jumalaq şəpkələr,
unbn arqasbdan lentələr asblbB turadbr. Ular tirsəkləri Bilən
- həməni nəri Beri syriB Barqan sajbn ərəvəgə jaqbnlaşbB kelər
edilər.
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Kyzyx Bularqa tikkə qaraB qaldb. Jyzləri temiıdek çaq
larbnb qbsdb.
JaqbnlaşbB qaldb; Ara az-qbna saldatlar toldbrqan masafa qaldb. Bytyn atraf matroslar Bilən toldb, Qajjergə qara
ma şular. Bular arasbda çəzirədek ərsvə, unbq ystidə Kyzyx.

Joqan, gəvdəli, Baquvat, BOmBa, ikkitə toppanca və
oqlar taqqan matros keliB ərəvəgə tutbndb. Ərəvə teBrəniB
qbçbrlaB ketdi. U ərəvəgə cbqbB Kyzyx Bilən janma-jan turdb-da, Başbdan şəpkəsini aldb. Lentəsini helpillətiB qaldbraqan
sacblqan, tarqaq tavbş Bilən gəpirdi—unbq avazbda həm ərsə
Bar —deqis şamalb, uzaqlbq, məstlik və jolsbz hajat—avazb
uzaqlarqa ketdi.
— Ortaqlar!...mənə Biz matroslar, bnqblaBCblar, puşajman qblambz. Kyzyxniq aldbda və sizlərniq aldblarbqda əjiBlimiz. Kyzyx kepcilikni qutqarqanda Biz tyrli zərərlər jetişigə
səbəb BOİaturqan iş qbldbq. Sadda qblbB ajtqanda, aqsaqan
çajlarbda jardam Bermədik, unb tanqbd qbldbq. Endikerdik—
Biz naçyjə iş qblqan ekənmiz. Su jergə toplanqan bİz Bytyn
matroslar Kyzyxqa hyrmətən Baş egəmiz və cinəkəm jyrəkdən CbqarbB ajtambzki: Biz gynahkar, Bizdən xafa Bolma.
Şunbqdek qaldbraqan avazlar Bilən matroslar tavbş
Cbqardblar;
— Keciriq, ortaq Kyzyx! keçirin! xafa Bolmaq!
Jyzlərcə qollar unb ərəvədən albB juqarbqa brqbta Başladb. Kyzyx Bələnd-Bələndgə atblbB CbqbB jənə qollar arasbqa tyşİB kemilər edi. Jənə juqarbqa atbladbr— və cel, as

man, kişilər unbq kezigə pirpirəB əjnəlgəndek kerinər edi.
„lcək cavaqlar aqdarblbB ketdi, haranıblar" həmə jaqdan lərzə keltiryci avaz.

—■ Uraaaa... Bizniq atambzL. uraaaal...
Kyzyxni jənə albB keliB ərəvə ystigə qojqanda, u gəqgirəkləB ketdi. Kezləri qbsblqan və ajjar xaxolca kylgi BİIən
kylər edi.
„Hə, jalqancb itlər, eşitiədirlər. Başqa çajda BUİarnbq
qolbqa tyşiB kerci teriqgə saman tbqadbrlar...**
Qattbq, eziniq temirdek zəqləgən tavbŞb Bilən gəpirdi.
— Kim etgən gəpni esgə alsa eşəngə Bir domBaq.
— Ohuv!.. hə hə hə... uraaal...
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Kep natbqlarqa sez nəvBƏti kelədir. Hər kim cbqbB eq
myhim, eq kerəkli gəplərni ajtadbr, həmə tiqləjdir. Ərəvə
atrafbqa tbqblbŞbB kelgənlər eşitədirlər. Uzaqdaqblarqa jalqbz
alahbda-alahbda sezlər-ginə eşitilədir, əmma həmə çan-dil Bilən
qulaqlarnb şu tamanqa BuruB tiqləjdirlər. Analar sytsiz emçəklərini Balalarnbq aqbzlarbqa tbqbB, jaki Balalarbnb şaşbB pişİB qollarbda teBrətiB Bojbnlarbnb cəzİb qulaqlarbnb şu jaqqa
Berədlrlər.
Qbzbq, BOİbB turqan gəplərni eşitməsələr həm eq myhim
çajb qulaqlarbqa kirədir.
— E ş itd iq m i! c e x — itlə r M ə s k ə v g ə c ə B a r q a n la r . u jerdə
B u larn b q tumşuqlarb pacaqlanbB S iB ir g ə q a c q a n la r .
— Bajlar jənə qozqalbB jer alar emişlər.
—

M e n iq k e tim n i e p , k e j in a la s a n .

— Eşitdiqmi panasjnek Rusbjada qbzbl əskər.

— Bu qandaqa?
— Q b z b l-d a : b ş ta n h ə m , k e j l ə g i h ə m , ş ə p k ə s i h ə m p i ş i r ilg ə n q b s q b c B a q a d e k h ə m ə j a q b q b z b l.
— J a l q a n a jt a s a n .

— Ej xuda haqb. Bittə natbq CbqbB şundaj dejdir.
— Men həm eşitdim. U jerdə saldat ismi joq. Həməsi
qbzbl əskər namb Bilən jyrədir.
— Bəlki Bizgə həm qbzbl bştanlar Berişər?
— Jənə dejişədiki, bntbzam çydə qattbq emiş.

— Bizdəgi bntbzam-cb; ata Bir həjBət qblbSb Bilən həmə
xuddb çygənləgən atdek jyrə Berdi-ky. Kerməjsənmi, qatarda
qandaq turadbrlar, .xuddb ipkə tizilgəndek. istənitsələrdən et
dik heckim jbqlamadb.O[bq etkən avaz həm cbqmadb.
Natbqlar <utblbB-tutblbB sezləsələr həm, ezləri seziB-də
bfada etə almasalar həm, ceksiz cellər, aşbB Bolmajturqan
taqlar, etiB Bp'Hnajturqan ormanlarda çydə kickinə BOİsada
Rusbjada qblbnqan işYıi qbldblar. Bu işni Bular bu jerdə ac
jalanqac, jalan ajaq, hec qandaj sbjasbb qollanmasbz, maddbb qbjbncblbqlaf arasbda, heckimdən jardam almaj qbldblar.
Əzləri qbldblar. Aqlamajdbrlar, əmma sezədirlər və bfada qbla
almas edilər.
K e c q a r a n q b t y ş k y n c ə n ə v B ə tm ə — n əvB Ə t n a tb q la r cbqbB
^ e z lə d i lə r . B u la r CbqbB s e z l ə g ə n sa jb n h ə m ə d ə
c e k siz
Baxt
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hisi,

ş o r a l a r Rusbjasb a t a l q a n , B u lar
B ir ik iş a r ta r e d i.

Bilgən

Bir

uluqlbqqa

Qaranqblbqda san-sanaqsbz otlar jalqbllas janadbr, şunbijdek unbq ystidə Behəd julduzlar.
Otnbi^ qbzqbc şy ’ləsi Bilən qbzarbB tytyn juqarbqa ketərilədir. Saldatlar, xatbnlar, jbrtbq kijimdə, çallar ot atrafbda

tizilişiB ötbradbrlar, carcaqanlar.

Ketərilgən tytyn asmanqa CbqbB sekin-sekin tarqalqandçk, kişilər ystidən həm etə cərcəş arqasbda Baxt, quvanbc
ələngəsi pəsəjə Baradbr. Bu jumşaq qaranqblbqda, otnbq qbzqbc şy’ləsidə, bu san-sanaqsbz kişi deıtfzidə jumşaq kylkilər
tinədir sekin-sekin ujqu Basadbr.
Otlar senədir. Sykynət. Kem-kek kecə.
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