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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı 
 
2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk 

parlamentli respublikanın – Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur.  

Qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azər-
baycan xalqı keçmişinin müəyyən dövrlərində tarixin hök-
mü ilə böyük imperiyalar tərkibinə qatılmaq məcburiyyə-
tində qalmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məhz 
dünyanın siyasi nizamının yenidən qurulduğu bir vaxtda, 
XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 
yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş mərhələsinin məntiqi ye-
kunu kimi meydana çıxmışdır. 

XIX əsrin birinci yarısından etibarən maarifçilik ide-
yalarının yayılması ilə Azərbaycanda baş vermiş köklü ic-
timai-siyasi və mədəni dəyişikliklər yeni tipli teatrın, mək-
təbin və mətbuatın yaranmasını təmin etməklə milli özünü-
dərkin gerçəkləşməsi üçün zəmin hazırladı. Abbasqulu ağa 
Bakıxanov və Mirzə Fətəli Axundzadə ilə başlayan bu 
yolu yeni tarixi mərhələdə Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məm-
mədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli bəy Hüseynzadə 
və digər görkəmli şəxsiyyətlər davam etdirərək milli məf-
kurənin təşəkkülü və inkişafına mühüm təsir göstərirdilər. 
Həmin dövrdə güclü sahibkarlar təbəqəsinin formalaşdığı 
neft şəhəri Bakı, eyni zamanda, milli ruhlu ziyalılar nəsli-
nin yetişdiyi ictimai-siyasi fikir mərkəzinə çevrilmişdi. Ru-
siyanın Dövlət dumalarına və Müəssislər məclisinə 
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seçilmiş azərbaycanlılar müstəmləkədən azad, demokratik 
dövlət sistemi yaratmağa hazır idilər. 

Bununla yanaşı, Rusiyada çarizmin süqutundan sonra 
bolşeviklərin hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə keçmiş imperi-
ya ərazisində mürəkkəb geosiyasi vəziyyət yaranmışdı. 
Dünyanın aparıcı dövlətlərinin Bakı neftinə marağının si-
yasi çarpışmaları daha da gərginləşdirdiyi belə bir şəraitdə 
Azərbaycanın tərəqqipərvər siyasi elitası müstəqil milli 
dövlətçiliyin yaradılması naminə birləşdi. 

1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilli-
yini bəyan edən İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi. Yeni 
qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götür-
düyü çətin tarixi vəzifəni imkanlarının ən son həddində ça-
lışaraq şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk Parlamenti 
və Hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhəd-
ləri müəyyənləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, 
ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət quruculuğu sahəsində 
ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin ərazi bütövlüyü və 
milli təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa müddətdə yüksək 
döyüş qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə 
və demokratik prinsiplərə uyğun dövlət orqanları quruldu, 
maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi, 
Azərbaycanın ilk universiteti təsis olundu, təhsil milliləş-
dirildi, xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zəmin 
hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna 
əhəmiyyətli işlər görüldü. 

Mövcudluğunun ilk günlərindən xalq hakimiyyəti və 
insanların bərabərliyi prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına eyni hüquq-
lar verərək irqi, milli, dini, sinfi bərabərsizliyi ortadan qal-
dırdı. Cümhuriyyət parlamentinin il yarımlıq fəaliyyəti bo-
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yunca qəbul etdiyi qanunlar milli dövlətin müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsinə, siyasi və iqtisadi inkişafa, mədə-
niyyət və maarif sahələrində sürətli irəliləyişə imkan verdi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti daim sülhsevər siyasət 
apararaq bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri 
yaratmağa və bir-birinin hüquqlarına hörmət prinsipləri 
əsasında münasibətlər qurmağa cəhd göstərirdi. Dünya 
birliyi tərəfindən tanınmış Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti 
sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq hüququn subyekti 
olması 1920-ci ilin aprel ayındakı bolşevik işğalından son-
ra Azərbaycanın bir dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsin-
dən silinməsinin qarşısını aldı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qal-
dığı üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə tam müvəffəq ola 
bilmədən süquta uğrasa da, onun şüurlarda bərqərar etdiyi 
müstəqillik ideyası unudulmadı. Azərbaycan xalqı ötən 
dövr ərzində milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qo-
ruyub saxlaya bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin res-
publikada uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət xalqımızın tarixi-
mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli mənlik şüurunu 
inkişaf etdirdi, azərbaycançılıq məfkurəsi işığında müstə-
qillik arzularının güclənməsi və yaxın gələcəkdə yenidən 
həqiqətə çevrilməsinə zəmin yaratdı. 

1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən 
müasir Azərbaycan Respublikası özünün qədim dövlətçilik 
ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi, Xalq Cümhuriyyə-
tinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üçrəngli bayra-
ğını, gerbini, himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin 
istiqlalını dünyaya yaydığı 28 May gününü həmin vaxtdan 
Respublika Günü olaraq təntənə ilə qeyd edir. 
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, milli dövlətçilik 
salnaməsini müstəsna dərəcədə zənginləşdirmiş Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin layiqincə keçi-
rilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 
100 illik yubileyi respublikada dövlət səviyyəsində geniş 
qeyd edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin yaranmasının 
100 illik yubileyi münasibətilə xüsusi iclasın keçirilməsi 
tövsiyə edilsin. 

  
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 16 may 2017-ci il.
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Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qo-

runub saxlanması, erməni işğalçılarının 2016-cı il ap-
relin 2-dən 5-dək qoşunların təmas xəttində törətdikləri 
silahlı təxribatların qarşısının alınması və düşmənin dinc 
əhaliyə hücumlarının dəf edilməsi zamanı qəhrəman-
casına şəhid olan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin polkov-
nik-leytenantı Murad Telman oğlu Mirzəyev prezident İl-
ham Əliyevin sərəncamı ilə Milli Qəhrəman adına layiq 
görülüb.  
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APREL DÖYÜŞLƏRİ  QÜRUR 
MƏNBƏYİMİZDİR! 

 
Azərbaycan  başı çox bəlalar görmüş, şanlı  mübarizə 

tarixi yaşamış, tarixin amansız sınaqlardan daim qələbə ilə 
çıxmış  böyük  bir dövlətdir. Bu torpağın yerüstü, yeraltı 
sərvətləri acgöz qonşuları daim qıcıqlandırmışdır. Şimal-
dan - Baş Qafqaz dağları, qərbdən - Göyçə gölü hövzəsi də 
daxil olmaqla Alagöz dağ silsiləsi və Şərqi Anadolu, şərq-
dən - Xəzər dənizi, cənubdan isə Sultaniyyə-Zəncan-Hə-
mədan hüdudları ilə əhatə olunan tarixi Azərbaycan tor-
paqları müasir sivilizasiyanın inkişafına başladığı ən qə-
dim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan xalqı 
bu ərazidə - tarixi Azərbaycan torpaqlarında zəngin və 
özünəməxsus bir mədəniyyət, o cümlədən dövlətçilik 
ənənələri yaratmışdır. 

Azərbaycan xalqı böyük sənətkarlar, tarixi qəhrəman-
lar yetirmişdir. Daim öz torpaqlarını göz bəbəyi kimi qoru-
muşdur. Həmişə haqqın, ədalətin tərəfində dayanmış, mil-
li-mənəvi,  islami, əxlaqi dəyərlərə həmişə sadiq qalmışdır. 
Xalqı rəhbəri ilə rəhbəri də daim xalqla düşünmüş, dünya 
mədəniyyətinə böyük dühalar bəxş  etmişdir. 

2018-ci il xalqımızın yaddaşında ələmətdar bir il kimi 
daxil olmaqdadır. Ölkəmizin başçısı cənab İlham Əliyev    
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  100 iliyini təntənə ilə 
ölkəmizdə qeyd olunması üçün tarixi sərəncam imzalamış-
dır. Bu il ölkə başçısı tərəfindən Cümhuryyyət ili elan olu-
nub və həm də bu il Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının 
yaradılmasını 100 illiyi  təntənə ilə qeyd olunacaq. 
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Xaqlqımız belə  qürurlu, inamlı edən son illər  onun 
iqtisadi, siyasi,mədəni, hərbi  inkişafıdır. Bu inkişaf elə-
belə yaranmayıb. Ulu Öndərimizin siyasi, iqtisadi və mə-
dəni kursunu ləyaqətlə davam etdirən Azərbaycan Resbub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin  demokratik in-
kişafa, söz azadlığına  yetirdiyi  diqqət  həmişə dövlətimizi 
dünya dövlətləri içərisində  önə çıxardıb. 

Dövlət quruculuğunun yeni mərhələsi  uğurla davam 
etdirilir.  Son illər Respublikamızda keçirilən idman oyun-
ları və Qarabağ müharibəsində dönüş nöqtəsi olan Aprel 
döyüşləri dünya ölkələri arasında dövlətimizin nüfuzunu 
daha da artırdı. 

Aprel döyüşlərinin  ölkəmiz üçün əhəmiyyətindən  və 
şəhidlərindən bəhs edən  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
üzvü, Prezident təqaüdçüsü, tanınmış həmyerlimiz Gülə-
mail Muradın  yazdığı kitab  gənclərimizə böyük vətənpər-
vərlik duyğuları aşılayır. Güləmail Murad şeir kitabla-
rından əlavə şəhidlərimiz haqqında indiyə kimi bir neçə 
kitab yazmış, həmin kitablar qədirbilən oxuclarımız tərə-
findən maraqla qarşılanmışdır. Kitaba keçməzdən öncə,  
Aprel döyüşlər haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. 

Aprel döyüşləri ermənilərin təxribatlarına  qarşı ve-
rilən layiqli bir cavab kimi, həm də Qarabağ probleminin 
həllində bir dönüş nöqtəsi olaraq daim yaddaşlarda, tarixdə 
parlaq bir  səhifə kimi qalacaq,  həmişə tədqiq ediləcək, 
öyrəniləcək  və bu dönüş nöqtəsi  qələbə ilə sona çatacaq. 

Aprel döyüşlərinn   Qarabağ probleminin həlli məsə-
ləsində dönüş nöqtəsi kimi tarixi əhəmiyyəti böyükdür. 
Düşmənin təxribatlarına layiqli cavab verən Milli Ordu-
muz  uzun illər qarşımıza çəkilən maneələri bir anda yardı. 
Bu maneə təkçə düşmən səngərləri deyil, beynəlxalq təşki-
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latların və bir çox  xarici ölkələrin  qarşımıza çəkdiyi siya-
si xətlər idi. 02-05 aperel döyüşləri zamanı Milli Ordumuz   
öz torpağımızda qarşımıza çəkilən bütün istehkamları dar-
madağın etdi. Düşmənlər vahiməyə düşdülər, sağ qalan-
ların  yeganə çıxış yolu qaçmaq idi. 

Bəs  Milli Ordumuza yüksək  döyüş  ruhunu verən nə 
idi?  Bu məsələdə birinci növbədə milli- mənəvi əxlaq mə-
sələsini önə çıxır. Ordumuzun əxlaqi, daxili nizam-inti-
zamı, hərbi biliklərə dərindən yiyələnməsi ona qol-qanad 
verdi.  

Milli Ordumuzun təfəkküründə Babək, Koğroğlu,  
Əliağa Şıxlınskı qüdrəti və taktikası Ulu Önndərimiz Hey-
dər Əliyevin iradəsi və müdrikliyi yaşayır və döyüşlərdə 
onların əsgərlərimizə verdiyi güc – təpər düşməni məğlu-
biyyətə uğratdı. 

Milli Ordumuzun  Aprel döyüşlərində  qazandığı qə-
ləbənin  başqa bir paralel xəttini heç vaxt yaddan çıxarmaq 
olmaz. Dövlətimizin başçısı prezindent İlham Əliyevin   
son illər apardığı məqsədyönlü xarici siyasəti Milli Or-
dumuzla birgə addımlayırdı. Milli Ordumuzun apardığı dö

-

yüşlər Prezidentin yürütdüyü siyəsətin təsdiqi idi. Siyəsət-
də ölkə baçısının açdığı yolla Milli Ordumuz irəliləyirdi. 
Ordumuzun döyüş xətti ilə  aparılan siyasi xətt bir –birini 
tamamlayırdı. Milli Ordumuzla hamı vuruşurdu, döyüşür-
dü. Neftimiz, iqtisadiyyatımız, şeirimiz, nəğmələrimiz   
Milli Ordumuzla birlikdə düşmən üzərinə  yeriyrdi. 

Şair Güləmail Muradın  Aprel şəhidlərindən yazdığı  
bu kitabda Azərbaycan oğullarının yüksək hərbi hazırlığı, 
psixoloji durumu, vətən eşqi peşəkarlıqla tərənnüm olunur. 
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Kitabda  geniş yer alan  mənim də doğulub boya-başa 
çatdığım Sabirabad rayonundan Azərbaycanın Milli Qəh-
rəmanı, polkovnik-leytnant  Murad Mirzəyev və digər şə-
hidlər Qazax rayonunda boyüyüb boya başa çatmış Mühüd 
Orucov, Elvin Namazov və  Orxan Əliyevin  şərəfli müba-
rizəsi və fəth etdikləri şəhidlik zirvəsi bugünki gənclə-
rimizə bir örnəkdir.  

İstər kitabdan, istər başqa mənbələrdən  şəhidlərin hə-
yatı ilə tanışam, ailələrini yaxından tanıyıram. Onların hər-
bi taleyində C.Naxçıvanski Hərbi Leseyi və Heydər Əliyev 
adına Hərbi Ali məktəbi mühüm rol oynayıb. Demək, 
döyüş qələbəsi üçün hərbi təhsil almaq vacib şərtdir. 

Kitabın müəllifi  Güləmail Murad şəhidlərimizin  hə-
yatını dərindən öyrənib, onların kəndlərinə gedib, vali-
deynləri, müəllimləri, qohumlari ilə görüşüb, xeyli arxiv 
materiallarına araşdırıb, onlara şeirlər həsr edib. Bütün ax-
tarışların nəticə kimi  görürük ki, döyüçüləri qəhərəmana 
çevirən birinci növbədə vətən sevgisi, vətənə məhəbbət, 
hərbi bacarıq və təhsildir.  

Murad Mirzəyev Sabirabad rayonunun Muğangəncəli 
kəndində  dünyaya göz açıb. Uşaq yaşlarında idmanla məş-
ğul olub, gözəl qarmon çalıb. Kəndlərində 9 illik təhsildən 
sonra  1991-ci ildə sənədlərini C.Naxçıvanski adına Hərbi 
Liseyə verib. 994-cü ildə Liseyi  fərqlənmə  diplomu ilə 
bitirib. Həmin ilin  iyun ayında Türkiyə Ali Hərbi Quru 
Qoşunları məktəbinə (Kara Harb okulu) daxil olub. 1998 – 
ci ildə həmin məktəbin  Motoatıcı  ixtisasını   mü-
vəffəqiyyətlə bitirib. 

Murad  məktəbi bitirəndə  xatirə olaraq “Qılınc və 
məzun “ üzüyünü ona  şəxsən Ümumi milli Lider  Heydər 
Əliyev və Türkiyənin o vaxtkı prezidenti Süleyman 
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Dəmirəl təqdim edir. Murad Mirzəyev onunla birlikdə   
təhsil alan 600 nəfərin içində fərqlənərək  “Onur Başkanı” 
təyin olunur. O, 1998-ci ilin sentyabrından Eyirdir Dağ 
Komanda Məktəbində üç aylıq, 1999-cu ilin yanvar- iyun 
aylarında isə İstanbulda  yerləşən Tuzla Piyada məktəbinin  
kurslarını müvəffəqiyyətlə başa vuraraq Türkiyə Silahli 
Qüvvələrinin 4-cü Motoatıcı Briqadasında Tağım koman-
diri vəzifəsində çalışır. Sonra Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Nazirliyi gənc zabiti ölkəmizdə xidmət etməyə 
dəvət edir. Murad Mirzəyəv bir müddət sonra  arzusunda 
olduğu  Xüsusi  təyinatlı  Qüvvələrdə xidmətini davam et-
dirir.  

Murad Mirzəyev 2005-2007-ci illərdə Amerikanın  
Vircenya ştatında  ingilis dili və xüsusi təyinatlar üçün nə-
zərdə tutulmuş “Ranger” kurslarını tamamlayır. Sonrakı il-
lərdə  Türkiyə, Rumniya və İordaniya Kralllığnda  hərbi 
təlim kurslarında iştirak edir. 

2016-ci ilin 02-05 aprel tarixlərində  Talış kəndi ətra-
fında  Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin zabiti, 
polkovnik-leytnant  Murad Mirzəyev döyüş tapşrığını ye-
rinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olur. O, 11 aprel 
2016-cı il tarixində Bakıdakı 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunur. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin Ali Baş Komandanı  İlham Əliyevin 16 aprel 2016-
cı il tarixli sərancamı ilə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin  pol-
kovnik leytnantı Murad Telman oğlu Mirzəyəv ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında xüsusi xidmət-
lərinə və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi şəx-
si igidliyə görə ölümündən sonra Azərbaycanın Milli  
Qərəmanı adına layiq görülür. 
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Güləmail Muradın Mill Qəhrəmanın atası Telman 
müəllim, anası Güllübəyim, 

 ömür – gün yoldaşı Fizzə xanım, övladları  Nurlan və  
Dənizlə etdiyi söhbətlər və onlara həsr etdiyi şeirlər  vətən 
sevgisinin nümunəsi kimi yadda qalır, kitabı oxuyanlarda 
böyük ruh yüksəkliyi yaradır. 

Müəllif kitabda Qazax rayonundan olan və Aprel 
döyüşlərində qəhrəmancana şəhid olmuş üç döyüşçü haq-
qında  ətraflı məlumat verir. Onun məlumatı sadəcə tərcü-
meyi-hal deyil, ədəbi-bədi kompazisiya kimi diqqət çəkir, 
oxucunu ovsunlayır. 

Qərbin qapısı hesab olunan  Qazax mahalı  Ə.Şıxlıns-
ki, İbrahim Ağa Vəkilov, Fərrux Ağa Qayıbov, Cavad Bəy 
Məmmədoğlu  Şıxlınski, Müseyib Allahverdiyev, Tahir 
İsayev kimi böyük tarixi şəxsiyyətlər yetişdirib. Bu insan-
lar Azərbaycan hərb tarixində  gənclərə örnək olan məktəb 
yaradıblar.  

Eyni zamanda Qazaxda yerləşən Qori müəllimlər se-
minarıyasının filalı da böyük ədəbi tarixi şəxsiyyətlər ye-
tişdirib. Həmin təhsilin nəticəsidir ki, Qarabağ  mühari-
bəsində Qazağ mahalının Alı Mustafayev, Rafiq Alıcanov, 
Aqil Musyaev, Arif Qədiməliyev, Əjdər Babayev, İlham 
Həsənov, Novruz Qurbanov, Mərifət Nəsibov, Firudin Ma-
mayev, və Şamoy Çobanov kimi Milli Qərəmanları var. 

Aprel döyüşlərində Qazax rayonunun üç oğlu  şəhid 
olub. Şair Güləmail Murad həmin gənclərin həyatı və ailə-
ləri haqında  ətraflı məlumat verir. Mən Qazax rayonunda 
işlədiyimdən  onların həyatı ilə daha yaxından tanışam, 
ailələrini yaxşı tanıyıram. 

Şəhid   kapitan Mühüd Qurban oğlu Orucov Qazax 
rayonunun Fərəhli kəndində dünyaya göz açıb. 1999-cu 
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ildə C.Naxçıvanskı adına Liseyə daxil olub. Oranı bitirdən 
sonra, 2002-ci ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəb-
də təhsil alır. Aprel döyüşləri zamanı qəhrəmancasına hə-
lak  olub. Azərbaycan Resbublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin  sərəncamı ilə ölümündən sonra “İgidliyə 
görə” medalı ilə təltif edilib. Fikir verin, Mühüdin də  hə-
yatında  Hərbi Lisey və Hərbi Ali məktəb mühüm rol oy-
nayıb.  

İkinci Aprel şəhidi baş leytnant  Elvin  Məmməd oğlu 
Namazov Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində ana-
dan olub. 2008-ci ildə H.Əliyev adına Ali Hərbi  məktə-
binə  qəbul olunub, 2012-ci ilə həmin məktəbi əla qiymət-
lərlə  bitirib. 2016-cı ilin  aprel ayının 02-03-nə keçən gecə   
döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancana həyatını 
vətən uğruda qurban verib. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə  “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib. 

Üçüncü  şəhid Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu  Qazax 
rayonunun  Aslanbəyli kəndində anadan olub. 2016-cı ilin  
aprelin 02-03-nə keçən gecə qəhrəmancasına şəhid olub. 
Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, 
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli medalı 
ilə təltif edilib. Qazax rayonunun mərkəzi küçələrinin 
birində Orxan  Məhəmməd oğlu Əliyevin  xatirəsinə həsr 
olunmuş Bulaq kompleksi tikilib istifadəyə verilib. Ölü-
mündən sonra 21 yaşının tamam olması münasibəti ilə Qa-
zax Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərmanla təltif 
olunub. Qazax Rayon Olimpiya Kompleksində  şəhidlərin 
xatirəsinə tez-tez idman oyunları keçirilir, daim onların  
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xatirəsi anılır, gənclər arasında  qərəmanlarla bağlı  geniş 
təblığat və təşviqat işləri aparılır.  

Bütün yazılanlar onu göstərir ki, xalqımızın milli mə-
nəvi tarixi qələbəsi olan Aprel döyüşləri mənəvi dəyər ki-
mi yaddaşımızda daim yaşayacaq. Gələcək nəsillər  vətəni-
mizi qorumaq  üçün daim Aprel döyüşlərindən öyrənəcək, 
tədqiq edək və ondan ilham alacaqlar.  

 
 

Rəcəb Babaşov, 
Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı  
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YÜKSƏKLİYƏ APARAN QƏHRƏMANLIQ,  
YAXUD YÜKSƏKLİK QƏHRƏMANLARI... 
 
Həyatda olmayan insanlardan yazmaq həmişə çətin-

dir. İllah da ki, cavan yaşında həyata əlvida deyənlərdən. 
Mən özüm də Qarabağ müharibəsi şəhidlərindən, qəhrə-
manlarından məqalə yazmışam, onların bəzilərinin ailələri 
ilə şəxsən tanışam. Onların hiss və düşüncələri mənə yaxşı 
tanışdır... 

Vətən eşqli, dəyərli qələm adamı Güləmail Muradın 
“Qəhrəmanlıq yüksəkliyi” dastan-poemasından öncə Yu-
nus Oğuzun “Ovçu” romanının bədii redaktoru olmuşam. 
Bu barədə mətbuatda da sözümü demişəm. Demişəm ki, 
bu roman hərb tariximizin dəyərli nümunələrindən biridir. 
Eyni sözü Güləmail xanımın Qarabağ savaşı, xüsusən də 
Aprel döyüşlərilə bağlı qələmə aldığı əsərləri barədə də 
demək olar. Onun Qarabağ savaşının qəhrəmanı Samid 
İmanova həsr olunmuş “Qayıdış” əsərinin Natəvan Klu-
bunda təqdimatının da aparıcısı olmuşam və həmin kitabı 
cəbhə bölgələrinə səfərlərim zamanı təqdim etmişəm. 
Güləmail xanımın özüylə də müəllifi olduğum “Canımız 
Qarabağ, yazımız Qarabağ!” layihəsi çərçivəsində Biləsü-
vara məcburi köçkünlərlə görüşə getmişik, onlarla dərdləş-
mişik. Yazar üçün bu cür səfər və görüş vacibdir, çünki 
gələcək əsərlərə yol açır. 

Qeyd edim ki, “Qayıdış” əsəri Güləmail Muradın Qa-
rabağ savaşçıları və döyüşçülərilə bağlı trilogiyasının bi-
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rincisidir. İkinci hissə isə indi oxuduğunuz “Qəhərəmanlıq 
yüksəkliyi” dastan-poemasıdır. 

Qələm dostumuzun bu əsəri çox təsirli yazılıb. Mən 
bir dəfə demişdim ki, (hətta yazmışdım da) elə hadislər var 
ki, onu qələmə almaq olmur. Çünki ürək dözmür, gərək 
belə yazılar yazanda ürəyini çıxarıb stolun üstünə qoyasan. 
Güləmail Murad da “Qəhrəmanlıq yüksəkliyi” əsərini 
ürəyi qana dönə-dönə, göz yaşları selə çevrilə-çevrilə 
yazıb. 

Əsərdə dörd qəhrəmanın şəhidlıiyi, onların keçdiyi 
döyüş və həyat yolu, qəhrəmanlıqları qələmə alınıb: Milli 
qəhrəman, polkovnik-leytenant Murad Mirzəyev, kapitan 
Mühüd Orucov, baş leytenant Elvin Namazov və sıravi 
Orxan Vəliyev. 

İlk üç şəhid peşəkar hərbçi olub, yüksək hərbi təhsil 
alıb, müxtəlif beynəlxalq təlimlərdə iştirak ediblər. Birin-
cilər heç olmasa, özlərindən sonra nişanə qoyub gedib-
lərsə, Orxana heç bu da nəsib olmayıb. Amma onların ha-
mısını bir hiss birləşdirir: vətən sevgisi və qorxmazlıq. 

Güləmail xanım hər dörd şəhidin ailə üzvləri, doğ-
maları ilə hərtərəfli söhbət edib, qəhərman şəhidlərimizin 
həyat yolunu araşdırıb. Onların əzizlərilə olan söhbətləri 
həyacansız oxumaq olmur, insan hər sətirdən bir kövrəlir 
və bu insanların dəyanətinə, mətanətinə heyran olur. Əl-
bəttə, hər kəs dərdini öz içində, ürəyində çəkir, qürur və lə-
yaqətləri göz yaşlarını büruzə verməyə imkan vermir. Am-
ma ürəklə bacarmaq çətindir. İnsanların emosiyası idarə 
olunan deyil. 

Mən “Qəhrəmanlıq yüksəkliyi” dastan-poemasını 
oxuyanda Güləmail Muradın və onun həmsəhbətlətinin 
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gərgin anlarını da hiss elədim, əsəri yazarkən müəllifin 
keçirdiyi iztirabları da duydum. 

Yuxarıda dediyim kimi, Güləmail Muradın şəhidlə-
rimizlə bağlı başqa əsərləri də var və mən inanıram ki, bir 
gün gələcək qələm dostumuz müharibə qaliblərindən də 
yazacaq. Elə bu yazını qələmə alarkən öyrəndim ki, Gülə-
mail xanım “Qəhərmanlıq yüksəkliyi”nin üçüncü hissəsini 
yazır və trilogiyanın bu hissəsi hazırda hərbi fəaliyyətdə 
olan, Lələtəpə yüksəkliyinin qalibləri, polkovnik Şükür 
Həmidov və general-mayor Mayis Bərxudarova həsr olu-
nub. 

Bütöv bir millət daim faciə içərisində yaşamalı deyil, 
bizə sevinc bəxş edəcək, ürəyimizi dağa döndərəcək qələbə 
lazımdır. Bax onda torpaq uğrunda şəhid olanların da ruhu 
rahat olacaq... 

Bu zəfərə nail olcağımıza inanıram. Çünki bizi həmin 
zəfərə aparcaq igid oğlanlarımız var. Bunu Güləmail Mu-
radın “Qəhrəmanlıq yüksəkliyi” əsəri bir daha sübut edir. 

 
Elçin Hüseynbəyli 
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ÖLÜMÜ ÖLDÜRƏN ÖLÜMLƏR! 
 
2016-cı il 2-5 aprel hadisələri xalqın milli özünüdər-

kinin kulminasiya nöqtəsi idi. İnsanlarda milli ruh o səviy-
yəyə çatmışdı ki, uşaqlı-qocalı hamı bir nəfər kimi silaha 
sarılıb Qarabağın qara bağrındakı yaraya öz qanı ilə 
məlhəm olmağa hazır idi. Bu milli ruhu yüksəldən adı 
çəkilən hadisələrdə Vətənin şanlı tarixinin müzəffər bir 
səhifəsini yazmış, uf demədən yurd yolunda Şəhadət şər-
bətini içmiş qəhrəman oğullarımızın şücaəti idi. Bəli,onlar 
-  susdurulan haqqı dindirən əsl Vətən fədailəri səcdəgah 
kimi qəbul etdikləri ana Vətənin hər bir qarışına var olma-
ğının sevincini dadızdırmışdılar. Məlum Aprel hadisələri 
xalqın tarixində elə bir iz qoyub ki, illər bu izi hər il 11 ay  
təkrar gedəcək bir aya çatmaq üçün. İllərlə düşmən əsa-
rətində inləyən torpaqların bir qisminin azadlığını öz qan-
ları ilə yoğuran həmin pak ruhların sahibləri daim sədaqət-
lə anılacaqlar. Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti bu hadisə ilə 
daha yaxından tanış edilməlidir. Şükür Allaha ki, telemə-
kanda müxtəlif rəngli şoularla günlərini keçirən xalq, nə-
hayət ki,igidlərinin yazdığı dastanla bir çox yazarların 
qələmləri  vasitəsilə   tanış ola bilir. Belə yazarlardan biri 
“qələmin müqəddəs vəzifəsi xalqa xidmət etməkdir” deyi-
mini yaradıcılığı üçün şüar edən gözəl şairə G.Muraddır. 
Bir il öncə Aprel döyüşlərində şəhid olmuş Milli Qəhrə-
man mayor Samid İmanovun əziz xatirəsinə həsr etdiyi 
“Qayıdış” adlı sənədli povestlə hər bir oxucusunu düşün-
dürməyi bacarmışdı. Artıq bu günlərdə də Milli Qəhrəman 
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polkovnik – leytenant Murad Mirzəyev, şəhidlər: Elvin 
Namazov,Mühüd Orucov,Orxan Əliyevin döyüş yoluna 
qələmi ilə işıq saçan şairə əsl vətəndaş mövqeyini ortaya 
qoyaraq, ən xırda detalları belə nəzərindən yayındırmır,  
Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qələbəmizin ilkin 
pilləsini adlayan üçgünlük müharibəni tam dolğunluğu ilə 
əks etdirir. Güləmail xanımın bu əsərini oxuyanda bir daha 
şahid oldum ki, şəhidlərdən əsər yazan müəlliflər özləri də 
şəhid ömrü yaşayırlar. Müəllifin hər bir qəhrəmanın hə-
yatına aid yazdığı faktları oxuyanda insan göz yaşlarına 
hakim ola bilmirsə, onun müəllifinin bu qan ağlayan sətir-
ləri yazdığı anda hansı sarsıntıları keçirdiyini də  düşün-
məmək olmur. 

Qeyd etdiyim kimi,əsərdə diqqətçəkən məqamlar ol-
duqca çoxdur. Ən ağrılı səhnələrdən biri Murad Mirzəye-
vin oğlunun yağışlı havada atasının məzarını ziyarətə gəl-
diyi andır. Atasının baş daşı islanmasın deyə baş daşı üs-
tündə çətirini tutan oğulun ataya sevgisi sadəcə dəhşətdir. 
Bu, sadə uşaq təfəkkürünün müəllif tərəfindən belə işıqlan-
dırılması, bəlkə də, düşünülmüş addımdır. 

Bəlkə də, bu uşağın atasının məzarı üstündəki elədiyi 
hərəkət bizə müharibənin həlli yolunda göstərilən İlahi 
koddur. Hər halda bu şifrəli hərəkətin çözümü bundan iba-
rətdir ki, biz hər birimiz uşağın atasının məzarını yağışdan 
qorumağa can atdığı qədər Vətəni qorumağa səy etsək,bir 
qarış torpağımız belə düşmən əsarətində qalmaz. 

Əsərdə diqqətçəkən məqamlardan biri də Mühüd 
Orucovun anasının keçirdiyi sarsıntıların qələmə alındığı 
səhnədir: 

“Gecədi... bizim evdə millət oturur. Mən hey Allaha 
yalvarıram, bu, yalan olsun, qurban kəsib paylayacağam, 
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ayağı yalın oynayacam. Bir də gecə saat 3-də xəbər ver-
dilər ki, gələn tabutu Gəncəyə apardılar, Mühüd deyilmiş. 
Gəncəyə gedən əsgər üçün də saç yolub göz yaşı tökdüm, 
dedim nə fərqi, ya Mühüd, ya Gəncəyə aparılan”. Təbiiliyə 
baxın, minillik yaşı var bu inanc və sınamaların. Ana qəlbi 
övlad itkisini ən ağır dərdi sayır. Övladının ölümünə razı 
olmayan Ana digər Ananın da gözü yaşlı qalmasına razı 
deyil. Azərbaycan qadınının böyüklüyünün simvolu daim 
sevə-sevə oxuduğumuz H.Cavidin yaratdığı Səlma ananın 
xələfi, Sima ana obrazı.  

Digər bir səhnədə Milli Qəhrəman Murad Mirzəyevin 
həyat yoldaşının – Fizzə xanımın sevdasına sədaqətini 
nümayiş etdirən “Əsgərim, yenidən dön taleyimə” şeiri  
“Kitabi – Dədə Qorqud” eposundakı  vəfa simvolu olan 
xatunları zehnimizdə təkrar canlandırır.  

  Müəllifin əsərdə qələmə aldığı qoşma, gəraylı janr-
larındakı şeirləri ağı yanğısını xatırladır. Əsəri oxuduqca 
düşünürəm: “İlahi, zərif cins adlandırdığımız ömrünün pa-
yızını yaşayan bu pak qadında nə boyda qüvvə var ki, sözü 
cazibəsində saxlaya bilir, hətta istədiyi kimi döyür, əyir, 
düzəldir?” Və bu an bir məntiq pıçıltıyla: “ O, İlahidən gə-
lən misralardır ki, sabaha ucalır,” – deyir. Hər halda şahid-
liyimlə müşahidələrim bunu deməyə əsas verir ki, müəllif 
bu əsərlə çox ciddi bir mövzuya toxunub. Bu əsərdə məni 
ən çox alıb aparan nüanslardan biri də müəllifin Qazax tə-
biətini canlandırarkən toxunduğu nöqtələrdir. Bəzi mə-
qamlarda müəllif toponimlərin araşdırıcısı  kimi çıxış edir 
və onun bu araşdırmaçı mövqeyi əsərin bədii məziyyətinə 
xələl gətirmir. Əksinə, sözlərin rənginə əlavə çalar qatır. 

İnanıram ki,Güləmail xanımın qələmə aldığı “Qəhrə-
manlıq yüksəkliyi” əsəri zamanın yoldaşı olacaq, əsərdəki 
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sözlər zaman – zaman dodaqlarda ayaq açıb yeriyəcək, 
çünki bu əsərdə hər bir sözə söykənib hər misradan Və-
tənin  ətrini almaq olur. “Qəhrəmanlıq yüksəkliyi” adını 
özündə əks etdirən bu  kitab ümumtəhsil müəssisələrində 
tədrisə cəlb olunmalı, mədəni-maarif müəssisələri və teatr-
larımızın diqqətindən kənarda qalmamalıdır.   

 
Elnur Abdiyev 
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APREL DÖYÜŞLƏRİ  
I HİSSƏ 

 
Şəhidlərdən yazanda,  
Qəm-kədərə bükülürəm. 
Gözümdən yaş tökülür… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Həmişə başımın üstündə olan Allahım, sənin dərga-

hındayam. Zəburu, Tövratı, İncili verən Allahım... bizlərə 
göydən nazil etdiyin Quranla bizi dünyaya, haqqa bağla-
yan Allahım! Kömək ol, mən bu “Qəhrəmanlıq yüksəkli-
yi” dastanını yazıb sona çatdırım. 
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Axı mənim şəhidlərə olan sevgim bir dəniz, 
İndi mən o dənizə yol gedirəm. 
Qəhrəmanlıq dənizi.... 
31 oktyabr 2017-ci il... 
Yol gedirəm... 
Üç yol ayrıcında. 
 
Biri qüssə-qəm, biri kədər... biri sevinc, zəfər... 
Dərd yükümün çəkisi 
Ağırdan – ağır.  
Pərsəngi tapılmır ki, tapılmır. 
Kədər – qəm, Vətən səsi, Vətən harayı. 
Sevinc – qələbə müjdəsinə 
yollar çağırır bizi. 
Bu zəfər səsi-  
şəhidlərimizin ruhları  
şad olan günü. 
 
Sizinlə açılır bu yurdun sabahı. Vətənin param-parça 

yaralarına şəhidlərim məlhəm olub həmişə! 
Bax beləcə xəyallarımla yol gedirəm. Neyləyim, qa-

pısı bağlı  qalan otaqlar çağırır məni. Çilik – çilik olmuş 
arzular ürəyimdən tökülür yerə. Ağaclardan saralan yar-
paqların  töküldüyü kimi. Bu soyuq bağbanın bağrını üşü-
dür. Çöl –çəmən cadar – cadar, bənizi qaçmış kimidir. 

Qəm – kədərə bürünürəm. Gözümdən tökülür  yağış-
lar.  Dəniz  yığır o yaşları, mənə  bayatı deyib, layla çalır, 
mənim ruhumu oxşayıb ağladır. Şəhidlərin qanından  tor-
paq yoğrulub Vətən olur. Vətən, torpaq olur and yerimiz. 
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Tanrıdan qüvvət diləyib yol alıram Sabirabad rayonunun  
Muğangəncəli kəndinə. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı polkovnik-leytenant 
Murad Mirzəyevin yurd-yuvasına: 

 
Sinəmdə göynəyimin göynəyi, 
Yarasıdı, gəl! 
Saçımın qarasıdı, gəl. 
Dağlarda şiş qayalar 
Dağ yarasıdı, gəl! 
Ruhum göylərdə dolaşır, 
Hər şəhidim torpağımın  bir qayası, sal daşı. 
Uğur mələyim yolum-yoldaşım. 
Axı şəhid vətən torpağı, 
Bu Allahın əmanəti. 
Qoru göz bəbəyin kimi, itirmə. 
Beləcə yol uzaq,  
hava sazaq 
Yol gedirəm... 
Arxada Vətən,  
qabaqda fırtına, təlatüm... 
Səs, səs...  
 
Yolçu, bu ağır yüklə hara gedirsən belə? 
Yol uzaq, ömür gödək... 
Xeyr, xeyr, ömür uzun, yol gödək. 
Vətən uğrunda şəhid olmuş  
İgid qəhəmanlarımın mənzilinə. 
O mənzillər şəhid  yolu, şəhid  ünvanı.. 
Bu yol babaların keçdiyi yol. 
Bu bir düşmən oyunu- 



Aprel döyüşləri 
  

 27

Bu gün keçmişə bir yol salıram. 
Bu yol bizi sabaha aparan dan. 
Möcüzəyə bax, Allah! 
Axşam olub, sabahlar açılır... ötüşdüyün sabahlar 
Günəşlə, torpaqla qucaqlaşıb 
Qocalır qələmlə. 
Könlümdə bir uğultu, bir səs... 
Ürəkləri kövrəldən dəli kimiyəm, Allah. 
“Kərəmi” havasına köklənib, 
Simləri qırılan saz kimiyəm, Allah! 
İşə bax, ayrılıq havasını çalan ney kimiyəm, Allah! 
Mən bir sülh quşuyam, 
Şəhidlərlə göylərə uçmuşam. 
Qan  üçün şəhidlərə ortağam, 
“Öl” desələr torpağıma gömülləm. 
Yaşayıb görüb götürmüşəm... 
Şəhidlərdən torpağıma alınmaz qala hörmüşəm... 
Daha qələmi şəhidlərə vermişəm. 
Qələmimin gözündə yaş, köynəyində həsrət. 
Ey Vətənimin qəhrəman oğlu Muradım, Samidim, 

Şükürüm... 
Qələmimin siz şah əsəri... 
Gecəmin açılan səhəri. 
Bu qədər hicranı, həsrət, kədəri- 
Müharibə saldı aramıza bu ayrılığı. 
Axı torpağa su qatanda palçıq, 
Qan qatanda Vətən olur. 
Bu Vətən torpağının 
Sinəsinə bir bayraq kimi sancılsan, 
Torpaq   bir ağac kimi bitirər səni.  
Yenə xəyalım  köçdədir durnalar içində,  
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Şəhidlərin  xəyalı içimi gəzib, 
İçimdə ağlar. 
Boğular hönkürtülər göz yaşımda. 
Durnalar lələklərin tökər 
Şəhidlərin məzarı üstə. 
Axı şəhidlərin məzarı pir yeri, 
Torpağımda ucalan bayraq 
əsgərlərimizin and yeri. 
Məşəl kimi yanan can mənimdir. 
Nə vaxtsa bu dənizi qan bürüyəcək, 
O şəhid qanı 
Mənim olacaq. 
Beləcə yol gedirəm 
Xəyalımla qoşa. 
Əlimdə qələmim dil açır, köks ötürür... 
Neyləyim ki, qələmim belədir, vərəqləri şumlayıb, 
Şəhidlərimi toxum kimi  
Torpağımda əkib cücərdir 
Dəniz suyu ilə. 
 
Qələmim hönkürür, hönkürür şəhidlik zirvəsinə 

ucalan Muradımla! 
Tarixin qan yaddaşına qəhrəmanlıq salnaməsi yazdı 

Muradım. Talış kəndi ətrafında, Lələtəpədə torpağa Azər-
baycan bayrağı sancdı Muradım. O, Qarabağın harayına, 
səsinə səs verdi. 

Ey şəhidlik taleyini yarımçıq yazan Allahım, 
Qələmim  şəhid talelərini bütövləşdirib  bütöv yazır. 
Axı ana torpaq, hər şəhidi qoynuna aldıqca güclənir, 

möhkəmlənir. Şəhid qəhrəmanlarımızın qanı ilə axan çay-
lar şəhidləri yenidən göyərdib Vətənə qaytarır. 
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Bu müqəddəs ana torpağın gələcək nəsillərinin  bir 
əlində bayraq,bir əlində silah  olacaq. 

Gələcək qız - gəlinlərimiz  əllərində  çiçək dəstələri  
şəhidlərimizin qəbirlərini daim ziyarət edəcəklər. Bu zi-
yarətgahlar and yerinə çevriləcəkdir. 

 
Bax, bax, eləcə yol gedirəm. 
Fikrimdə, sözümdə, özümdə, gözümdə, 
Şəhidlərin durna köçündə yol gedirəm. 
Torpağımda inilti, 
Ürəyimdə gizilti. 
Qələmimdə sızıltı. 
Bu torpağın naləsi,  
anamın laylası  
oyatdı məni. 
Bu dağ - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Muradın dağı. 
 
Hər yanda bayrağımla qoşa gəzirəm 
Şuşada, Laçında, Xankəndində, Qarabağda... 
Bütöv Azərbaycanda  xalqımın gözlərinə 
Qəhrəmanlığın rəsmini çəkmişəm. 
 
Azərbaycanın göynək yeri, yaralı torpaqları könlümü 

çovğuna salıb, üşüyürəm. Yaralarımı göynədən şəhidləri-
mizdən yazdığım şeirlər, poemalar, povestlər, hekayələr 
mənim son yanğım, həsrətim, hicranım, sevincim, kədə-
rim... 

Bax beləcə yol gedirəm: Bakıdan - Sabirabad rayo-
nunun Muğangəncəli kəndinə 
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Bu payız səhərində yol boyu təbiəti seyr edirəm. 
Təbiətin isti və canlı olması, düzlərin, dərələrin yaşıllığı 
ruhumu vəcdə gətirirdi. Günəş yol boyu isti şuaları ilə yerə 
nur saçırdı. Təbiət mənə payız ayı yox, yaz ayını xatırladır-
dı. Quş qanadlı xəyalım mənə Aprel döyüşlərini xatırla-
dırdı. 

Bu an televiziya və radio diktorlarının sevincək 
sözləri qulaqlarımda cingildədi: “Lələtəpəni almışıq, haydı 
əsgərlərim, irəli, irəli...” Durun zəfər çalaq! 

 
Haydı, igidlər, haydı! 
Haydı, bizimdir zəfər! 
Başlansın Qarabağa, 
Başlansın qalib səfər! 
 
Bizə Murad gəl deyir, 
Bizə Samid gəl deyir, 
Vətənə qurban gedən, 
Neçə igid gəl deyir! 
 
Qoy qızıl qanımızla 
Sulansın torpağımız! 
Ucalsın Qarabağda 
Üçrəngli bayrağımız! 
 
Alqış olsun Günəşə, 
Alqış olsun sabaha! 
Zəfər günü əl açıb, 
Şükr edəlim Allaha! 
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Taksi sürücüsünün səsi məni xəyallardan ayırdı. 
 
-Bacı, Sabirabada çatmışıq,  düşə bilərsən. 
Artıq mən  lövhəyə “Sabirabad”  sözü yazılmış  mə-

kanda  üç yolun ayrıcında idim. Yolun biri  Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Murad Mirzəyevin kəndinə gedən yol idi. 
Muğangəncəliyə... 

Yolda məni Zəka müəllim və Ramiz Xəlilov gözlə-
yirdilər. Bir az da bunlardan söhbət açaq. Zəka müəllim o 
kənddən olmasa da, vətənpərvər insan kimi  bu yolda qə-
ləm adamlarına daim kömək etməyə hazır olan  bir insan-
dır. Böyük şairimiz Məmməd Araz deyən kimi, öz yurdu-
nun  vətən daşı olmayan ölkə vətəndaşı ola bilməz. 

Zəka Cabbarov Sabirabad rayonunun Muğangəncəli 
kəndindən təxminən 60 km uzaqda yerləşən  Qəzli kənd 
orta məktəbində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
işləyir. 2003-cü ildən öz kəndlərində ixtisası üzrə müəllim 
işləyir. O, yeni nəsli Vətənə məhəbbət eşqi ilə tərbiyə edir. 
Zəka müəllimlə birlikdə  mənə köməklik göstərən Ramiz 
müəllim də  Qəzli kənd orta məktəbinin psixoloqudur.  O, 
əvvəllər ibtidai sinif müəllimi olub, sonra ixtisasartırma kur-
sunda oxuyaraq psixoloq sənətinə yiyələnib. Mənə kömək-
lik göstərdikləri üçün onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. 

Hər bir peşənin öz aləmi, öz sirri, öz məsuliyyəti var. 
Müəllimlik isə hərtərəfli məsuliyyət tələb edir. Müəllimlik 
yeganə peşədir ki, biliyindən, təhsilindən, səviyyəsindən, 
elmi dərəcəsindən asılı olmayaraq, hər bir kəsin yetişmə-
sində böyük rol oynayır. Ölkəmizdə bu cür elmi-texniki tə-
rəqqiyə və inkişafa görə, əldə etdiyimiz nailiyyətlər üçün 
müəllimlərə, ata-anamıza borcluyuq. 
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Bildiyimiz kimi, millət özünün elm, mədəniyyət xa-
dimləri, ziyalıları ilə tanınır. Onları yetişdirən şübhəsiz ki, 
müəllimdir. 

Dahi şairmiz Nizami Gəncəvinin  çox gözəl bir kəla-
mı var: 

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, 
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. 
Bu an qələmimin gözü gülür, müəllimi belə vəsf edir.  
 
Müəllim! 
 
Zirvəsindən enən deyil, 
Bir atəşdir, sönən deyil.  
Bu günümdür, dünən deyil –  
Müəllim!  
 

Düşmənə nifrət öyrədir, 
Dosta məhəbbət öyrədir, 
İnsana şəfqət öyrədir –  
Müəllim! 
 

Yada salıb o boz qurdu, 
Öyrədir ki, sevin yurdu, 
Şagirdləri ordu-ordu, 
Müəllim! 
 
Saçındakı dən gözəldir, 
Yoxdur ona tən, gözəldir! 
Deyir ki, Vətən gözəldir! 
Müəllim! 
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Kim ona tay, ona babdır? 
Canlı yazıdır, kitabdır, 
Ən müqəddəs bir xitabdır –  

Müəllim! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muğangəncəli kənd müəllimləri 
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Müəllim-mənəviyyatca zəngin, elmi biliklərə yiyələ-
nən, yüksək əxlaqi şəxsiyyət kimi formalaşan, vicdanli, 
saf, pak olan, ürəyi Vətən eşqi ilə döyünən, ölkəsinin yü-
künü çəkən, onun qələbəsi ilə sevinənlərdir.  

H.Əliyev demişdir: "Mən yer üzündə müəllimlikdən 
yüksək ad tanımıram". Dogrudan da, onlar son dərəcə işıq-
lı ömür sürürlər. Günəş kimi yaşayırlar. Günəş qaranlığı 
boğub yer üzünü, təbiəti işıqlandırdığı, isitdiyi, canlandır-
dığı kimi, müəllimlər də cəmiyyəti, bəşəriyyəti işıqlandı-
rırlar. Günəş olmasa, kainat zülmət içində boğular. Eləcə 
də müəllim olmasa, bəşər yerində sayar, məhv olar. 

Cahilllik insanlığı zülümətə sürükləyirsə, kamillik o 
zülmətdən işığa çıxaran yoldur. 

Bizi Muğangəncəli məktəbinin həyətində  məktəbin 
direktoru Afiq Quliyev qarşıladı. Vüqar Telman oğlu Qa-
sımov adına məktəbin həyətində bir xeyli dayanıb xəyala 
daldım, məktəbin hər tərəfi yamyaşıl, füsunkar gözəlliyin-
də nələr vardi, İlahi! Sanki məktəb yaşıl dənizin ortasında 
bir ada idi, dənizin qoşunları ağ ləpələr olan kimi, məktə-
bin şagirdləri də məktəbin qoşunu, ordusudur. Öz uşaqlı-
ğımı xatırladım, gözüm yaşla doldu... görünməz xəyalla-
rımdan nələr gəldi-keçdi...yaxşı ki, xəyallar görünmür... 

Gözümdə yaş, içimdə uşaqlıq şıltaqlığım bu təhsil 
ocağına daxil oluram... 

Məktəbin astanasından ötüb foyeyə daxil olarkən diq-
qətimi cəlb edən lövhə üzərindəki yazılar və şəkillər oldu. 
Kənd məktəbi olsa da, böyük bir binada  yerləşən bu təhsil 
ocağında üzərinə düşəndən də çox işlər görülmüşdü. Mək-
təbin girişindəki foyedə sağ tərəfdə lövhə üzərində bu söz-
ləri oxudum:  
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"Torpaq uğurunda ölən varsa, Vətəndir" Bu şuarın 
altından "Bizim Şəhidlər" sözünü oxudum və hər bir şəhi-
din şəklinin asıldığını gördüm. Sanki hər bir şəhid sıldırım-
lı dağlarımın bir qayası idi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muğangəncəli şəhidləri 

İçəri daxil olanda üzbəüz lövhəyə yazılmış " Təhsil 
millətin gələcəyidir" sözləri və Ümumilli liderimiz 
H.Əliyevin nurlu çöhrəsilə qarşılaşdım. 

 Sol tərəfdə isə H.Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" 
sözlərini oxudum.Və o şuarın altında H.Əliyevin fəaliy-
yətinə həsr olunmuş böyük bir guşə yerləşdirilmişdi. Bu 
guşə böyük bir sərgi idi... Məktəbin direktoru Afiq Qu-
luyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. 
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Ümummilli liderimizə həsr olunmuş guşə  
 

Bu kamilliyi yaradanlar isə ilk növbədə müəllimlər 
idi. Doğrudan da, müəllimlər şagirdlərinin, tələbələrinin 
həyatı yolunda canından keçən, gözünün nurunu qoyan, 
ömrünü gecə - gündüz şam kimi əridən müqəddəslərdir. 
Əvəzində isə ən böyük mükafatları cəmiyyətə verdikləri 
sağlam, pak vətəndaşlardır ki, onlar da  ictimaiyyətin saf, 
şəffaf gələcəyi üçün töhfələrdi. Müəllim o vaxt xöşbəxt 
olur ki, həyatdan  bu mükafatı alır. Hal-hazırda müəllimi-
nin aldığı mükafat Murad Mirzəyevin şəhidlik zirvəsinə 
ucalıb, əbədi ölməzliyidir. 

 
And  içirik  biz  babalarımızdan qalmış ulu torpağa, 
Üz tuturuq xoş bir sabaha. 
Üç rəngli, ay – ulduzlu  uca bayrağa 
Yurdumuz, ümidimiz yalnız Allahdır.  
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Qoy sənin başına dolanım, Allah, 
Yanında qoy etsin üzümü ağ. 
Sözdür olub – qalanım... 
Qarabağ harayı   yanğı deyilmi? 
Çəkdiyim ağrılar  dərs deylmi? 
Öz dərdim özümə bəs deyilmi? 
 
Qızmar səhrada əsən mehəm, 
Güldə şəbnəməmsə, otda şehəm. 
Gərəkdi qanadlı quş yaradaydın, 
Əngin səmalara  tuş yaradaydın, 
Ya da ki, bir qara daş yaradaydın... 
 
Qoruya bilmədim özümü yaddan, 
Qarış bu torpağa, sonra 
Diril ölən kimi. 
Hörük sünbüllərə hörül ölən kimi. 
Dirilsəm, hər sözü dirildən kimi... 
Gül kimi bitirdin daşda bu ömrü. 
Tapşırdın bir dəli  eşqə bu ömrü. 
Yaşaya bilməzdim başqa bir ömrü... 
 
Sonra məktəbin direktoru Afiq müəllimin otağına da-

xil olduq. Bu otaqda sanki Milli Qəhrəmanımızın və şəhid-
lərmizin ruhu bizimlə idi. Muradın sinif jurnalını vərəqlə-
yir və qürur hissi keçirirəm, qürur hissi keçirirəm öna görə 
ki, bütün qiymətləri "5" imiş. Səkkiz il oxuduğu məktəbdə 
Muğangəncəli müəllimlərinin və şagirdlərin sevimlisi 
olub. Sinfin qiymət cədvəlində Muradın qiymətləri  əla idi. 
Afiq müəllim qürurla danışır. Murad məktəbin əlaçısı 
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olmaqla yanaşı, məktəbin özfəaliyyət dərnəyinin üzvü 
olub. Çox gözəl qarmon, sintezator çalarmış. Çox da gözəl 
səsi varmış... Məktəbin klubunda bir dəfə elə gözəl oxuyub 
ki, hər kəs bu səsin məlahətinə valeh olub. Ona qulaq 
asanlar belə düşünüblər ki, ondan böyük bir musiqiçi ola-
caq. O isə... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol tərəfdə məktəbin direktoru Afiq Quliyev, Zəka Cabbarov,  
Bədəl müəllim, Ramiz Xəlilov 

Müəllim ömrü bir şama bənzər, bu şam yandıqca yan-
dırar ocaqları. 

Bu ocaqdan od alanlar dünyanı işıqlandırarlar. Bax 
beləcə ana vətəni dünyaya tanıdarlar. Murad Mirzəyev ki-
mi. Müəllim özü təpədən-dırnağa dözümdür, səbrdir. Onlar 
sönməz məşəldirlər, yandırarlar hər bir ocağı. Onların 
sözləri Quran kəlamıdır, öyüd-nəsihətdir.  
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Düşüncələr içində məktəbdən çıxıb Murad Mirzə-
yevin ata ocağına yol aldıq... Muradın atasına gəlişmizi əv-
vəlcədən xəbər verdiyimiz üçün elə bizi qapının astanasın-
da, doqqazda qarşıladı. Hal-əhval tutub salamlaşdıq. Doq-
qazın üzərində qürur mənbəyimiz olan Azərbaycan bayrağı 
əzəmətlə dalğalanırdı. Milli Qəhrəmanın böyüyüb başa 
çatdığı, atalı-analı, bacı-qardaşlı ata ocağındayıq. 

Başını dik tutaraq ata sözə başladı:  
– Mən Muradımla fəxr edirəm. Hələ lap uşaqlığından 

hərbçi olmaq istəyirdi, lap kiçik yaşlarından ağacların ba-
şında gəzərdi, mən onda deyirdim ki, Murad,vallah, puley-
motçu olacaq. Onu karateyə qoydum. İdmanla məşğul 
olurdu. Həm də çox yaxşı qarmon çalırdı. 

Atanın sözləri “Onu bağışlamaq olarmı?” filmini 
mənim yadıma saldı.  İsmayıl pioner düşərgəsində qarmon 
çalarkən bir anda bombanın partlayıb düşərgədə olan 
uşaqları pərən-pərən  etməsi səhnəsi yadıma düşdü.  

Ata davam etdi:  
– Novruz bayramı şənliyində Murad qarmonda, Sü-

leyman da nağarada çalardı. Süleyman Muradın kiçik 
qardaşıdır. Murad, çox məsuliyyətli uşaq idi. Vaxtını elə 
bölərdi ki, hər işinin də öhdəsindən gəlirdi. 14 yaşından 
mən Murada həmişə komandir demişəm. 8-ci sinfi qurtarıb 
1991-ci ildə sənədlərini C.Naxçıvanski adına hərbi 
məktəbə verdi... 

Qulaqlarım uğuldadı səs...səs... Sanki bir uğultulu kü-
lək döydü pəncərəni, səs... səs... Bu səs əzəmətlə dalğala-
nan bayraqdan gəlirdi. Bu səs sanki göydə göyqurşağı kimi 
dalğalanırdı, qeyri - adi idi bu səs, sanki Xıdır Nəbi gətir-
miş bu səsi... Bu əsgər səsi... Muradın səsi... 
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Bayrağın qırmızı rəngi... Bu Muradın səsi... 
Bayrağın göy rəngi... Bu səs  Samidin səsi... 
Bayrağın yaşıl rəngi. Bu Şükürün səsi...  
Qapının doqqazından asılan bayraqdan gəlirdi bu səs. 
Bayrağımızın hər rəngi bir əsgər, bir şəhid səsi... 
 
Ata! Bax gör neçə oğul, qəhrəmanın var.  
Bax gör sorağımıza kim gəlib. 
Bir ağ saçlı ana, bir şair gəlib.  
Özün qarşıla, özün danış, Ata! 
 
Axı sən qəhrəmanlar atası, 
Sən bir dövlət, bir hökumətsən, 
Yaşa, qur-yarat, Ata.  
Sən alınmaz bir qalasan, 
Sən Tanrıya yaxınsan öz hünərinlə. 
Atalar məsəli sən, polad sınar, əyilməzsən! 
Sənin kimi Ata özünə yox, elə oğul böyüdər.  
Sənə bəslədiyim bu məhəbbət sonsuz,  
Sənə bəslədiyim ümüd, güman sonsuz. 
Bax öz yanında neçə nəvən, neçə oğlun var. 
Bax beləcə qəhrəmanların var. 
 
Milli Qəhrəmanın atası Telman Mirzəyev bu an mə-

nim əhvali-ruhiyyəmin dəyişdiyni hiss edərək, “şair, sənə 
nə oldu belə! Əlində qələm titrədi... Bu nə təlaş...Yaxşı 
böyük şairimiz Xəlil Rza Ulutürk demiş: Şəhid Atasına baş 
sağlığı yox, göz aydınlığı verərlər"- deyə mənə təskinlik 
verdi. Fəxr elə şair, fəxr elə ki, Azərbaycanmızın belə 
vətənpərvər, Vətəni üçün canını qurban verməyə hazır 
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olan, igid, cəsur, mərd, dönməz, əyilməz , qəhrəman oğlu 
var.  

Murad bir neçə xarici dil bilirdi. İngilis, rus, türk, er-
məni, ərəb-fars dillərini çox mükəmməl bilirdi. Doğrudan 
da, Murad ensiklopedik biliyə malik olan bir hərbiçi, bir 
ailə başcısı, bir ata, əvəzsiz bir övlad idi. Hərbdən bəhs 
edən kitabları həvəslə oxuyardı. Bax şair, Allah ona hər 
şey vermişdi. Bir ona ölümü əsirgəmişdi... O da  bax 
belə...  

Yox... Yox... Elə deməyin o, şəhidlik zirvəsinə yük-
səldi... O tarixin qan yaddaşına köçdü.  Ey ərənlər oğlu 
ərən, Şəhid atası. 

 
Oğlun Oğuz torpaqlarını, Qarabağı,  
Şuşanı, Laçını, Qubadlını, Kəlbəcəri,  
Həkəri və Bərguşad çaylarının 
zümzüməli nəğməli sahillərini və Azərbaycan 
ərazisinin bütövlüyünü düşünürdü. 
Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin ordumuzla 

bağlı dediyi sözlər Murad Mirzəyevi ruhlandırır, onun 
dönməzliyini,  mətinliyini daha da artırırdı. Ona böyük ruh 
yüksəkliyi, qol-qanad açıb quş kimi səmalarda süzmək 
həvəsi verirdi: 

"Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi sürətlə və 
çox uğurla gedir. 

Azərbaycanda nizamlı ordunun yaradılması prosesi 
ölkəmizə böyük faydalar gətiribdir. 

Biz öz hərbi potensialımızı gücləndiririk və inanıram 
ki, 

bu prosess gələcəkdə daha da sürətlə gedəcəkdir". 
Doğrudan da, Azərbaycan dünyasının Aslanı: 



Güləmail Murad 
 

 42

Vətən bayrağına and içən Murad! 
Öz adını tarixin qan yaddaşına yazdı. 
Ata, mən tarixin sınağındayam  
Ərənlərin, ərlərin savaşındayam. 
Qoy eşitsin ana torpaq, ana Vətən  
Mən elə müsəlləh əsgərəm! 
Mən öz Qarabağımdayam. 
 
Adını tarixin qan yaddaşına yazan bu Milli Qəhrəman 

qəhrəmanlığın yüksəkliyinə elə-belə, sadə və asan yük-
səlməyib. Murad Mirzəyev 8-ci sinfi öz kəndlərində qur-
tarıb. Hələ uşaq yaşlarından hərbçi olmağa can atan Murad 
1991-ci ildə atasının razılığı ilə sənədlərini C.Naxçıvanski 
adına Hərbi Liseyə verir və o liseyə qəbul olunur. 

Dərslərindən əla qiymətlər alan Murad nümunəvi 
hərbçi olmaq üçün hər cür çətinliklərə sinə gəriridi. Təlim 
və məşqlərdə hərbiyə aid olan bütün qaydaları öyrənirdi. 
O, 1994-cü ildə hərbi məktəbi fərqlənmə diplomu ilə 
bitirib. Elə həmin ilin iyun ayında Türkiyə Ali Hərbi Quru 
Qoşunları məktəbinə (Kara Harp Okulu ) daxil oldu. Dol-
ğun hərbi biliyə malik olan Murad o məktəbdə hərbi işlər 
üzrə metodist ixtisasına yiyələndi.  
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Atası Telman Mirzyev qürurla dedi:  
– Həmin vaxt Murad balama diplomu və xatirə olaraq 

"Qılıncı və məzun üzüy"nü şəxsən Ümummilli lider Hey-
dər Əliyev və Türkiyənin o vaxtkı prezidenti Süleyman 
Dəmirəl təqdim etdi. Murad həm də onunla birlikdə təhsil 
alan 600 nəfərin içində fərqlənərək" Onur Başkanı" təyin 
olunur.  

Türkiyənin keçmiş prezidenti                               Murad Mirzəyev 
       Süleyman Dəmirəl 
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1988-ci ilin sentyabr ayında Eyirdir Dağ Komando 
məktəbində 3 aylıq kursa başlayır. Bu 3 aylıq kursu da 
müvəffəqiyyətlə başa vurur. 1999-cu ilin yanvar ayında 
İstanbulda yerləşən Tuzla Piyada məktəbinin 6 aylıq 
kursunu da uğurla başa vurur. Murad 1999-cu ilin iyun 
ayında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 4-cü motoatıcı bri-
qadasında tağım komandiri vəzifəsinə təyin olunur. Və 
orada hərbi işə başlayır. Murad Mirzəyevin uğurları izlə-
nilir. Bacarıqlı gənc zabiti Azərbaycan Respublikası Mü-
dafiyə Nazirliyi ölkəmizdə xidmət etməyə çağırır. O,Gən-
cədə yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə təyinat alır. Arzusun-
da olduğu Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə işə başlayır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azərbaycan Respublikasınını Müdafiə naziri Zakir Həsənov 

 
1999-cu ilin oktyabr ayında Müdafə nazirinin əmrinə 

əsasən motoatıcı tağım komandiri, sonra kəşfiyyat tağım 
komandiri vəzifəsində işə başlayır. Qrup komandiri vəzifə-
sindən hərbi hissə komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlir. 
Murad Telman oğlu 2005-2007-ci illərdə ABŞ-ın Vircinya 
ştatında ingilis dili və xüsusi təyinatlılar üçün nəzərdə tu-
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tulmuş "Ranger" kursunu müvəffəqiyyətlə başa vuran 
yeganə azərbaycanlı olmuşdur. Sonrakı illərdə Türkiyə, 
Rumıniya və İordaniya krallığında keçrilən kurslarda işti-
rak etmiş və hər bir kursu uğurla başa vurmuşdur. Hər bir 
əməliyyatı uğurla başa vuran Mirzəyev düşmənlə ölüm-di-
rim mübarizəsi olan Aprel döyüşlərinə atılır. Döyüş tapşı-
rığını yerinə yetirərkən xüsusi məharət, şücaət göstərərək 
komandir olduğu qrup ilə birlikdə düşmənin yüzlərlə canlı 
qüvvəsini, döyüş texnikasını məhv edərək, bir addım da 
geri çəkilmədən son damla qanına qədər vuruşaraq şəhid 
olmuşdur. Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıl-
mışdır. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev cənabları 19 aprel 2016-cı il ta-
rixli sərəncam ilə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin polkovnik-
leytenantı Murad Mirzəyevə "Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manı" fəxri adını vermişdir...  

Söhbət əsnasında şəhidin anası Güllübəyim xanım 
“Azərbaycan - igidlər, ərənlər ölkəsidir” deyərək, bizim 
söhbətə qoşuldu: Qoy düşmən bilsin ki, ulu torpağımızda 
minlərlə Muradımız, Samidimiz, Mübarizimiz, Şükürümüz 
var. Analar hələ bəşər üçün Babəklər, Koroğlular doğacaq. 
Hələ döyüş meydanlarında Murad kimi aslanlarımız var. 
Qəhrəmanlarını artıq Azərbaycan tarixə yazmışdır. Vətən 
də belə qəhrəmanlarımızın çiynində yaşayır, gözəlləşir, 
inkişaf edir və torpaqlarımıza göz dikən düşmənlərimizə 
qalib gəlir.  

Güllübəyim xanım danışdıqca mən fikirləşirdim. Yer 
üzündə Vətəndən, anadan müqəddəs heç nə yoxdur. Vətən, 
ana olmasa heç nə yoxdur. Qadınsız dünya səfalət içində 
itib-batar. Vətən!  
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Soldan şəhidin atası Telman Mirzəyev,  
anası Güllübəyim xanım və Murad Mirzəyev 

 

Hər bir ana igidlər, qəhrəmanlar yetişdirir Vətən 
üçün. 

 
Cəsur igidlər tək düzülüb dağlar, 
Uca zirvələrdən şəlalə çağlar, 
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Qısılıb döşünə bulaqlar ağlar, 
Vətən! 
Alovu düşməni yandırır, yaxır, 
Qan damarlarıdır Kür, Araz – axır, 
Əyilib Xəzərdə özünə baxır 
Vətən! 
 
Qız qalası kimi təmizdir adı, 
Ana tək, ata tək əzizdir adı, 
Çaydı, göldü, dağdı, dənizdir adı 
Vətən! 
 
Şeirim qanadlanır səni andıqca, 
Sənin eşqin ilə alovlandıqca, 
Üçrəngli bayrağın dalğalandıqca 
Vətən! 
 
Şəhid anasının qarşısında çox çətinlik çəkirəm. Ci-

yərparəsini qurban vermiş anaya söz deməyə cəsarətim 
çatmır. Axı ona nə deyim, paramparça olmuş ürəyini necə 
alım, necə ovudum, nə ilə onu sakitləşdirim, ona necə təs-
kinlik verim? Ana da İlahinin bir yaradıcı nümayəndəsidir. 
İlahinin göydən mələklərlə göndərdiyi analardır. Onlar 
xöşbəxtdirlər ki, övladları var. Övladları anaların qol-qana-
dıdır.  Məhəmməd Peyğəmbər  doğru buyurub: "Cənnət 
özü də anaların ayağı altındadır". Doğrudan da, balaya atı-
lan hər bir daş ana ürəyinə dəyir. Məhəbbəti dildə deyil, 
ürəyinin içində olan analar... analar... müqəddəs analar... 
Övladının sirri-sözü analar...  

Güllübəyim ana deyir:  



Güləmail Murad 
 

 48

– Eh, Dünya, mən Muradsız həyat istəmirəm, istəmi-
rəm bu tale kitabını. 

Qələmim tarıma çəkilir... 
Mənim günlərimi qara gün sayın, 
Yaramdan qan axır, yaralıyam mən. 
Daha taleyimdə ağ axtarmayın, 
Taleyi büsbütün qaralıyam mən. 
 
Günüm də gecədir, gecəm də gecə, 
Həyatım ötmədə elə beləcə... 
Özümdə güc tapım bilmirəm necə? 
Qaranı özümdən aralayam mən. 
 
Necə böyütmüşəm dərdi, əzabı? 
Necə yaşatmışam özümdə tabı? 
Kaş əlimə düşə tale kitabı, 
Adımı oxuyub qaralayam mən. 
 
Ana, qürurlu ol! Yenə səs...səs... Məğrur tut başını. 

Onu bil ki, şəhid adı nəsib olmur hər bir insana. Qəhrə-
manlıq yüksəkliyini bəxş edən Vətənə de ki, Azərbaycan 
xalqının qəhrəmanlıq nişanəsi, salnaməsiyəm. 

 
Yenə səs... səs... Ata!, Ata! Ana! Ana! Ana! 
 
Şax dayan Şahdağı kimi, ata! 
əyilməsin qəddin-qamətin, 
dik tut başını 
Göylərə baş çəkən Göyəzən dağı kimi. 
Yadındadı, ata? 
Lap körpəlkdən  
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Adıma komandir, Vətən deyərdin. 
Vətənin keşiyində dayan, deyərdin. 
Bayraq olub yüksəklikdə dalğalan, deyərdin 
İndi mən, Ata!.. ..Ana! 
Vətənin üç rəngli aylı-ulduzlu bayrağıyla 
Lələtəpə yüksəkliyində  dalğalanıram. 
 
 Elə bir insan tapılmaz ki, Vətən anlayışının mahiy-

yəti  haqqında  fikirləşməsin. Bu fikirlər içində  “haradan  
başlanır Vətən” deyə, öz-özümə sual verirəm. Və sonra 
Murad nəvəmdən soruşuram. O deyir:  

-Bütün kainat vətəndir.  
Muradın bu sözü məni daha dərinliklərə aparır. Vətən 

insanın dünyaya gəldiyi məkan, ata – baba ocağı, yurdu, 
eli-obasıdır. Öz ocağını sevməyən  böyük bir məkanı sevə 
bilməz. Kəndini, öz elini – obasını  sevən Böyük Azərbay-
canımızı da sidq – ürəkdən sevər. Vətən doğma ocaqdan 
başlayır. 

Ana sözə başlayır: 
– Mənim 4 uşağım: 2 oğlum, 2 qızım olub. Murad bö-

yüyüm idi. Amma o, üşaqlıqdan nadinc idi. Nadincliyi, 
dəcəlliyi, taxtadan, odun parçasından, ağacdan, əlinə ya-
rarlı nə keçsə hərbi sursat hazırlayan zaman daha aydın gö-
rünürdü. Qılınc, qalxan, tapança, top, tüfəng... Uşaqlarla 
birlikdə faşist-faşist oynunu oynayardılar. O. həmişə deyir-
di ki, uşaqlar, biz faşistlərə mütləq qalib gələcəyik. Onun 
tərəfində olan uşaqlar həmişə qalib olurdular. Kolxoz vaxtı 
idi. Biz çöldə, əkində-biçində olurduq, atası evə gec 
gəlirdi. Evdə uşaqlara baxan Murad olurdu. Evdə uşaqlarla 
birlikdə oynadığı oyun hərbdən olardı. “Mən komandirəm, 
uşaqlar, siz də mənim əsgərlərimsiniz”, deyərdi. Murad 
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babasının adı idi. Orta məktəbi əla qiymətlərlə oxuyurdu, 
atası ona deyirdi ki, Murad, sən ya həkim ol, ya da 
incəsənətə get. Atası onun musiqiçi olmağını istəyirdi.. 
Qarmonda o qədər ustalıqla çalıb-oxuyurdu ki, hamını 
heyran qoyurdu, hətta müəllim və uşaqlar da deyirdilər ki, 
Murad incəsənətə getsin. Hər kəsin belə düşündüyu halda 
kəndimizin orta məktəbinin 8-ci sinfini  qurtaran vaxt 
qərara aldım ki, Murad elə uşaqlıqdan hərbçi olmağa can 
atır. Bu istəyini nəzərə alaraq 1991-ci ildə sənədlərini 
Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi litseyə verdik. Oranı da 
əla qiymətlərlə başa vurdu. Hərbi Litseyə gedəndə onun 14 
yaşı vardı, oranı qurtaranda isə 18 yaşı!. Hər kəsə ad günü 
keçirərdik. Onun ad gününü keçirmək istəyəndə deyirdi: 
“Ana, 31 martda soyqırım günüdür”. Ona görə ad gününü 
keçirmirdi. Deyirdi: “Nə vaxt Qarabağımızı işğaldan azad 
edəcəyik, o vaxt mən öz ad günümü keçirəcəyəm. Nəğ-
məli, sazlı-sözlü...” 

Murad deyirdi, “eh, Bakıda oxumaq məni kəndimiz-
dən uzaqlaşdırdı, mən özümü çox qınayıram, Ana! Uşaqla-
rın və məni istəyənlərin, qohum-əqrəbanın nə ad gününə, 
nə kəndin xeyrinə, şərinə yaraya bilirəm”. Biz hər vaxt be-
ləcə söhbətləşərdik. Murad tay-tuşları arasında gec evləndi. 
Fizzə xanımı da özü seçdi. Öz istəyi oldu.Bunun səbəbi 
müharibə idi.  

Bizim adət-ənənəmizdən fərqli olaraq, Murad öz el-
çiliyini də özü etdi. Fizzə xanımın valideyinləri ilə özü gö-
rüşüb, özü danışdı. Murad düşünürdü ki, hansı bir valideyn 
deyə bilər ki, "Mənim oğlum çox təhlükəli bir işlə məşğul-
du. O, hər an ölümlə üzləşə bilər. Günlərlə, aylarla ailəsin-
dən uzaqda ola bilər. Bu çətinliklərə hazırsansa, mənim 
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oğluma ərə gəl". Ona görə elçiliyi özü etdi  və sözləri 
tutdu. 

Bax elə ona görə axtarıb, tapdığı Fizzə xanımla da 
açıq danışmışdı. O, Fizzə xanımla ilk tanışlığından hər bir 
şeyi ona anlatmış və hər an ölümlə üz-üzə qaldığını demiş-
di. Bunun hamısını bilən Fizzə xanım razı olmuşdu. Fiz-
zənin razı olmağına rəğmən, yenə də tərəddüd edirdi. Ona 
dönə-dönə xəbərdarlıq edirdi ki, mənə bir şey olsa, o, 
peşmançılıq hissi keçirməsin.  

Elə buna görə də elçiliyini özü etmişdi. Və beləliklə, 
2004-cü ildə ailə qurdular. İki övladı bizim üçün yadigar 
qaldı: oğlu Nurlan, qızı Dəniz. Mən ayda bir dəfə kənddən 
onların görüşünə və uşaqların ad gününə gedirdim... Mən  
özümü çox qınayıram, çox təəssüflənirəm. Onlarla az gö-
rüşdüyüm üçün. Muraddan sonra  əlimin istisi, ağzımın da-
dı-tamı, çörəyimin duzu getdi. Həsrət-hicran, qəm mənim-
lə qaldı. İndən belə həsrətə, qəmə, kədərə yoldaş olaram...  

Ana köks ötürüb ah çəkir. 
 
Şair,  mənə bir ozan axtar? 
Sən çəkə bilməzsən bu dərdimi. 
Bəlkə, gedim danışım suya dərdimi. 
Bəlkə, göy əskiyə düyə dərdimi. 
Mən bir qəm yüklu karvanam? 
Qələmim nədən alışıb yanır? 
Dərd rəngində varağım var, 
Nurdan düşmüş çırağım. 
Əyilməzdim, əydi bu qəm məni. 
Əynimdədir dərd köynəyim. 
Sınıbdı şüşəsi ürəyimin. 
Daşa dəymiş kaman, qırıq neyəm, 
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Qeylü – qallı zamanım var mənim... 
Vətən bayrağına and içən Muradım 
Adını tarixə yazdı. 
Yenə səs... səs... səs... Ana!, Ana! 
Mən  tarixin sınağında 
Əsrlərin vuruşundayam. 
Qoy eşitsin, ana torpaq, 
Mən elə Qarabağımdayam. 
 
Mən oktyabrın 31-i, 2017-ci il tarixində Azərbay-

canın Milli Qəhrəmanı Murad Mirzəyevin ailəsi ilə görü-
şəndə Telman müəllimə sual verdim ki, oğlunuza qızı siz 
seçdiz, yoxsa özü? Bir anlıq sükutdan sonra belə cavab 
verdi: “Əlbəttə, özü. Onlar bir eşq dastanı yaşayırdılar”. 
Qayınatanın sevgi dolu sözündən sonra mənim də Fizzə 
xanımla görüşməyə həvəsim artdı. 

Qərara gəldim ki, hökmən Muradın ömür-gün yoldaşı 
Fizzə xanımla görüşüm.  

Xəyalımda eşq dastanı, eşq harayı  çözələnirdi, sanki 
səhralar dünyasındayam. Səhradı sevgim, bir yanım səhra, 
bir yanım bəri-biyaban, boranlı-bağçalı təzadlar dünya-
sındaydım. Sevgisi nəm torpağı bürüyüb, yeri yandırıb, o 
eşqi söndürən qumları qucaqlayıram. Bir buna bax, Allah, 
bu səhrada, bu dağlarda, bu kənddə ölməz qəhrəmanın 
Murad Mirzəyevin 40 yaşına mübarəkdi deyən, səsinə əks-
səda, səs verən dağların laləsının ətri, qayalarından axan 
bulaqların zümzüməsi, dağ çaylarının şaqraq səsi, səhra 
qumlarının hənirtisi, çöllərin gül-çiçəkləri, səmada uçan 
durnaların qaqqıltısı oldu. Bu səhrada qum dənələrini sevgi 
dastanını bir kitab vərəqləri kimi arayıram. Bu cəsarət 
önündə əriyən qış dağ-dərəsində şivən qoparır... Allah!.. 
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Dayan! Hökm etmə, dünya! Çöllərin təbiətin ana 
torpağı.Təbiət eşqdən yanıb çölləri yaradıb. Ey insanlar, 
çöllərdən küsüb xətrinə dəyməyin. Təpədən dırnağa eşqdır 
o.  Bu çöllər torpağa yeni bir eşq calayıb – Murad-Fizzə 
eşq dastanı.  

 
Dünya özü eşqdir, 
Ay işığında, 
Gecə qaranlığında, 
Ulduzlar sırasında, 
Yerlə göy arasında 
Yaşar-yaşar bir eşq 
...adası... 
Dünya. 
 
Talış dağlarının zümzüməli bulaqları sıldırım qayaları 

parçalayıbdır. Eşq - əsgər yurd salıb bu çöldə, bu qayada, 
bu daşda, bu meşədə.  Dağlar da bu eşqdən qol-qanad açıb 
ucalıbdır.  Düzü, çölü, çəməni, dağları, meşələri, səhraları 
eşqsiz qoymayıb ulu yaradan.  

 
Düzündə gül-çiçək,  
çölündə ürəyi qara xallı lalə,  
səhrasında qum, vahə,  
dağında meşə.  
Meşə ağacının yanında bənövşə.  
Bu bənövşə hər bir ağacın  
sevgilisi,  
öz sevgisi.  
Sarmaşıq da bənövşəyə həsəd aparıb.  
O da sarılıb ağaca.  



Güləmail Murad 
 

 54

Dəli kimi sarıldığı sarıldığından ayrılmır.  
Bu da bir eşqdir. 
İlahi,  
sarıldığı ağacı boğub öldürür...  
Bu nə qısqanclıq, bu necə eşq, İlahi?  
Dağda-daşda bitən gül-çiçəyin,  
kəklikotunun belə  
sevgi ətridir bürüyən təbiəti.  
Sevən, sən bu sevgi çölünü,  
səhra qumlarının, sevgi səhrasının  
dəymə xətrinə bu qumların...  
hər tərəf sevgi ətri verir. 
 
Dəymə xətrinə bu güllərin... 
Axı susuz tənha çiçəyəm, 
Su olmasa da, nə qəm, 
Sevgini içəcəyəm, 
Sevdiyim! 
 
Bax, beləcə düşünə-düşünə  Azərbaycanın Milli Qəh-

rəmanı Murad Mirzəyevin  ömür – gün yoldaşı Fizzə xa-
nımla görüşməyi düşünürəm. Küləkli payız səhəri – 22 no-
yabr yol gedirəm şəhid ocağına. Axı çilik – çilik arzular   
tökülüb yerə.  Küləklər “Murad” deyə pıçıldayır. Bir qara 
kölgə izləyir məni. Qapının  qıfılı bayırdan asılıb. Ruhum-
dur çalxalanan  küləklərə deyir, yarla görüş var. 

 
Süküta dalmışam yataqda, 
Durammıram ayaqda. 
Bu gecənin səssizliyi, 
Deyəsən, layla çalır mənə də. 
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Həzin bir nəğmə dodaqda. 
Oxşayıb ruhumu ağlayır. 
Gecədən bəri görüşdən xəbərim  vardır, 
Küləklər gətirmiş bu xəbəri. 
Daim Fizzəmlə  görüşdə 
Qoy sevgimizdən  
Alnı açıq, üzü ağ danışsın. 
Düşüb ortalığa buz sərhədlər, 
Meşələr həsrətlə yollara baxır. 
Sevənlərin görüş yerləri  
Qar altında üşüyüb 
 səsləncək. 
Yox, yox, Fizzə xanım deyir: 
Ay ömrüm-günüm, 
Istəsən,   mən özüm gəlləm, 
Bu sevgi üşüyən deyil. 
 
Çoxdan səsləməyirsən, 
Səsləsən məni, gəlləm. 
Xatirimə dəyirsən, 
Səsləsən  məni, gəlləm. 
 
Səsləsən yadı, gəlməz, 
Yad olub adı, gəlməz, 
Qovub inadı, gəlməz 
Səsləsən məni, gəlləm. 
 
Nə uzunmuş hicr anı, 
Səsləmisən hicranı, 
Səsin-bu kəsin canı, 
Səsləsən məni, gəlləm.  
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Canım qəfəsindədir, 
Sevgi həvəsindədir, 
Qulağım səsindədir 
Səsləsən məni, gəlləm. 
 
Leyli Məcnunun sorağında olanların üstündən xətt çə-

kib bu qəribə dünya, sevənləri səhralara salıb, çəkib qoy-
nuna.  

Beləcə düşünə-düşünə Fizzə xanımla söhbətə başla-
yırıq, o deyir: 

“Murad mənim həyatda müəllimim olub. Bunu ona 
görə deyirəm ki, atam Kərimov Səlim kişi müxtəlif vəzifə-
lərdə işləyib, indi polis polkovnikidir, anam Həqiqət Kə-
rimova həkimdir. Mən də evin üçüncü uşağı olduğum üçün 
hazır yeyib, hazır geyinib, görmüş bir qız olmuşam. 
Oxumaqdan başqa heç bir iş görməmişəm. Murada ona 
görə müəllimim deyirəm ki, biz ailə qurandan sonra hər bir 
işi mənə öyrədib, evdə iş görməyi belə. Bizə və evə lazım 
olan sənədlərin yığılıb hazrlanması, ümumiyyətlə, 
məişətdə nə iş olurdusa, o işin arxasınca mənim getməyimi 
istəyirdi. 

Yəqin bilirmiş ki, mən onsuz, onun xəyalı ilə tək qa-
lacağam. Bu tənhalığın səhrasında məni yarı yolda tək 
qoydu. Bilmirəm..”. – deyən  Fizzə xanımın  gözlərindən, 
mənimsə qələmimdən yaş tökülür. Köks ötürürəm, qələ-
mim belə yazır... 

 
 
Nə tezcə sevincək anlar ötüşdü. 
Nə tezcə araya ayrılıq düşdü. 
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Niyə axı bu eşq sona yetişdi. 
İndi xoş xəyallar pərən-pərəndi.  
 
Xəyallardan Fizzə xanımı mən ayırdım:  
“Bəs Muradla necə tanış olduz?” 
“Muradla ilk tanışlığım mənim qrup yoldaşım Sima 

xanım vasitəsi ilə oldu. Muradın da mənimlə tanışlığı Sima 
xanımın həyat yoldaşı, Muradın dostu Maarif bəy 
vasitəsilə oldu. Maarif Murada demişdi ki, razısansa, səni 
istədiyin kimi təhsilli bir qızla tanış edim. O da razılaşır. 
Dostuna inanır, elə belə də oldu.  Sima dedi ki, Murad gə-
lib səninlə tanış olmaq istəyir. Mən Muradla görüşdüm və 
ilk görüşdən xoşuma gəldi. İlk görüşümüzdən sonra tez-tez 
görüşməyə başladıq, mən getdikcə ona isinişdim. Hər 
görüşümüzdə də məni görmədiyim yerlərə aparardı. İlk 
dəfə oxuduğu C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbə, sonra 
Sumqayıta. Sadalamaqla qurtarmaq olmaz. Bir sözlə, gör-
mədiyim bütün yerləri gəzdirib göstərirdi mənə. Murad 14 
yaşından evlərindən uzaqlaşmışdı. Elə ona görə də öz aya-
ğı üstündə dayanmağı bacarırdı. Mənim də ən çox xoşuma 
gələn cəhəti onun müstəqil olması idi. Deyirdim, Murad, 
təki sən həmişə mənim yanımda ol, lap heç evimiz olmasa 
belə, biz ikimiz hər bir işin öhdəsindən gələrik, çünki sən 
mənim ürəyimin parasısan”. Bu an qələmim intizarda... 

 
Aşiqlərin minlərlə yarası var, 
Günlərin ağı var, qarası var. 
Bir ürəyin ikicə parası var, 
Ürəyimin parasısan axı sən. 
Deyə-deyə böyük bir  sevgi yaşayırdım. Deyirdim, 

Murad, sənin adi nəfəsinə ehtiyacım var. Fərqi yoxdu, gecə 
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saatın neçə olmasından asılı olmayaraq, qapımı sən döy, 
gülə-gülə sevgi ilə açardım. Elimizin adətinə uyğun olma-
yan bir elçilik etdi. Elçiliyə ata-anası yox, özü gəlmişdi. 
Atamla söhbətləri tutdu. Atamın çox xoşuna gəlmişdi. 
Atam dedi: “Ciddi, tərbiyəli və mənəviyyatca çox zəngin 
oğlandı”. Mən soruşdum:”Murad, niyə elçiliyə ana-atan 
gəlmədi?” O, belə söylədi:”mən atama, anama necə deyim 
ki, sizin oğlunuzu hər an ölüm gözləyir, hər vaxt evə tabut-
da gələ bilər”. Doğrudan da, bu sözü hansı valideynə de-
mək olar? 

Altı aydan sonra nişanlandıq. Bu aylar ərzində bizim 
hər görüşümüz çox sevincli olurdu. Murad həmişə mənə 
deyərdi ki, mən hərbçiyəm. Hərbçilərin çətin həyatları 
olur, hara göndərirlərsə, sən də mənimlə olmalısan. Mən 
sənin sevgindən güc almalıyam. Sən həmişə mənə arxa-
dayaq olmalısan. Bu belə olmasa, mən heç nə edə bilmə-
rəm. Mən də onunla razılaşdım.  

Doğrudan da, sevgi nələrə qadir imiş. Deyəsən, dün-
yanı sevgi xilas edəcək... 

Biz 26 dekabr 2004-cü ildə evləndik. Biz ailə quranda 
Murad artıq kapitan idi. Mənə həmişə “Fizzəm” deyərdi. 
Evləndikdən sonra əsl ailə sevgisinin nə demək olduğunu 
anladım. Uşaqlarımız sevgimizin təcəssümüdür.  

-Bəli, Fizzə xanım, dünyada nə varsa, yer, göy, hava, 
su - hamısı sevgidən yaranıb. 

-Muradın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də o idi ki, 
iş yerindəki problemləri evə gətirməzdi. Elə ki, evə daxil 
oldu, uşaqları qucağına alıb onlarla güləşərdi. Yor-
ğunluğunu, gərginliyini heç vaxt büruzə verməzdi. Oğlu-
muz Nurlana “Aslanım”, qızımız Dənizə “Fidanım” de-
yərdi.  
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İlk övladımız Nurlan 14 vevral 2009-cu ildə, qızımız  
Dəniz  16  okrtyabr 2010-cu  ildə dünyaya göz açıblar. O, 
mənim hər şeyim idi. Murad  anam-bacım, qardaşım, atam, 
qohum-əqrabam, əsl dostum oldu. Mən heç vaxt da-
rıxmadım. O, mənim həyatımın mənası idi. O mənim sev-
gim, eşqim, məhəbbətim idi. Onun rahatlığı üçün evə aid 
olan hər bir işi özüm görürdüm ki, o, ev qayğılarından 
uzaq olsun. 

Murad həmişə deyirdi ki, görürsən, Fizzəm qızım 
Dəniz özünü hamıdan  çox istətməyə başlayıb. Dənizin di-
lindən “ata” kəlməsi düşməzdi. O səs yenə də qulağımda 
təkrar olunur. Bu düyğular məni  çox üzür, ağlımı bəzən 
başımdan alır, o biri dünyaya  – Muradıma aparır. 

İndi sizinlə oturub söhbət etdiyim bu yuvanı da  Mu-
radla bərabər  qurmuşuq. 2012-ci ildə. İnanın ki, hər beşin-
ci gün  bizim bu evdə toy – bayram olurdu. Xusisi süfrə 
açırdım, müxtəlif şirniyyatlar  bişirirdim.... Bu 11 illik xoş-
bəxtliyimdən  çox qorxurdum. Düşünürdüm ki, bu qədər 
xöşbəxtlik olmaz, həyat bu qədər gözəl ola bəlməz. Mu-
radla Azərbaycanın hər bir yerində olmuşuq. Bütün işlə-
rimizi, problemlərimizi Muradla bir yerdə həll edərdik... 
Bayram günləri evdə olmamağına biz artıq  alışmışdıq. 
Bildiyimiz qədər onun işi fərqli idi axı... Novruz bayramı 
ərəfəsində istəyirdi ki, bayram gününü kənddə, ata-anası 
ilə birlikdə keçirək. Bu  dəfə də alınmadı. Belə qərara 
gəldik ki, ata-anası Bakıya gəlsin. Biz onun evə nə vaxt 
gələcəyini bilmirdik. Martın 25-də, gözlənilmədən evə 
gəldi. Uşaqları götürüb parka gəzintiyə, alış-verişə apardı.  
Evə gələndə dedi ki, qoy uşaqlar təzə aldığım paltarlarını 
geyinsinlər. Bir az dincəlməsini istəsəm də, yorğun ol-
madığını dedi. Uşaqlar təzə paltarlarını geyinib atalarının 
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qabağına çıxanda elə sevindi ki, sevincinin həddi-hüdudu 
yox idi. Üzündən hiss olunurdu ki, bir az rahatlanıb. Bu 
onun uşaqlarımıza aldığı axırıncı hədiyyəsi oldu. Atası 
Telman müəllim, anası Güllübəyim xanım ayın 26-sı gəl-
dilər bizə. Həmin gün yenə evə gec gəldi. Hamımız süfrə 
arxasında əyləşib narahat halda onu gözləyirdik. Gələn 
kimi yuyunub süfrə arxasına keçdi. Bu görüş onun ata-
anası ilə sonuncu görüşü idi. Bizimlə isə son görüşü martın 
28-i 2016-cı il saat 11-12 radələrində oldu. “Mart bayramı 
bu il bizə zəfər gətirəcək, Fizzəm!  Novruz bayramı 
zəfərlərlə qoşa gələcək.” O, bu sözləri deyib evdən 
çıxdı...” 

Mənim  qələmim Muradın düyğularını  belə yazdı... 
Doğrudu, qəhrəmanım, Zəfər Novruz bayramı ilə qoşa 
gələcəkdir. 

 
Bu  gün dolacaqdır nəğməylə sinəm. 
Könlümdə təranə səslənən çağdır. 
Bu gün candan uzaq kədər, qüssə, qəm... 
Bu gün baxışlarım oxuyacaqdır. 
 
Yüz- yüz qızılgülün gülür dodağı, 
Çəkilən çağıdır dumanın, çənin. 
Dəlisov vaxtıdır çiçəyin axı, 
Çiçək köynəyinin cırır qönçəsin. 
 
Əyil kol dibindən Novruzgülü dər, 
Bağban gülləriylə öyünməkdədir. 
 
Yerə əyilməkdə salxım söyüdlər, 
Bənövşənin boynu dikəlməkdədir. 
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Artıq tam oyanıb təbiət bu gün, 
Artıq yamyaşıldır  çölüm – çəmənin. 
Artıb məhəbbətdə təbiət bu gün... 
Artıq Novruz ,zəfər tam qoşa gəlir,  
Vətənə, torpağa bu yurda, bu gün... 
 
“Telefonla onunla son görüşümüz 31 martda oldu. 

Muradın 40 yaşı tamam  olurdu, telefonda SMS  yazıb ad 
gününü təbrik etdim. Mənə cavab olaraq yazdı ki, 

 Sən mənim gücümsən... 
 O qırx yaşını Talış torpaqlarında keçirdi. Qanı da o 

torpaqlara hopdu. O vaxtlarda havalar çox yağışlı keçirdi. 
Fikirləşirdim ki, ayağı-başı islanıb, paltarları sudur. Bunla-
rı düşündükcə kövrəlirdim. Aprelin ikisi mesaj yazdım ki, 
çox pis xəbərlər verirlər televizorda, narahatam. Harada 
olursan ol, evə sağ-salamat gəl. Cavab yazdı ki, elə xəbər-
lərə uyma. Aprel ayının üçü və dördü nə qədər mesaj yaz-
dımsa, cavab gəlmədi. Ayın dördü xəbər gəldi ki, bəlkə də 
Murad şəhid olub. Çünki nə onun özündən, nə də taborun-
dan, nə də onun hərbi hissəsindən  heç bir xəbər yoxdu. 
Ayın 10-na kimi mən nələr çəkdim... Bu gün mənim dəli 
olub səhralara düşməməyimin səbəbi, bəlkə də, onun cə-
nazəsinin gec gəlməyi oldu. Yoxsa, mən indi səhralarda bir 
dəli idim. Bir hərbçiyə yaraşan onun elə müharibədə şəhid 
olmasıdır. Ermənilərin arxa tərəfindən atəş açılması 
düşməni çaş-baş salmışdı.  
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Soldan Samid İmanov və Murad Mirzəyev 

 
 
Murad  Samid İmanovun ağır yaralı olduğunu  bilən 

kimi əmr edir ki, o, döyüş meydanından çıxarılsın. Mura-
dın əmri ilə razılaşmayan Samid “axı mən Muradı döyüşdə 
tək qoya bilmərəm” deyərək döyüş meydanını tərk et-
məyib. (Samid Muradın müavini idi...) Gizirlərə əmr edir 
ki, siz döyüşə. Mən ancaq Muradla birlkdə döyüş meyda-
nını tərk edəcəyəm. 

Muradla Samid bir kabinetdə oturublar. Onlar uzun 
müddət bir yerdə işləyiblər. Samid evlənəndə Murad evdə 
dedi:  

-Fizzə, müavinim evlənir. 
-Bəs niyə belə gec?  
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-Neynəsin, bizim işimiz belədi. İndi vaxt tapıb, indi 
evlənir. 

Aprelin 10-u xəbər gəldi ki, Muradın cənazəsi gətiri-
lir. Mən evə yığışan adamlardan xahiş etdim ki, ağlama-
sınlar. Onun uşaqları onu həmişə ayaq üstə görüblər. Mən 
dərhal uşaqları geyindirib evdən uzaqlaşdırdım. Uşaqlar 
donub qalmışdılar ki, görəsən, mən niyə onları evdən 
uzaqlaşdırıram. Biz bu gün də inanırıq ki, Murad bizimlə-
dir. Həmişə söhbət edərkən məndən soruşurlar: 

- Ana, atamın gözlərinin rəngi yadındadırmı? Quba 
rayonunun Xınalıq kəndinə gəzintiyə getməyimiz yadında-
dırmı?... Nə isə... 

Uşaqlar atasının qəbrini ziyarət edəndə deyirlər ki, 
ana, ata bizə baxır, atamız Allahın yanındadır. İlk dəfə 
Nurlan və Dənizi Muradı ziyarət etməyə aparanda Nurlan 
elə qışqırıb “ata” dedi ki, ürəyim parça-parça oldu”.  

Bu sözləri yazdığım an, qara qarğalar qarıldamağa 
başladı... möcüzədir... 

“Qızım Dəniz qəbrə  elə sarıldı ki, bilmədim uşaqlara 
təsəlli verim, yoxsa özümə”. Fizzə xanım hönkürdü... 

“9 noyabr  2017 –ci ildə  yağışlı bir havada  Bayraq 
günü münasibəti ilə Muradın qəbrini ziyarətə getdik. Nur-
lan çətiri başdaşının üstə tutdu ki, atanın şəkli islanmasın. 
Dəniz başdaşına sarılmışdı ki, atası islanmasın. Göz yaşla-
rımız yağışa qarışmışdı...” 
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Zakir Həsənov və Murad Mirzəyevin oğlu 
 

Qələmim bu yağış sularını mürəkkəb edib şəhid 
oğlunun dilindən belə yazdı:  
 
Bir aprel günü 
Xəbərin gəldi. 
Özün getsən də, 
Zəfərin gəldi! 
 
O gün buludlar 
ağlayırdılar 
xatirələrin 
solmasın deyə. 
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Qəbrin üstünə 
çətir tutmuşdum 
şəklinə soyuq 
olmasın deyə! 
 
İndi olsan da 
Əfsanə, xəyal, 
Divarda əksin 
Eyləyir sual: 
 
Əziz Nurlanım, 
bir söylə canım, 
ötən həftəni 
gündəliyində 
beşlərdən çələng 
toxumusanmı? 
Hələ de görüm, 
yeni dərsini 
oxumusanmı? 
 
Bax ha, ananı 
etmə narahat! 
“Qalx” deyəndə qalx, 
“Yat” deyəndə yat! 
 
Bacın Dənizin 
yolma saçını! 
Həm mənim, həm də 
sən öz yerinə 
qoru bacını! 
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Mən bir əsgərəm, 
Şəklin komandir! 
Nə əmr eyləsə, 
Edirəm bir-bir! 
 
Fəxrim, vüqarım, 
Canımsan, Ata! 
Damarda axan, 
Qanımsan, Ata! 
 
Söz verirəm ki, 
Mən də sənintək, 
Yurda,Vətənə 
Həyan olacam, 
İmdad olacam! 
Uca tutacam 
Şəhid adını. 
Sənə layiqli 
Övlad olacam! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murad Mirzəyev övladları Nurlan və Dənizlə 
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Fizzə xanım davam etdi: 
– Mən uşaqlarımı və özümü inandırırdım ki, Murad 

həmişə qanımızda, canımızda, ürəyimizdə yaşayacaq. Bil-
mirəm necə deyim, həmişə mən qapı arxasında Muradı 
gözləyirdim, indi isə o məni gözləyir.  

 
Hardasan, hardasan, əziz Muradım, 
Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
Qalmasın gözümdə arzu, muradım, 
Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
 
Yox, yox, mənim üçün sən ölməmisən! 
Düşsə də saçıma dən, ölməmisən! 
Kəssə də yolumu çən, ölməmisən! 
Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
 
Sevgini övlad tək bəsləyəcəyəm, 
Ay kimi, gün kimi süsləyəcəyəm. 
Səni ulduzlardan səsləyəcəyəm, 
Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
 
Qayıt, qəm-kədərin yolunu bağla, 
Sağına düyün vur, solunu bağla. 
Qayıt, Əzrayılın qolunu bağla, 
Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
 
Sənsiz bir vəhydir qəlbimə daman, 
Sevgiymiş dünyada ən böyük iman. 
Qayıt, o dünyaya qalmasın güman, 
Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
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Demə sən keçmişsən, mən gələcəyəm, 
Yoxdur sevgimizə tən, gələcəyəm. 
Əgər sən gəlməsən, mən gələcəyəm, 
Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldan şəhidin həyat yoldaşı Fizzə xanım, oğlu Nurlan və özü 
 

Əziz oxucular, polkovnik-leytnant Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanı  Murad Telman oğlu Mirzəyevin həyat yolla-
rına   bir daha nəzər salaq. 

Murad Telman oğlu Mirzəyev 31 mart 1976-cı ildə 
Sabirabad rayonunun Muğangəncəli kəndində anadan 
olub. 8-ci sinfə qədər həmin kəndin orta məktəbində oxu-
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yub, 1991-ci ildə C.Naxçıvanski adına Hərbi məktəbə 
daxil olmuşdur. 1994-cü ildə təhsilini fərqlənmə ilə bi-
tirərək Türkiyə Ali Hərbi Quru Qoşunları məktəbinə qəbul 
olunur və 1998-ci ildə həmin məktəbi motoatıcı ixtisası 
üzrə müvəffəqiyyətlə bitirir. Məzun Murad Mirzəyevə 
Diplom və xatirə “Qılınc və məzun üzüyü” Türkiyə Prezi-
denti Süleyman Dəmirəl tərəfindən təqdim edilir. Eyni 
dövrdə təhsil aldığı 600 nəfər yerli və əcnəbi tələbələr ara-
sından Murad birincilik qazanaraq “Onur başkanı” təyin 
olunur. 1998-ci ilin sentyabrından Eyirdir Dağ Komando 
məktəbində 3 aylıq, 1999-cu ilin yanvar-iyun aylarında isə 
İstanbulda yerləşən Tuzla Piyada məktəbinin kurslarını 
müvəffəqiyyətlə başa vuraraq Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
4-cü motoatıcı briqadasında tağım komandiri vəzifəsində 
xidmətə başlayır.  
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Daha sonra Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazir-
liyi bacarıqlı gənc zabiti ölkəmizdə xidmət etməyə dəvət 
edir. Gəncədə yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə təyinat alan 
baş leytenant Murad Mirzəyev bir müddət sonra arzusunda 
olduğu Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə xidmətini davam et-
dirir. 1999-cu ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən motoatıcı tağım 
komandiri, dekabr ayından isə kəşfiyyat bölümündə kəş-
fiyyat tağım komandiri vəzifəsinə təyin olunur. Azərbay-
can Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrində xidməti dövründə qrup 
komandiri vəzifəsində hərbi hissə, daha sonra isə briqada 
komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlir. Murad Mirzəyev 
2005-2007-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vircin-
ya ştatında ingilis dili və xüsusi təyinatlılar üçün nəzərdə 
tutulmuş “Ranger” kurslarını tamamlayır. Sonrakı illərdə 
Türkiyə, Rumıniya və İordaniya Krallığında keçirilən kurs-
larda iştirak edir və bu kursları da üstün nəticələrlə bitirir. 
Xidmət etdiyi illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən 
peşəkar və yüksək hazırlıqlı zabitlərindən biri kimi 
qiymətləndirilir. 

Xidmət etdiyi dövrdə Murad Mirzəyev müxtəlif təltif 
və mükafatlara layiq görülmüşdür. O, iki dəfə “Qüsursuz 
xidmətə görə”, iki dəfə “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə gö-
rə” medallarına və üç dəfə “Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələrinin yubiley medalı”na layiq görülmüş, eyni 
zamanda, dəfələrlə qiymətli hədiyyələrlə təltif olunmuşdur.  
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Murad türk, rus, ingilis, erməni dillərini mükəmməl 

bilirdi və bu sahədə öz üzərində müntəzəm çalışırdı. O, 
2004-cü ildə ailə həyatı qurmuşdur. Onun iki övladı var, 
oğlu Nurlan və qızı Dəniz.  

2016-cı il, 2-5 aprel tarixlərində ermənilərin təxribatı-
na qarşı keçirilən hərbi əməliyyatlarda, Talış kəndi ətra-
fında Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin zabiti, pol-
kovnik-leytenant Murad Mirzəyev döyüş tapşırığını yerinə 
yetirərkən çox böyük şücaət və igidlik göstərərək,  koman-
diri olduğu qrup ilə birlikdə yüzlərlə ermənini məhv edə-
rək və tutduğu mövqeyi bir addım belə tərk etmədən son 
damla qanına qədər cəsarətlə, düşmənin gözünün içinə ba-
xa-baxa vuruşaraq qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Murad 
Mirzəyev 11 aprel 2016-cı ildə Bakıdakı ikinci Fəxri Xi-
yabanda dəfn olunmuşdur.  
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 19 aprel 2016-cı 
il tarixli Sərəncamı ilə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin pol-
kovnik-leytenantı Murad Telman oğlu Mirzəyev ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xid-
mətlərinə və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi 
şəxsi igidliyə görə ölümündən sonra Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 

Əziz xalqım, igid oğullarımız nə qədər böyük qəhrə-
mandırlarsa, onların  valideynləri də bir o qədər qəhrəman-
dırlar. 

Mən xalqımızın gücünə və qəhrəmanlarımızın igidli-
yinə inanır və oxucularımın da buna inandıqlarına əminəm. 
Əgər özümüzün və xalqımızın gücünə inanırıqsa, deməli, 
zəfər, qələbə bizimlə olacaq.  Cəsarət, inam varsa, zəfər 
bizimlədir. 

Qəlbində vətənpərvərlik hissi coşub daşan Milli Qəh-
rəmanımız polkovnik-leytenant Murad Mirzəyev əsl qey-
rət, cəsarət, dönməzlik və fədakarlıq nümunəsi kimi gələ-
cək nəsillərə bir örnəkdir. Odlar diyarı Azərbaycanımız 
basılmazdır. Bunu Cavanşirimizdən, Cavad xanımızdan, 
Nəbimizdən, Təbrizimizdən öyrənmişik. Rafiqimiz, Sami-
dimiz, Muradımız, Şükürümüz isə bizə Vətənə, xalqa, tor-
pağa sevginin nə olduğunu bir daha nümayiş etdirdilər. 
Hər bir vətəndaşın öz Vətəninə xidmət etməsi bir ibadətdir.  

Əziz millətim, onsuz da bütün dünya bizim haqq işi-
mizi, ərazi bütövlüyümüzü dəstəkləyir. Minlərlə Muradla-
rımız işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək üçün Ali 
Baş Komandanımızın əmrini səbirsizliklə gözləyir. İnanı-
ram, zəfər, qələbə bizim olacaq. Hiyləgər və azğın düşmən 



Aprel döyüşləri 
  

 73

üzərində qələbə qazandığımız gün Murad və onun rəh-
bərlik etdiyi qəhrəmanlarımızın ruhu şad olacaq.  

Mən qəhrəmanlarımla fəxr edir, ata-analarına baş 
ucalığı diləyirəm. Ölkəmiz, dövlətimiz daim var olsun, Və-
tən sağ olsun. Təki Vətəni şəhid olmağa qoymayaq. 

Şəhidliyiniz mübarək, Vətən oğulları. 
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QƏRB QAPISI QAZAX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qazax... ürəyimdə odlu-alovlu ocaq, şairlər ocağı, 

saz-söz ocağı, yurd-yuva ocağı, Vətən ocağı, igidlər, qəh-
rəmanlar ocağı, haqq ocağı, Dəli Kür qırağında  haqq yolu, 
Vətən yolu, anamın qolları kimi boynuma dolanıb, mür-
gülü xatirələrimi oyadır... Dəli Kürün sahilində yerləşən, 
ecazkar Qarayazı meşəsinə, ana Kürümə üzümü tutub 
deyirəm: 
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Kür gözümdən süzülür... 
Dağlar məni gizlə! 
Dərd məni tutmasın... 
 
Ah, bu laylalı-bayatılı yollar... yollar... İnsanın ömür 

yolları, enişli-yoxuşlu, təşnəli yollar! Və bəzən gecələrin 
tənhalığından pərişan olan yollar... İlğım yollar... İki sev-
gili kimi, yuxusu gəlməyib yatmayan yollar.  

 
Gecələr mənsizləşər deyə, 
tək qoyub yatmıram ki....  
Vətəninin keşiyində dayanan,  
gecəsi-gündüzü bir olan,  
axşamı-səhəri pir olan əsgər yolları... 
 
İndi bu yollara şəhid ulduzu düşüb... Vətənin keşiyin-

də duran əsgərlərimiz, zabitlərimiz və bütün hərbçilərimiz 
haqqında oxuyun, fəxr edin, qürur duyun ki, gələcək nəsil-
lər də sizinlə fəxr etsin.  

Baxır üzümə, qürurlu, cüssəli şax dayanan, əlində Üç-
rənqgli bayraq gözümdən boylanıb baxır... Mənimsə söz 
boğçamdan sözlərim ürəyimə axır, dayanır, durulur, in-
sanlara çatdırılır, ağ vərəqlərə tökülür... 

Ərlər-ərənlər oylağı olan Qazaxdayam... 
Bildiyiniz kimi, «Qərbin qapısı» olan Qazax mahalı 

bir məktəb, bir örnəkdir. Məni Qazaxa dəvət edən Qazax 
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısının müavini, ictimai-
siyasi və humanitar məsələlər üzrə müavin Gülayə xanım 
Həsənovaya minnətdaram. Çünki o, məni Qazaxda 2017-ci 
ilin noyabr ayının 13-də keçiriləcək Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin 25-ci ildönümünə həsr edilmiş hərbi-vətən-
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pərvərlik mövzusuna həsr edilən «Ordumuz – qürurumuz-
dur, xalqımızın dayağıdır» tədbirinə dəvət etmişdir. Təd-
birə Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirinin müa-
vini general-mayor Rasim Əliyev, əməkdar incəsənət xadi-
mi, fərdi prezident təqaüdçüsü polkovnik, şair Abdulla 
Qurbani də qatılmışdılar. Tədbir Ulu öndərimiz H.Əliyevin 
heykəli qarşısına əklillər, gül-çiçək qoymaqla başladı. Şə-
hidlər xiyabanında generallarımızı, milli qəhrəmanlarımızı, 
şəhidlərimizi ziyarət etdik. Tədbir  təmiz səma altında 
H.Əliyev parkında idi. Biz tədbir yerinə gələndə böyük bir 
izdiham vardı. Park sanki bir ecazkar, göy dənizi, Göy 
gölü xatırladırdı. İnsan toplusu dənizə bənzəyirdi. Qürur 
mənbəyimiz olan Azərbaycan bayrağı sanki yürüş həyəca-
nından, əsgər və hərbçlərimizin isti nəfəsindən, Qazax əha-
lisinin coşqusundan əzəmətlə dalğalanırdı. Bayrağımız 
həmişə dalğalansın, İnşallah! 

 
Gözəl donda bişimdə, 
Bu dünyanın içində. 
Sən ey ümman bayrağı   
Azərbaycan bayrağı!  
 
H.Əliyev parkında keçirilən bu tədbir möhtəşəm, iz-

dihamlı bir tədbir idi, görünməmiş bir tədbir idi. Sanki 
İkinci Dünya müharibəsinin ən əziz günü- mayın 9-u, 
Qələbə günü idi. Gur tədbir, nəğməli, sözlü-büsatlı tədbir. 
Və mən inanram ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 
illiyi də belə qeyd olunacaq.  

Layihənin müəllifi Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı cənab Rəcəb Babaşov, tərtibçisi, redaktoru və 
aparıcısı hərbçi-şair Abdulla Qu rbani idi. 
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Çoxdan şair kimi tanıdığım A.Qurbani bu izdihamlı 
tədbirdə 7777 dəlisi olan bir Koroğluya bənzəyirdi. Sözlə-
rinin hər birisi döyüşdə atılan güllələri, mərmiləri, topları-
tüfəngləri xatırladırdı. Sözlər haray çəkirdi, savaş-vuruş 
deyirdi.  

Bu an 1994-cü ilin yanvarında yeni yaranan hərbi 
hissənin şəxsi heyətini cəbhəyə yola salarkən Ümummilli 
liderimiz H.Əliyevin dediyi sözlər bir külək dalğası ilə 
zehnimdən keçdi: «Bilin ki, sizin hər birinizin arxasında 
böyük Azərbaycan ölkəsi durmuşdur. Bilin ki, hər biriniz 
öz doğma Vətəninizi, öz ananızı, atanızı, bacınızı, qarda-
şınızı müdafiə etmək üçün ordu sıralarına gəlmisiniz... 
Bilin ki, sizin hər bir uğurlu addımınız Azərbaycan Res-
publikasının müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə xidmət 
edəcəkdir. Bilin ki, ümumi qələbəmiz sizin hər birinizin 
fəaliyyətindən, qəhrəmanlığından asılıdır». 

Doğrudan da, əziz əsgərlərim və xalqım hər bir insan 
öz tarixini yaxşı bilməli, yurduna-yuvasına, Vətənə sadiq 
qalmalı, Vətənini sevməli, el-obasına bağlı olmalı, Vətəni 
tanımalı, tanıtmalı – budur Vətənpərvərlik. 

Qərbin qapısı olan Qazax rayonu respublikanin qərb 
hissəsində, Kiçik Qafqazın dağ silsiləsinin yamaclarından 
başlayaraq Dəli Kürün sağ sahili boyunca uzanan ərazini 
əhatə edir. Dəli Kürün adı çəkiləndə mən həmişə dahi 
sənətkarımızın vətənsevərliyini, cəsarətin, mərdliyin, dön-
məzliyini düşünürəm və  bu ictimai xadimin, şairin  torpa-
ğı üçün bir əsgər kimi canını fəda edən, Cıdır düzündə 
qətlə yetirilən  M.P.Vaqifin könlümdən bu misraları keçir: 

“Kür qırağının əcəb seyrangahı var, 
Yaşılbaş sonası hayıf ki yoxdur”. 
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Düşünürəm, bu misraların müəllifi Vətəni üçün qəh-
rəmancasına şəhid oldu. O da Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manlarından biridir. Dövlət xadimidir 

Dəvət olunduğum ərazi geniş Gəncə-Qazax düzənli-
yinin qərb hissəsində yerləşir. Ən hündür yüksəkliyi Odun 
dağıdır (1316 metr). Düzənliklər, təbiəti, ecazkar, bənzər-
siz mənzərələri ilə göz oxşayır, cənubu isə alçaq dağlarla 
haşiyələnibr. Şımalındakı Qarayazı meşəsi, marallar məka-
nı, şairlər oylağı, şairlər yığnağıdı. Və ceyranların pənah 
yeri Ceyrançöl qışlaqları burada yerləşir. Qışlaq sözünü 
yazanda əfsanəvi Molla qayası, bənzərsiz Didivan gölü, 
yarpızlı-lilparlı, laləli-zümzümlü, çırçır bulaqlı, sazlı-söz-
lü, qonaqlı-qaralı yaylaqları, S.Vurğunun vəsf etdiyi min-
bir füsunkar mənzərəli Dilcan dərəsi. Bəli Azərbaycan po-
eziyasının sönməz günəşi S.Vurğun çox gözəl demişdir: 

 
Yenə gördüm səni, Dilcan dərəsi, 
Yadıma çox köhnə zamanlar gəlir. 
 
Xalq şairi Səməd Vurğunun Göyəzən dağı haqqında 

məşhur misraları:  
 
Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı, 
Axşam açıq olur ayın qabağı. - 
 
Bu axıcı, şirin misralar xalq arasında dillər əzbəridir. 
Göyəzən dağı vulkan püskürməsindən əmələ gəlib. 

Göyəzən dağının ekiz qardaşı olan dağın biri də Hindistan-
da Monopoldur. O da vulkan püskürməsindən yaranıb. Gö-
yəzən dağı öz gözəlliyinə görə Amerika qitəsində yerləşən 
Mon-Pele dağından sonra ikinci yer tutur. Nakam 
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məhəbbətli, nakam sevgisini gözündən tökən gözü yaşlı 
Damcılı bulağı... Avey dağının ətəyindən tutub. Sevgisini 
içində əridib gözündən tökür. Bu əfsanəvi Damcılı bulağı 
nazlı mələk, nazlı sonam. 

Kür, Coğaz, Ehram, İncəsu, Ağstafaçay çayları da 
Qazax rayonunun ərazisindən keçir. Qazax odlar yurdunun 
ayrılmaz bir qoludur. Odlu-alovlu yanar ocağıdır. 

İndi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (yə-
ni 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyi) 
qeyd ediləcək. bolşevik işğalı bu cümhuriyyəti devirdi. 

Lakin 1991-ci ildə xalqımız dövlət müstəqilliyini bər-
pa etdi. Heydər Əliyev cənablarının müdrik siyasəti nəti-
cəsində müstəqilliyimizin yenidən təmin edilməsinə zəmin 
yarandı.  

May ayının 28-i dövlətimiz Respublika günü olaraq 
qeyd edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev 
cənabları ARK-nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəh-
bər tutaraq, AXC-nin yaradılmasının 100 illik yubileyinin 
dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilməsi barədə sərəncamı 
imzalandı.  

Bu il həm də Silahlı Qüvvələrimizin yaranmasının 
100 illiyi qeyd ediləcək. Bu, O 100 illikdir ki, müharibələr-
də qəhrəmanlıq göstərənlər: Fərrux Qayıbov, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanları Museyib Allahverdiyev, İtaliyanın Milli 
Qəhrəmanı Tahir İsayev, Rusiyanın Qəhrəmanı Davud 
Paşayev və başqaları əbədiləşdiriblər. 

Qarabağ döyüşlərində və Azərbaycanın bütövlüyü 
uğrunda Qazax mahalından olan milli qəhrəmanları Alı 
Mustafayev, Rafiq Alıcanov, Aqil Musayev, Arif Qədim-
əliyev, Əjdər Babayov, İlham Həsənov, Novruz Qurbanov, 
Mərifət Nəsibov, Firudun Mamayev və Şamoy Çobanov 
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qəhrəmanlar da vuruşublar. «Rus Artilleriyasının Allahı” 
olan Ə.Şıxlinskinin yurdunda doğulmuş oğullar nəinki bu 
bölgədə, eləcə də Ağdarə, Tərtər, Ağdam, Goranboy, Fü-
zuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Şuşa və 
digər rayonlar uğrunda əsl qəhrəmanlıq göstəriblər. Azər-
baycanımızın bütövlüyü uğrunda canlarından, qanlarından 
keçməyə hazır olan yüzlərlə qazaxlı balası var.  

Əziz hərbçlərimiz, qoy ruhunuz şad olsun, rahat uyu-
yun, xalq sizi unutmur.. Ordumuzun Ali Baş komandanı, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cə-
nablarının sərəncamı ilə Əliağa Şıxlinskinin yubileyi 
dövlət səviyyəsində  qeyd edildi.  

Əziz oxucular, bir az da keçmişə səyahət edək. Mən 
yazıram, siz də bilin. Haqqında az da olsa, yazmasam ol-
maz. Axı bu il 2018-ci il ordumuzun 100 illiyi qeyd olu-
nacaq. Bu 100 illik elə Ə.Şıxlinskinin, Səməd bəy Meh-
mandarovun, İbrahim ağa Vəkilovun, Fərrux ağa Qayı-
bovun, Cavad bəy Məmməd ağa oğlu Şıxlinskinin, Rüstəm 
bəy Məmməd ağa oğlu Şıxlinskinin, Museyib Allahver-
diyevin, Tahir İsayevin qəhrəmanlıq salnaməsidir. 

Mən bu tarixi məlumatları almaq üçün bir də Qazaxa 
getdim. Qazax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində oldum, 
məlumatları dəqiqliyi ilə oradan götürdüm.  

Bu adlarını çəkdiyim və çəkmədiyim insanlar Vətən 
fədailəri deyilmi? 
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        Əliağa Şıxlinski                           Səməd bəy Mehmandarov 

 
Ə.Şıxlinski 1904-1905-ci illər rus-yapon müharibə-

sində, Port-Artur qalasının müdafiəsi zamanı şücaət göstər-
diyinə görə «Qızıl Qılınc»la mükafatlandırılır. 

Məktəbdə topçu zabitlər hazırlayan yüksək ixtisaslı 
hərbçi kimi dərs deyən Ə.Şıxlinski 1908-ci ildə polkovnik 
rütbəsinə layiq görülür. Dərs vəsaiti kimi istifadə edilən ilk 
«Səhra toplarının cəbhədə işlədilməsi» əsəri 1910-cu ildə 
işıq üzü görmüşdür. Daha sonra hərbçilər üçün hazırladığı 
«Şıxlisnki üçbucağı», «Şıxlinski formulu» taktikası topçu 
zabitlər üçün hazırlanmış dərsliklərə daxil oldu. 1912-ci il-
də göstərdiyi bu xidmətlərinə görə Ə.Şıxlinskiyə «general-
mayor» ali hərbi rütbəsi verilir. 

Birinci Dünya müharibəsi zamanı, yəni 1914-cü ildə 
Peterburq şəhərinin artilleriya müdafiəsi general Ə.Şıx-
linskiyə tapşırılır. 
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Qərb cəbhəsi artilleriya qoşunlarının rəisi olan Ə.Şıx-
linski 1917-ci ilin sentyabr ayında isə 10-cu ordunun 
komandanı təyin olunur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Ə.Şıx-
linskinin Vətənə qayıtmasına səbəb olur və 1918-ci ilin 
dekabr ayında Azərbaycanın görkəmli oğulları artilleriya 
general-leytenantı Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycanın 
hərbi naziri, daha bir artilleriya general-leytenantı 
Ə.Şıxlinski isə Hərbi nazirin müavini təyin edilir. Bu iki 
şəxsiyyətin gərgin işi və səyi nəticəsincə Azərbaycan 
ordusu yaradılır.  

2018-ci il iyunun 26-sı ordumuzun yaranmasının 100 
illiyi qeyd olunacaq. 

Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyev 
çox gözəl demişdir: 

«Güclü, qüdrətli ordu Azərbaycanın dövlət müstəqil-
liyini əbədi etmək üçün əsas amildir. Respublikamızın sülh 
və əmin-amanlıq şəraitində yaşamasının təminatıdır. 

Xalqla ordunun birliyi həm xalqın qüdrətini artırır, 
həm də ordunu daha da qüvvətli edir. Ona görə də 
qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri xalqla ordunun 
sağlam mənəvi birliyini təmin etməkdən ibarətdir». 

Mən də bu «Qəhrəmanlıq yüksəkliyi» kitabını 
ordumuzun 100 illiyinə və AXC-nin yaranmasının 100 illi-
yinə hədiyyə edirəm. Dünənimizi, bu günümüzü, sabahı-
mızı qoruyan hərbçilərimiz 100 yaşasınlar, inşallah! 

Mənim qələmim də hələ sizdən çox yazmalıdır: 
 
Ya rəbbim, əlimdən alma bu qələmi, 
Qəlbimdə nə qədər şəhid qala var. 
Tarixdə ucalıb şəhid oğulun, 
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Şəhiddən yurduna mərdlik qalalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini  
Gülayə Həsənova 

 
Qazaxda keçirilən izdihamlı tədbirdən sonra mən bir 

neçə gün Qazaxda qalası oldum. Çünki Gülayə xanım Hə-
sənovanın atası Ziya bəy rəhmətə getmişdi. Mən də onun 
yeddisində iştirak etməliydim, etdim də. Hər ikimiz gecəni 
Gülayə xanımın atası Ziya kişinin evində qaldıq və dərd-
ləşdik. Allah atalarımıza rəhmət etsin. Amin! O dedi ki, bir 
halda ki, sən Aprel döyüşlərində (02-05. 04.2016) şəhid 
olmuş və yaşayan Milli Qəhrəmanlarımızdan yazırsan, 
bizim Qazağın da aprel döyüşlərində üç oğlu şəhid olub, 
üçü isə yaralanıb, istəyirsən, onlardan da yaz. Mən Gülayə 
xanımın təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdim. Çünki o, 
həqiqətən də, vətənpərvər bir xanımdır, elini-obasını, yurd-
yuvasını, Azərbaycanı sevən və sevdirən bir xanımdır. 
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Mən dedim ki, axı şəhid olanların doğulduqları kəndlər 
arasında məsafələr uzaqdır. Gülayə xanım dedi: “Mən 
səninlə bərabər olacağam. Həm sənə yoldaşlıq edərəm, 
həm də şəhidrəimizin ailəsinə baş çəkərəm”.  

Elə də etdik. Dekabrın 17-də Gülayə xanım şəhidləri-
mizə yasin oxutmaq üçün Qazaxın Çaylı kəndində yerləşən 
Çaylı Cümə məscidinin rəhbəri Sahilə xanımı götürdü. 
Bizim əziyyətimizi çəkən sürücü Nizam Sayad oğlu Məm-
mədov idi. 

İlk öncə Aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid 
olmuş Mühüdün böyüyüb-başa çatdığı Fərəhli kəndinə üz 
tutduq. 

Yol uzunu əbədiyaşar H.Əliyevin qazaxlılara dediyi 
sözü xatırladım: «Siz – əziz qazaxlılar, burada həm öz 
torpağınızı qoruyursunuz, həm Azərbaycanı qoruyursunuz. 
Siz bütün Azərbaycan xalqının dayağısınız». 

O an belə düşündüm: 
 

Qazaxın mərd, igid oğlu, 
Eşidin şairin ürək səsini. 
Döyüşərək uğurla sağaldın 
Yurdun qanlı sinəsini. 
 

Şəhidin anası Sima xanım xəyalımda dolandıqca belə 
bir xitab yarandı.  

Neynim ki, payız donunu yaza geydirdi. 
Həsrət özü də bir yoldu, Ana! 
Həsrəti yollardan yığıb, sənə gəlirəm, 
Bu dərd oğul dərdidi, dözülməz, Ana! 
Belə bir ah çəkmə, 
Odun dağı şəhid olar, 
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Göyəzən uçmaz, qırılar...  
O da şəhid olar, Ana! 
 

Mən də bir şair  
ürəyimi o dağlara atmışam, Ana- 
şəhid olan yerlərə. 
 

Gedək ürəyim olan yerlərə, 
Ananın göz yaşları yudu qələmi. 
Doluya dönən yaşla döydü qələmi. 
 
Axırda əlacsız qalıb öydü qələmi, 
Şair, mənə bu dərd gəldi Allahımdan. 
Qaçdım loğmanından, həkimindən, 
Bu alov da qalxır ürəyimdən, 
Bu alovla közü yandırır. 
 
Göylərə baş çəkən Göyəzən dağına baxıb, qürurla daya-

nan Odun dağının döşündə yerləşən Fərəhli kəndinə yol 
alıram. Bu o kənddi ki, Azərbaycanın Birinci Mərkəzi Ko-
mitəsinin sədri olan Muxtar Hacıyev, Sovetlər İttifaqı zam-
anında Qızıl Hacılı, Fərəhli, Abbasbəyli, Alpoud - bu dörd 
kənddə bir yerdə Muxtar Hacıyev sovxozu adlanırdı. İndi 
hal-hazırda Qızıl Hacılı, Fərəhli bir icranın bələdiyyəliyin-
dədir, Abbasbəyli və Alpoud kəndləri də başqa bir icra bələ-
diyyəliyindədir. Sözümün canı ondan ibarətdir ki, qələmə 
alıb yazdığım qəhrəmanlıq, şəhidlik zirvəsinə yüksələn, el-
obası üçün canını fəda edən, Vətəni müdafiə edən Mühüd 
Qurban oğlu Orucov Murxtar Hacıyevin nəslindəndir. 

Mühüdün ata babası Mühüd baba da Fərəhli kəndində 
sayılıb-seçilən, hər kəsə bacardığı qədər köməklik gös-
tərən, hörmət qazanan, elə ağsaqqallıq edən bir kişi olmuş-
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dur. Mühüd baba özü də zəhmətkeş, isti ocaqlı bir ailənin 
başçısı idi.  Onun ömür-gün yoldaşı Təzəgül Mahmud qızı 
da öz qohumu, öz kəndlisiydi. Bu zəhmətkeş gözəl ailənin 
5 övladı – 5 oğlu olmuşdur ki, kiçikləri şəhidimizin atası 
Qurban kişidir. Qurban kişi də 1941-ci il Böyük Vətən 
müharibəsinə getmiş – 1946-cı ildə vətənə qayıtmışdır və 
uzun müddət Fərəhli kənd sovxozunda briqadir vəzifəsində 
çalışmışdır. 

Bu, ölməz qəhrəmanımız, kapitan Mühüd Orucovun 
soy - köküdür. Möcüzəyə bax, Allah... 

Doğrudan da, atalar yaxşı deyib: «Ot kökü üstə bitər». 
Bəli, tarix hər dəfə təkrarlanır. Odun dağından səs... 

səs.... əziz baba, ruhun şad olsun, yerin cənnət olsun, tor-
pağın köksündə rahat uyu. 

Yurdumuz, Vətənimiz uğrunda can verib, 
Kam alırıq biz. 
Hər əsgər övladının köksündə bir Qarabağ,  
bir Vətən harayı... 
Neyniyək ki, 
Hər şəhid anasının köksündə 
bir oğul dağı, dağ yatır. 
Yurd üçün ölənlərin köksündə Vətən yatır. 
Axı dili olmayanın milləti olmaz. 
Şəhid olmayanın Vətəni olmaz. 
Təki siz, ey mənim xalqım, 
Eşidin bu igid əsgəri! 
Vətən səninlə güclüdür! 
Vətəni qoruyun... 
Təki Vətən şəhid olmasın! 
Beləcə düşüncələr içində Fərəhlidəyəm. 
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Rayonun ən səfalı, ən gözəl, bağlı-bağatlı, münbit tor-
paqlı flora-faunalı, füsunkar təbiətli Fərəhli kəndi Odun 
dağının döşündə yerləşir. Müdrik, mərhəmətli, ağsaqqallı, 
ağbirçəkli, şairli, tarixləri qılınc parıltısıyla işıqlandırmış 
qəhrəmanlarıyla, elm-maarif kitablarına imzalarını atmış 
ziyalıları ilə tarixlərə düşmüş, yaddaşlara köçmüş bir oğuz 
ocağıdır. Vüqarlı, əzəmətli Odun dağının ətəyindən 
başlayan bir yurd parçası Fərəhli... 

Fərəhli kəndinin igid qəhrəmanı kapitan Mühüd Qur-
ban oğlunun da soy - kökü budur. 

Ümumiyyətlə, şəhid analarının qarşısında niyəsə bir 
günahkar kimi dayanıram, nanə kimi əsirəm, qələmim tit-
rəyir, onlarla sözə necə başlayacağımı götür-qoy edirəm.  

Fərəhlidə şəhidin anası Sima xanımla üz-üzəyəm – 
yenə nanə yarpağı kimi əsirəm, qələmim titrəyir, söhbəti 
necə açacağımı düşünərkən Sima xanım yanaqlarından yaş 
süzülə-süzülə mənə “ xoşgəldin,”- deyir: 

Böyük, müqəddəs Sima ana! – Analar varlığımız, 
tükənməz sərvətimiz, döyünən ürəyimiz, görən gözlərimiz, 
laylamız, bayatımız, bəstəkarımız, beşik nəğməmizdirlər... 

Əmin-amanlıq yaradıb sülh şamını yandıran analar... 
Dava-dalaşı sovuşduran, düşməni susduran analar! 
Səngər qalalarında Vətən keşiyində canını qurban 

verməyə hazır olan oğullar doğan analar! 
Sima xanımın yanağındakı yaş şimşəklərin parçaladı-

ğı qara buludların arasından yağan büllur yağış damlasına 
bənzəyirdi. 

Sükutu pozmaq üçün dedim:  
– Hər bir insanın ömrü bir hekayə, bir povest, bir das-

tan, bir nağıldır.  
Elədir, şair, – deyə sözümü təsdiqlədi.  
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Ey ana! Bu tək sənin dərdin deyil. Nakam Mühüdün 
vaxtsız ölümünə tək el-oba yox, bütün Azərbaycan  ağlayır. 

Sima ana deyir:  
– Mühüdün böyüyüb başa çatması müharibəyə 

(Qarabağ 1988-ci il döyüşlərinə) düşdü. Mən kəndimizdə 
K.Kərimov adına Fərəhli kənd məktəbində 38 ildir ki ibti-
dai sinif müəllimi işləyirəm. Mənim 3 uşağım olub. Bir qı-
zım Səbinə – ali təhsillidir. Daş Salahlı kənd sakini şahin 
Səyyad oğlu ilə ailə qurub. İki övlad anasıdır, həyat yolda-
şı Qazax rayon Polis İdarəsində xidmət edir. Bir oğlum 
Elbəy – orta təhsillidir. Həyat yoldaşı kəndlisi Aytən Elxan 
qızıdır. 2 övladı var.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəhidin anası Sima xanımn övladları ilə birlikdə 

Biri də Mühüddü. İbtidai sinif müəllimi özüm olsam 
da, başım işə-gücə o qədər qarışırdı ki, uşaqlara, Allah rəh-
mət eləsin, qaynanam -Təzəgül xanım baxırdı. Mühüd 
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boylu-buxunlu, elinə-obasına yaraşan, adına layiq bir oğ-
lan idi. 

Doğrudan da, vətənpərvər oğullarımız Atillanın, Ko-
roğlunun, Babəkin, Cavanşirin köynəyindən keçib gəlmiş-
lər. Qarabağdan söz düşəndə Mühüd elə uşaqlıqdan 
deyərdi ki, Qarabağ Fərəhlinindir. Ağac başında gəzən 
Mühüdə nənəsi deyərdi, ağacdan düş, yıxılarsan. Yox, nə-
nə mən yıxılmaram, ağacın yüksəkliyinə çıxıram ki, Qa-
rabağı görüm. Çünki Qarabağ bizimdir, heç bir düşmən 
əlimizdən ala bilməz. Mühüd birinci sinfə gedən il, yəni 
1992-ci ildə ermənilər tərəfindən atılan top  həyətimizin 
ortasına düşdü, yeli bizim hərəmizi bir tərəfə atdı. Top 
gülləsi açılmadı, yerə batdı. Biz toz-torpağa bələndik. Mən 
çox narahat oldum və başladım söylənməyə, o dəqiqə 
Mühüd dedi: “Ana, sən narahat olma, ağlama. Böyüyəndə 
hərbçi olacağam, ermənilərin hamısını qıracağam”. 

Bu an mənim qələmim Sima xanıma, şəhid anasına 
belə söylədi:  

 
Şəhid anasıyam, qoy bilsin ellər, 
Amma göz yaşımı boğacağam mən. 
Bətnimdən doğduğum şəhid balamı, 
İndi öz ruhumdan doğacağam mən. 
 
Mənimdir Kür çayı, Göyəzən dağı, 
Hər daşım, hər qayam aslan yatağı. 
Sinəmə dağ çəkmək istəyən yağı, 
Görsün  necə zirvə, necə dağam mən. 
Ah çəksəm, ahıma dinər ulduzlar, 
Göylərdən yerlərə enər ulduzlar, 
Üçrəng bayrağıma dönər ulduzlar, 
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Ana görkəmində bir bayrağam mən. 
 
Oğulsuz keçsə də neçə illərim, 
Dərddən ağarsa da qara tellərim, 
Deməz qədirbilən, doğma ellərim, 
Deməz xəzan vurmuş bir yarpağam mən. 
 
Düşmənlər yurduma girməyəcəklər, 
Bağımdan gül-çiçək dərməyəcəklər, 
Şəhidlər ölməyib, ölməyəcəklər, 
Nə qədər dünyada hələ sağam mən. 
 
Sima xanım danışır: 
– O vaxt kəndimizdə könüllü ordu yarandı. Məktəbi-

mizdə hərbçilər yerləşdirildi. Hərbçilər evimizin yanından 
keçdikcə, Mühüd deyirdi ki, ana, mənə də hərbçi paltarı 
alarsan, mən də böyüyəndə mütləq hərbçi olacağam. Elə 
körpəlikdən əsgər olmaq eşqi vardı Mühüddə.  

9-cu sinfi qurtarıb, yəni 1999-cu ildə hərbi komissar-
lığa getdik, ərizə yazdıq ki, C.Naxçıvanski adına Hərbi li-
seyə qəbul olsun, qəbul olundu da. 

2002-ci ildə H.Əliyev adına Hərbi məktəbə daxil oldu 
və 2006-cı ildə həmin məktəbi fərqlənmə ilə qurtardı. 

Kursant vaxtı qrup bölük komandiri oldu. Hərbi mək-
təbi qurtarandan sonra bir il təlim-tədris məktəbində oxu-
du. Mən istəyirdim ki, hərbi həkim olsun. Mühüd bu yolu 
özü seçmişdi. Mühüd kəşfiyyat və xüsusi təyinatlı dəstəni 
özü seçdi. Təyinatı Cəlilabad rayonuna idi. Orada da bö-
lündülər, 3 ay işlədikdən sonra Bakıya qayıtdı və «N» saylı 
hərbi hissədə xidmətə başladı. 
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Mühüd hər bir işdə həmişə birinci yerdə olurdu. 
Türkiyədə təlimlər keçmişdi. Türkiyənin Baş Naziri Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan təlimdə Mühüdün kürəyinə vurub deyib: 
«Azərbaycan igidi yenə də birinci diplomaya layik görü-
lür». Mühüdün hər vaxt yaxşı sorağını eşidirdik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İ.Əliyev cənablarınını Mühüdə bağışladığı qol saatı 

 
2014-cü ildə evdə idim. Oğlum Elbəy dedi ki, ana ha-

mı deyir ki, Ali Baş Komandan Prezident İ.Əliyev cə-
nabları Mühüdə qol saatı bağışlayıb. Hamı ondan danışır. 
Xəbərlərdə eşidirdik ki, Ağdamda müharibədən çoxlu ya-
ralılar çıxarılıb. Bu xəbərdən sonra Mühüdün ailəsi ilə 
yaşadığı Sumqayıt  şəhərinə getdik. Tələm-tələsik qapının 
zəngini basdım ki, görüm bu nə məsələdir. Qapını Mühüd 
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özü açdı. Qapını açanda gördüm ki, qolu sarğılıdır. İçəri 
girməmiş dözməyib dedim, qolun niyə sarğılıdır? Cavabı 
bu oldu, qorxma, orada yox, evdə yaralanmışam. O dəqiqə 
arxa otağa keçdi və əlində qol saatı ilə qayıtdı. Saatın ar-
xasını çevirib oxudu. «Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev cənabları tərəfindən Orucov Mühüdə 
hədiyyə» yazısı vardı.  

Saatı mənə vermək istəyəndə, dedim ki, yox, 2 oğlun 
var, birinə verərsən, mən saatı neynirəm. Bundan əvvəl də 
Mühüdgilə getmişdim, onda da mənə bir boyunbağı ver-
mişdi. Sən demə dostları ad gününə alıblarmış. Onu da bir 
müddət boynumda gəzdirdim. Saatı mənə verəndə boyun-
bağını da verdim ki, mən neynirəm, oğlanlarına verərsən. 
Sonra eşitdim ki, yenə Ağdam döyüşlərində nə qədər yara-
lananlar olub. Mühüd döyüşdən nə qədər yaralı çıxarıb. 

Bir dəfə görür ki, bir cüssəli zabit yaralanıb, həlak ola 
bilər. Fikirləşir ki, onu necə oradan çıxarsın? Yəni gücü 
çatmaya bilərdi. Amma çıxara bilir. O döyüş meydanından 
onlarla yaralı çıxarmışdı (onlardan bir neçəsi bizlərə baş 
çəkməyə gəlirlər. Sağ olsunlar). 

Bizim söhbətimizə qulaq asan şəhidin atası Qurban 
Orucov dedi ki, Mühüdün atası olmağımla qürur duyuram. 
Mənim oğlum 03.04.2016-cı ildə Azərbaycan Silahlı Qüv-
vələrinin keçirdiyi döyüş əməliyyatlarında qəhrəmancasına 
döyüşüb, ələ keçirdikləri mövqeləri sona qədər əldə 
saxlayaraq şəhid olmuşdur. Mühüd Xüsusi Təyinatlı Qüv-
vələrdə 2007-ci ildən şəhid olan günə qədər şərəflə xidmət 
etmişdir. Komandanlığın verdiyi bütün döyüş tapşırıqlarını 
uğurla yerinə yetirərək, şücaət ilə və nümunə olmuşdur.  
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Mühüd Orucov və anası Sima xanım 

 
Sima xanım deyir, inanın, başım işə-gücə elə qarışıb 

ki, (kənddi də, şair) bu müharibədən heç xəbərim olmayıb. 
Evdəkilər və evə gəlib gedənlər elə hey deyirlər ki, Mü-
hüdə zəng çatmır. Çaş-baş qaldım, necə yəni, Mühüdə 
zəng çatmır? Gəlib-gedən hey soruşur Mühüddən xəbər 
varmı? Zəng çatmır, deyirlər. Heç mən də anlamıram ki, 
ağlıma da gəlmir ki, müharibə olar. Mühüdü vurublar, ya-
ralıdır, Gəncə xəstəxanasındadır. Yaralılar olan bütün 
xəstəxanalara baxırlar, başqa yerlərdə də axtarırlar, amma 
tapmırlar. Bir də xəbər verdilər ki, Mühüdü gətirirlər. Sən 
demə Mühüd aprelin 3-ü vurulubmuş (Azərbaycanımızın 
Milli Qəhrəmanı Murad Mirzəyevin briqadasında imiş).  

Gecədi... bizim evə millət yığılıb. Mən hey Allaha 
yalvarıram, bu, yalan olsun, qurban kəsib paylayacağam, 
ayağı yalın oynayacağam, deyirəm. Bir də gecə saat 3-də 
xəbər verdilər ki, gələn tabutu Gəncəyə apardılar, Mühüd 
deyilmiş. Gəncəyə gedən əsgər üçün də saç yolub, göz yaşı 
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tökdüm, dedim nə fərqi, ya Mühüd, ya Gəncəyə aparılan. 
2016-cı il aprelin 5-də səhər tezdən atası, qardaşı, mən 
komissarlığa getdik.  

Bizə dedilər ki, indi hamı iş başındadı, gedin evə, 
amma hər şeyə hazır olmaq lazımdır. 

Mən də çantamı götürüb məktəbə işə getdim. Heç 
nədən xəbərim yoxdu. 

2016-cı il aprelin 8-i gecə saat birdə hər kəs öz evinə 
getdi. Bu an komissarlıqdan, Fəhərlinin İcra Nümayəndəsi 
Nəsimi Vəliyevə xəbər verirlər ki, Talış kəndində şəhid 
olanları gətirmək üçün 2 təcili yardım maşını göndərin. 
Biri Mühüd üçün, biri də Yuxarı Salahlılı Elvin Namazov 
üçün. 

Mühüdün tabutunu 2016-cı il aprelin 9-da səhər tezdən 
gətirdilər. Səhər-səhər saat 7-8 radələrində tabut qapıya 
gələndə özümü itirdim. Bacı-qardaşı qabağa yüyürdülər. 
Tabutun üzünü açanda gördüm, bu bala mənim balamdı.... 

Gözlərindəki və sinəsindəki pambığı götürdüm. Mə-
nim balamın qəlpələr gözündən və sinəsindən oyuq açmışdı. 
Sinəmin dağı çatladı. Mühüdlə nə vaxt söhbət edəndə 
deyirdim, məni qəbiristanlığa öz çiynində apararsan. 
Deyirdi: “Ana. ona baxarıq”. Vəsiyyətim tərsinə oldu, mən 
oğlumu götürəsi oldum. Bax beləcə dilim, ayaqlarım tutul-
du.  

Bu yerdə mənimsə qələmim tarıma çəkildi, ürəyim 
ağladı...   
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Sən ey qəhrəman şəhidim 
 
Hünər səndə, qeyrət səndə, 
Polad kimi nifrət səndə, 
Bir yenilməz qüvvət səndə, 
Sən ey qəhrəman şəhidim! 
 
Açıb şahin qanadını, 
Tarixə yazdın adını, 
Dünya gördü inadını! 
Sən ey qəhrəman şəhidim! 
 
Sən ey cənnətlərdə bitən, 
Fəxr eləyir sənlə Vətən! 
Şəhid oldun, ölmədin sən, 
Sən ey qəhrəman şəhidim! 
 
Unudarmı vicdan səni, 
Qoca, uşaq, cavan səni! 
Anam Azərbaycan səni, 
Sən ey qəhrəman şəhidim! 
 
Başsağlığına Bakıdan, Gəncədən, Tərtərdən, demək 

olar ki, Azərbaycanın hər yerindən gəlmişdilər... Qazaxın 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşova və Gülayə 
xanıma ailəliklə minnətdarıq ki, hər bir işdə bizə köməklik 
göstərirlər. Əvvəla, Prezidentimiz İ.Əliyev cənablarına 
minnətdarıq ki, onun verdiyi sərəncamlar əsasında bizlərə 
böyük diqqət yetirilir. 
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Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı  
Rəcəb Babaşov 

 

Sima xanım QİHB-nın adını çəkəndə Rəcəb müəlli-
min  qazaxlılar üçün dediyi sözü xatırladım: «Hər şey 
qazaxlıların sağlam, rahat və firavan yaşaması üçün!» O 
gün hər kəsin əlində və qapıda Azərbaycan Bayrağı dalğa-
lanırdı... Mühüdün dəfn mərasimini videoya çəkib bizə 
vermişdilər. Bir gün oğlum Elbəyə xahiş etdim və inandır-
dım ki, kasetə baxarkən dözəcəm və baxdım, məni təəc-
cübləndirən bir neçə şeylər oldu. Bütün mallarımız ortada 
dayanıblar, hərəkət etmirlər, ancaq hər birinin gözündən 
yaş süzülür, 2 atımız da yol boyu yuxarı-aşağı get-gəldə 
tüyünür. 

Dedim, anan ölsün, o malların içində birini sənə qur-
ban demişdim. 
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Yəqin, elə ona görə də ortada dayanıblar. O gündən 
Fərəhli kənd qəbiristanlığı bir ziyarət olub, hər gün mə-
zarında tər qərənfillər olur... 

Bir gün də gördüm ki, qapımıza bir nəfər gəlib deyir, 
Masallıdan gəlmişəm. Mühüdün qəbrini ziyarətə. Mən 
Mühüdü əllərimlə döyüş meydanından çıxarmışam. O ya-
ralanmışdı. Mühüdün cibində bir qolbağ, bir telefon, bir də 
fıştırıq vardı... 

Mühid hər gün yuxuma gəlir və deyir: Niyə mənim 
üstümə gəlmədin. 

Gəldim ki, Mühüdün qəbrini ziyarət edim. 
Evlərinin qənşərindəki təpəliyi göstərərək dedi: Baxın 

o yüksəkliyə, Mühüdün ölümündən sonra oraya Mühüd 
postu adı verildi. Bəli, aylar, günlər, illər bir-birini əvəz 
edəcək. Azərbaycanımızın bütövlüyü uğrunda, müs-
təqilliyimiz uğrunda şəhid olmuş igid kapitan Mühüd Qur-
ban oğlunun xatirəsi əbədi yaşayacaqdır. Qazaxın Mühüd 
kimi sayagəlməz igidləri var, bir qarış vətən torpağı düş-
mənə qalmayacaqdır. İndi hər kəsin Mühüdü var, birinə 
oğuldu, birinə ərdi, birinə əmi-dayıdı, birinin qardaşdı, 
millət, xalq, cəmiyyət üçün bir örnəkdir. 

Kapitan Mühüd Qurban oğlu varlığımız, bütövlüyü-
müz, müstəqilliyimiz üçün yerinə yetirdiyi döyüş tapşırıq-
larına görə dəfələrlə komandanlıq tərəfindən qiymətlən-
dirilmişdi. 02.04.2016-cı ildə komandanlığın «tutduğumuz 
mövqeləri əlimizdə saxlayın» komandasından sonra Mü-
hüd öz şəxsi heyəti ilə mövqedə qalır və son damla qanına 
qədər döyüşərək şəhid olur.  

Baxmayaraq ki, mənim oğlum düşmən gülləsini 
görürdü, onların üstünə tank, top mərmiləri yağış kimi 
yağırdı, amma mənim oğlum sadiqlik nümayiş etdirərək 
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oranı tərk etməmiş, komandiri Murad Mirzəyev əmrini öz 
canı bahasına  yerinə yetirərək, az qüvvə ilə ondan çox 
düşmən tankının, 100-dən artıq piyadanın qarşısında 
cəsarətlə dayanmış, öləcəyini bilə-bilə geri çəkilməmiş və 
igidcəsinə, qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.  

Bu sözləri köks ötürə-ötürə ata danışır, mənim qələ-
mim qürur hissilə çırpınır və yunan filosofu Sokratın bir 
aforizmi yadıma düşür: «Bir şəxs döyüş zamanı öz yerində 
duraraq düşmən qabağından geri çəkilməyi əsla fikrinə gə-
tirmirsə, əmin olun ki, o, cəsarətlidir”. Eyni zamanda, qor-
xunu dəf edə bilənlər, xalq, vətən mənafeyini, torpaq haq-
qını uca tutanlar əsl cəsurlardır. Cəsarət inamın və doğru, 
həqiqət bildiyinin arxasınca şəxsi mənafe düşünmədən get-
məkdir. Murad Mirzəyev, Samid İmanov, Elvin Namazov, 
Orxan Əliyev, Mühüd Orucov kimi şəhid oğullarımızın 
cismini torpaqlarımızın bütövlüyü, vətənimizin bölün-
məzliyi yolunda salınan körpüyə bənzədə bilərik. Onlar öz 
igidlikləri, qəhrəmanlıqları ilə əbədiyyətə bir körpü salmış, 
ölməzliyə qovuşmuşlar. Fərəhli kəndi, Mühüd kimi oğlun-
la fəxr et, indi Fərəhli kəndi, sənin qoynunda Azərbaycan 
xalqınını şəhid oğlu uyuyur.  

Şəhidimizin həyat yoldaşı Qumru xanımla görüşmək 
qərarına gəldim və görüşdüm. 

04.02.2018-ci il tarixində yaşadığı Sumqayıt şəhərin-
də Mühüdün həyat yoldaşı ilə görüşdük. Qumru ilə söhbətə 
başlayanda ilk sözü bu oldu ki, Mühüd gecələr yuxumdan 
çıxmır, gündüzlər də ağlımdan.  

Qələmim belə söylədi. 
Gecələr gəlməyir gözümə yuxu, 
Gəl mənim yuxusuz gecələrimə. 
Oyağam, baxmayır sözümə yuxu, 
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Gəl mənim yuxusuz gecələrimə. 
Əlvida nəğməsi çalıb getmisən, 
Məni qəm-qüssəyə salıb getmisən. 
Yuxumu gözümdən alıb getmisən, 
Gəl mənim yuxusuz gecələrimə. 
 
Gəl gecə tək qara gözünü görüm, 
Səsini eşidim, üzünü görüm, 
Yuxu əvəzinə özünü görüm, 
Gəl mənim yuxusuz gecələrimə. 
 
Gedibsən, qalmışam necə yuxusuz? 
Yolunu gözləyir küçə yuxusuz, 
Sən gəlsən, darıxmaz gecə yuxusuz, 
Gəl mənim yuxusuz gecələrimə. 
 
Bəxtimiz ağarmaz birgə olmasaq, 
Gəl ki, qaranlığın içində azaq, 
«Yuxusuz gecələr» nəğməsi yazaq, 
Gəl mənim yuxusuz gecələrimə, 
Gəl mənim yuxusuz gecələrimə! 
 
Sual verdim:  
– Qumru xanım siz özünüz sevib Mühüdə ərə getmiş-

diz, yoxsa kimsə sizi tanış etmişdi?  
– Bəli, bizi görüşdürən oldu, ikitərəfli valideynlərin 

razılığı ilə bir-birimizlə görüşdük. İlk görüşdən sonra elə 
bil ki, bir-birimizi çoxdan tanıyırdıq və həmişə bir yerdə 
olmuşuq.  

Onu da deyim ki, Qumru xanım ali təhsilli bioloqdur, 
özü də Qazax şəhərində dünyaya göz açıb, orada da 
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böyüyüb-başa çatıb. Orta məktəbi də Qazaxda oxuyub. 
Qumru xanım davam etdi:  

– Mən Mühüdlə nə danışırdımsa, hansı kəlməni 
kəsirdimsə və yaxud gözlərimizlə bir-birimizə baxırdıqsa, 
o, məni başa düşürdü. 

Sonra 2008-ci ildə bəlgəmiz (Qazaxda nişana bəlgə 
deyirlər) oldu. 2009-cu il oktyabrın 12-də qız toyu, oktyab-
rın 14-ü isə oğlan toyu oldu. Toydan sonra kənddə cəmi üç 
gün qaldıq. Sonra Mühüdün Sumqayıt şəhərində kirayə 
qaldığı evə gəldik. Cəmi 5 ay kirayədə qaldıq. 2010-cu il 8 
mart hədiyyəm indi uşaqlarımla yaşadığım evin açarı oldu. 
Sevincək dedi: indi bizim artıq öz evimiz var. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mühüd Orucov, həyat yoldaşı Qumru xanım və oğlanları 
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Mən onunla ailə qurmamışdan əvvəl də Mühüd Xu-
susi Təyinatlı Qüvvələr qrupunda idi. Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrin kəşfiyyat tabor komandiri idi. Rütbəsi kapitan, 
amma daşıdığı vəzifə isə polkovnik-leytenantın daşıdığı 
vəzifə idi. Mühüd özünə çox inanan, cəsarətli, həyat eşqiy-
lə yaşayan bir insan idi. Mühüdlə bir yerdə ailə həyatımız 
6 ildən bir qədər çox oldu.  

Oğlanlarım əkizdi, 2011-ci ilin iyunun 3-də anadan 
olublar. Birinin adı Anar, o birinin ki isə Vüqardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldan şairə Güləmail Murad, nəvəsi Murad  
və şəhidin övladları 

 
Mühüdlə mən bir-birimizi tamamlayırdıq. Bizim sev-

gimiz hər gün “səni sevirəm... sevirəm” deyənlərdən möh-
kəm idi. Bu sevgimizin bir gün gözə gələcəyindən qorxur-
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dum. Gözə gəldi də. Biz bütün qohum-əqraba, dost-tanış 
və sevənlər arasında gözəl bir nümunə idik. Bu sevginin 
bitib qurtaracağından qorxurdum. Bir yerdə olduğumuz 
müddətdə və ondan əvvəllər də mükafatlar və ödüllər 
almışdı. 

Sonuncu dəfə martın 28-də əraziyə gedirəm deyə, ev-
dən çıxdı. Mən də ona çox suallar verirdim. Neçə günə ge-
dib-qayıdarsan? Neçə gün çəkər? Onun əməliyyatlara 
getməsi çox olmuşdur. 

Mühüd evdən çıxan kimi darıxmağa başlayırdım. Ona 
görə də çox suallar verirdim. 

Adətən, o, təlimə gedəndə uşaqlar yatmış olurdular. 
İnanın ki, bu dəfə uşaqlar da gecəni yatmadılar. Səhər mar-
tın 28-i saat 5-də uşaqlar və mən qapının ağzındaca 
görüşdük. Mühüd bizi bir-bir bağrına basıb öpdü və çıxdı. 
Arxasınca uşaqlar və mən “özünü qoru” deyə, səsləndik. 

Uşaqların gecəni səhərə qədər oyaq qalmaları, yatma-
dıqları məni çox narahat etmişdi. Hey düşünürdüm ki, niyə 
axı bu uşaqlar gecəni səhərə qədər yatmadılar. 

Martın 28-dən sonra tək aprelin 2-də danışa bildim. 
Aprelin 3-də telefonuna zəng çatdığı üçün bir az rahat ol-
dum. Aprelin 3-ü axşam tərəfi mesaj yazdı. Hər şey yax-
şıdı, narahat olma. Həmişə mən Mühüdə zəng edəndə zəng 
çatırdısa, deməli, o, evə gəlir. İndi də elə düşündüm. Baş-
ladım Mühüdün sevdiyi yeməkləri bişirməyə. Mühüdün 
yolunu gözləyirdim ki, Mühüdün əmisi Elşad gəldi ki, 
Qumru, Mühüddən xəbər varmı? Mən də dedim ki, Mü-
hüdlə danışdım, indi gələcək. Gördüm ki, Elşad əminin 
eyni açıldı və çıxıb getdi. 

Axşam şər qarışırdı ki, Elşad əmi oğlu Elvin və qızı 
Gülşənlə bərabər gəldi. Gülşən məni qırağa çəkib dedi ki, 
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uşaqlara və özünə lazım olan pal-paltarını götür, rayona – 
Qazaxa, kəndə gedirik. Mühüd yaralanıb, deyirlər. Mühüd 
yaralanıb deyəndə bir onu bildim ki, kimsə mənim ağzıma 
dərman verir, nəfəs verir.  

Mən elə bilirdim ki, tək bizik rayona gedən. Sən de-
mə bizdən əlavə 8-9 maşın gedirmiş. Bakıda, Sumqayıtda 
olan qohum-əqrabanın hamısı gedirmiş. 

Mənə dedilər ki, sən Gəncədə düşərsən. Mühüd Gən-
cədə hospitaldadı. Bir də baxdım gördüm ki, artıq Gəncəni 
keçmişik, Tovuzdayam. Heç özümdə deyildim. “Maşını 
saxlayın” dedim, axı biz Gəncəni keçmişik. Bunlar mənim 
sözümə baxmayıb maşını sürdülər, yenə də halım dəyişdi. 
Ona görə məni mamamgildə düşürdülər. Uşaqları mamam-
gildə rahatladıq. Mənə isə heç nə demədilər. Mən, bacım 
Bahar, bacımın yoldaşı Ramin, bir də qardaşım Eldar Gən-
cəyə qayıtdıq. Hospitala getdik. Hospitalın qəbul şöbəsin-
dən Mühüdü soruşduq. Onlar da dedilər ki, hospitalda heç 
bir yaralı qalmayıb. Bütün yaralıları Bakıya göndəriblər. 
Hospitaldan bir şəhidi Qazaxa yola salmışıq. Sən demə 
Qazaxa gedən Mühüd yox, Naftalanlı Müşfiq Orucov imiş. 
Biz düşündük ki, onda Mühüddə heç nə yoxdur, sağ-
salamatdır, öz işinin başındadı. Aprelin 8-ə qədər Mühüdü 
soraqlamadığımız yer qalmadı. Radioda, televizorda şəhid 
olanların adı siyahıda çıxırdı, Mühüdün adı çıxmadıqca 
bizdə ümid yaranırdı ki, o sağdır. 

Aprelin 8-i qohumlardan biri xəbər verdi ki, əməliy-
yatlar dayandırılıb. 12 nəfər sağ-salamat Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrin döyüşçüləri gəlir. Biz maraqlandıq ki, telefonla 
araşdıraq görək 12 nəfərin içində Mühüd də varmı? De-
dilər ki, ad, soyadını radio-televiziyada vermişik, amma 
telefonla danışmağa icazə verilmir. 
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Elə həmin gecə yəni aprelin 8-dən 9-a keçən gecə 
xəbər verdilər ki, hazırlaşın, Mühüdü gətirirlər. 

İndi tez-tez yuxuma gəlir. Hər yuxuma gələndə yenə 
əvvəlki xoşbəxt həyatı yaşayıram. Yuxudan ayılanda o 
qədər peşman oluram ki, niyə mən ayıldım, niyə gözümü 
açdım, niyə onsuz qaldım. Elə hey deyirəm, Mühüd, hər 
gecə gəl mənim yuxusuz gecələrimə... 

Dünyada bu qədər niyə sənsiz yaşayıram. Mənim heç 
ağlımdan keçməzdi ki, mən nə vaxtsa Mühüdsüz qalaram... 
Nə isə... 

O mənim nəfəsim idi. İndi ona deyirəm, nəfəsim, qa-
yıt gəl, axı sənin ünvanın mənim qəlbimdədir.  

Qələmimsə Qumru xanıma belə paçıldadı: 
 
Tək çəkə bilmirəm can əzabını, 
Sənsiz ürəyimi əzir ayrılıq. 
Daha nə istəyir məndən bilmirəm, 
Durub qapıları gəzir ayrılıq. 
 
Addım səslərindən səni tanıyıb, 
Qapını açardım üzünə sənin. 
Səni baxışından mən anlayırdım, 
Ehtiyac duymazdım sözünə sənin. 
 
Bir aprel səhəri vətən yolunda, 
O biri dünyanın qapısın açdın. 
Elə bil Günəşdin, bu yanda batıb, 
İndi də o yana nurunu saçdın. 
 
Neçə aprel keçib sənsiz dünyada, 
A tale günəşim, doğmusan niyə? 
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Bircə baxışınla, bircə sözünlə 
Kədəri, qüssəni boğmusan niyə? 
 
Bəlkə, unutmusan öz ünvanını, 
Sənindir bu torpaq, göy, qadan alım. 
Ən sonuncu ünvan mənim qəlbimdir, 
Qəlbimin qapısın döy, qadan alım. 
 
Qəlbimin qapısı dursun bir yana, 
Bəxtimin qapısı açıqdı sənə. 
İstər gəl, istəyir gəlmə ömürlük, 
Açıqdı, açıqdı, açıqdı yenə. 
 
Qumru deyir, bu evdə hər bir əşyada onun əlinin izi 

var. Çox istərdim ki, o da bizimlə olsun.  
Qumru xanım, o həmişə sizin və xalqın ürəyindədir. 

O, bir şəhiddir ki, əbədi ölümsüzlüyə qovuşub. 
 
Kapitan Orucov Mühüd Qurban oğlu 
Orucov Mühüd Qurban oğlu 1984-cü il, iyul ayının 

13-də Qazax rayonunun Fərəhli kəndində anadan olmuş-
dur. 1991-ci ildə K.Kərimov adına Fərəhli kənd orta mək-
təbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1999-cu ildə həmin mək-
təbin doqquzuncu sinfini bitirərək, sənədlərini C.Naxçı-
vanski adına Hərbi litseyə təqdim etmişdir. 1999-cu ildən 
2002-ci ilədək hərbi litseydə təhsil almışdır. 2002-ci ildə 
H.Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olmuş, 2006-cı 
ildə məktəbi qoşun kəşfiyyatı ixtisası üzrə bitirmişdir. 
Məktəbi bitirdikdən sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris 
Mərkəzində bir illik zabit ixtisas kursunu keçmişdir. 2007-
ci ildə «N» saylı hərbi hissədə kəşfiyyat bölüyünün kəşfiy-
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yat tağım komandiri vəzifəsində xidmətə başlamışdır. Da-
ha sonra Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr kursunu keçmək üçün 
«N» saylı hərbi hissəyə ezam olunmuşdur. 2008-ci ildə 
həmin kursu bitirmişdir. O tarixdən etibarən həmin hərbi 
hissədə müxtəlif vəzifələrdə xidmət etmişdir. 2016-cı il 
aprel ayının 1-dən-2-nə keçən gecə Talış yüksəkliyi uğrun-
da erməni işğalçılarına qarşı gedən döyüşlərdə qəhrəman-
casına şəhid olmuşdur. 

Orucov Mühüd Qurban oğlu ölümündən sonra Ali 
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə «İgid-
liyə görə» medalı ilə təltif olunmuşdur. 
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ÖZ GÖZ YAŞIMDA BOĞULACAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göyəzən və Odun dağından yol alırıq Yuxarı Salahlı-

ya, ilk xalq şairi, akademik Səməd Vurğunun, ictimai 
xadim, şair Molla Pənah Vaqifin, Molla Vəli Vidadinin, ilk 
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hərbi təyyarəçi, polkovnik Fərrux ağa Qayıbovun, 
«Artilleriyanın Allahı» General Əliağa Şıxlinskinin 
doğulduğu Yuxarı Salahlı kəndində dünyaya göz açıb 
bizim Elvin... 

Elvin Məmməd oğlu qısa ömür sürsə də, vətən üçün 
doğuldu, Vətən üçün özünü fəda etdi. Torpaq uğrunda 
qəhrəmanlıq zirvəsinə, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Gülayə 
xanımla yol boyu danışdıqca, bunları qələmə aldım. Və 
Gülayə Həsənova dedi ki, hə, şair, biz artıq mənzilə çatmı-
şıq. Şər qarışmaq üzrə idi. Elvingilin qapısında Azərbay-
can bayrağı asılmışdır. Bu bayğarın biri də Elvinin məzarı 
üstə dalğalanırdı. Elvingilin qapısından baxanda məzarın 
üstə dalğalanan bayraq görünürdü. Çünki, Yuxarı Salahlı 
kəndi dağın ətəyində, qəbiristanlıqsa dağın yüksəkliyində 
yerləşir. 

Mən qapıdan qəbiristanlıqda dalğalanan bayrağa ba-
xırdım ki, qapı açıldı. Şəhid ailələri ilə üzbəüz qalanda nə 
danışacağımı bilmirəm, boynu bükük bənövşə kimi boynu-
mu büküb dururam. Bu an səs gəldi: – “Doqqazda niyə da-
yanmısız, keçin evə...” Evə daxil oluruq. Şəhidin ailəsi ilə 
birlikdə. 

Ana sözə başladı:  
Elvin dərya idi. O, həmişə sakit və təmkinli idi. Ailə-

də nə demişəm, onu da edib, çox üzüyola uşaq idi. 9 ay idi 
ki, ailə qurmuşdu. Özü seçib-bəyənib aldığı qızın adı da 
Nuranədir. Gəlinim Nuranə məcburi köçkünlərdəndir. Oğ-
lum axırıncı kursda oxuyanda özü seçib sevmişdi. Onun 
gəlişilə bizim ailəyə günəş doğmuşdu, nur saçılmışdı. 

Elvin bizə heç bir hərbi sirr verməzdi, məndən nara-
hat olma, ana, bir gecə Qazaxda, bir gecə Tərtərdə, bir ge-
cə də haralarda... harada... Bir gecədə düşməni yerlə - 
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yeksan edəcəyik. Deyirdi, ana, bax, bu qarı düşmənin 
dilini öz dilimiz kimi bilirəm. Düşməni məhv etmək üçün 
düşmən arasında kəşfiyyatda oluram., dili yaxşı bildiyim 
üçün. Ürəyim o gündən bu günə kimi yerindən oynayıb. 
Bu bir ana ürəyi. Çox oxumaq həvəsliydi mənim Elvinim, 
o elə deyirdi, buranın 6 ayını qurtarım, sonra da 
Amerikada 3 aylıq kurs var, bax ora gedəcəm, ana. Sənin 
Elvinin bax belə Elvindi. 

Mingəçevirdə işə başlamışdı. Oraya da özü ərizə 
verib, Xüsusi Təyinatlı Hərbi hissənin kəşfiyyatına keç-
mişdi. Evdə heç kim istəmirdi ki, o, xüsusi təyinatlı kəşfiy-
yatçı olsun. Amma o elə xüsusi təyinatlı idi. Elə orada da 6 
aylıq kurs keçib erməni  dilini öyrənmişdi. 

Məni 2016-cı il martın 25-də evinə qonaq çağırdı ki, 
ana, gəl Novruz bayramını birlikdə keçirək. Getdim, məni 
stolun başında oturtdu. Elə hey mənə baxırdı, elə həsrət-
həsrət məni süzürdü ki, ciyərim içimdə sökülüb tökülürdü. 

“Niyə dinmirsən, Ana?!” 
“Kənddən-kəsəkdən danış, Ana!” 
“Mən də qulaq asım”.  
Qollarını boynuma salıb dedi: 
– Ana bir əllərinlə başıma sığal çək, mənə bir layla 

de. Sənin laylan düşür yadıma... Ayaqlarını qucağıma sıxıb 
quş kimi yuxuya getmişdi balam. Gördüm Elvin çox 
fikirlidi. Yuxudan ayılanda dedi: Ana bu gün elə dincəl-
dim... elə dincəldim ki... heç vaxt sığalını, laylanı əsirgəmə 
məndən.  

Bu an qələmimin çoxdan yazmış olduğu “Ana 
laylası” şeiri düşdü yadıma. Bu şeiri indi Elvin üçün 
yazacaq.  Ürəyimdən bir sızıltı keçdi... 

 



Aprel döyüşləri 
  

 111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvin və anası Aişə xanım 

 
Anamın laylası 
 
Dandan sökülüb gələn... Göylərin qapısını açan 

günəş... Ana!  
Bu cahanı işıqlandıran Günəş-analar və qadınlar var 

olsun! 
 
Qələm layla deyir yenə bu axşam, 
Vətən topağının bir sal daşıyam. 
Ana laylasını unutmamışam, 
Anamın laylası düşür yadıma. 
 
Anadır balanın şöhrəti, şanı! 
Çal-çağır tutsa da bütün cahanı, 
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Ana laylasının əvəzi hanı? 
Anamın laylası düşür yadıma. 
 
Anam xanəndədir mənim gözümdə, 
Mənim xəyalımda, mənim sözümdə. 
Layla söyləsəm də hərdən özüm də, 
Anamın laylası düşür yadıma. 
 
Ana laylasını xatırlayan dəm, 
Güləmail çəkir tez-tez qüssə, qəm. 
Hələ elə layla eşitməmişəm, 
Anamın laylası düşür yadıma... 
 
Ay özü öz göz yaşlarında boğulan analar-bacılar, Al-

lah səbrinizi versin! Elvinin adını çəkəndə hərəkətsiz-
hissiyatsız qalan Aişə ana! Elvin üçün laylanı əksik etmə. 

Ana davam edir: 
– Elvin gecənin bir vaxtı yuxusundan qalxıb dedi: 

“Ana, mən gedirəm, sən özündən muğayat ol.” O, təlimə, 
mənsə evə qayıtdım. Evə gələrkən istədim Kürdəmirdən 
Bakıya qayıdam. Elvin üçün çox narahat idim. Evə gələn-
də doqqazdan içəri girən kimi ağladım. Bilmədim nə üçün 
ağlayırdım, yəqin, hiss etmişdim. Baldızım Naibə xanım 
dedi, ağlama. Necə ağlamayım, Naibə canım, axı Elvindən 
çox narahatam. 

Elvin dedi ki, indi mən təlimə gedirəm Ana, 3-4 günə 
qayıdacağam. Allah qoysa, 3-4 günə qayıda bilməsəm də, 
9-10 günə mütləq qayıdacağam. Bir də baxıb görəcəksən 
ki, dağlar qoynunda -Yuxarı Salahlıda evimizdə yanın-
dayam. Gülə-gülə zarafat etdi. 

Doqquz gündən sonra tabutu gəldi kəndimizə.  
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Övladın şəhid oldu, 
Başın sağ olsun, Vətən! 
Torpağa, daşa döndü, 
Daşın sağ olsun, Vətən! 
 
Qəbrində ulduz yandı, 
Keşikdə qurd dayandı. 
Damına quşlar qondu, 
Quşun sağ olsun, Vətən!  
 
Burda bir can ağlayır, 
Qoca, cavan ağlayır, 
Gözlərin qan ağlayır, 
Qaşın sağ olsun, Vətən! 
 
Günün yamanı gəldi, 
Hesab zamanı gəldi. 
Nuhun tufanı gəldi, 
Yaşın sağ olsun, Vətən! 
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Elvin Yuxarı Salahlıda, öz qəbristanlığımızda dəfn 
edildi. İndi qəbiristanlıq bir ziyəarətgaha çevrilib, qəbri 
üzərində hər gün bir gül bitir, təptəzə. Möcüzəyə bax ki, 
cənazəni aparanda iki qırmızı at cənazəni müşayiət edirdi, 
eyni Mühüdün cənazəsində olduğu kimi (Bunu Elvinin 
atası Məmməd müəllim də deyir). 

Bunlar bir təsadüfdür, yoxsa Allahın möcüzəsi? Təsa-
düfə baxın ki, Mühüdün də qardaşının adı Elbəyi, Elvinin 
də qardaşının adı Elbəyi. Nə isə... arxada qalan qardaşların 
hər ikisinin adı Elbəyidi. Nə isələr... kaşlar çoxdu... Aişə 
xanım için-için ağlaya-ağlaya deyir:  

– Elvin indi heç yuxumdan çıxmır.  
Axşamlar yuxuma girib, səhər yuxudan qaçan El-

vinim...  
Övlad itkisi anaların gözlərini nəmli, üzlərini yaşlı 

edər, üzdən süzülən o yaş cığır-cığır qırışlar salır...  
– Hər vaxt yuxuda Elvini uşaq kimi görürəm, uşaq-

lığını görürəm. Yuxumda hey deyir, ana, o başındakı qara 
şalı aç, mənim yaramı sarı, yaram isinsin. Şalı açıb yara-
sına bağladım. Bax indi nə yaxşı oldu Ana! Yaram isindi, 
ağrılar keçdi. 

Ayaqlarımı da ovxalasan, ana! Ayaqlarım da isinib 
ayılsın.  

Bəli, mən də deyirəm, Aişə xanım açın başınızdan o 
qara şalı... Qoyun Elvinin və Elvin kimilərinin ruhu şad 
olsun. Amin! 

Çoxdan bir tərəfdə sakit oturan qardaşı sözə başladı:  
– Döyüş zamanı Elvin deyirmiş ki, aya qazaxlılar, bir 

yerə yığışmayın, ayrılın. Bir hadisə baş versə, heç olmasa 
sağ qalanımız olsun. Qazaxlılardan döyüş zamanı yara-
lananları və sağ qalanları da var... 
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Onlardan Kənan Məmmədli, Əfqan Daşdəmirov və 
Məhərrəm Abdullayev... 

Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə döyüş başlayır. Tərtər, 
Goranboy, Füzuli istiqamətlərində. Düşmənlərin fikri bu 
imiş ki, Tapqaraqoyunlu kəndini alsınlar. Elvinin dəstəsi 
Tapqaraqoyunludan ötüb, Füzulidən keçəndə mühasirəyə 
düşənlərə köməklik edib. Talış kəndinə qədər itkisiz gedir-
lər. Cəsarətli əməliyyatla qrup komandiri Elvinin dəstəsi 
Talış kəndinin yüksəkliyi Lələtəpəni alıb. Həmin an Elvi-
nin dəstəsi 4 maşın düşməni qırıb məhv edir. Dəstə çox 
irəli gedib, “arxaya dönün” əmri veriləndə, ermənilər Elvi-
nin dəstəsinin arxasında olub. Elvingil mühasirəyə düşür-
lər. “Buraya qədər əmrə tabe olaraq gəlmişik. Buradan belə 
mən əmr vermirəm”. Bu qorxmaz, cəsarətli, igid Elvin irəli 
deyə hücuma keçir, ani olaraq fikirləşir: “Arxada Vətən, 
qabaqda düşmən, biz düşməni susdurmalıyıq”. Qarabağı 
almalıyıq. Bununla dəstədə olanlar “irəli” deyə hücuma ke-
çir. Ölüm-dirim müharibəsi gedir... 

Çox təəssüf ki, bu an sapyor Seymur Baxşıyev mina-
ya düşür. Və minanın qəlpəsi Elvini uzaq bir məsafəyə, 
başqa bir minanın üstünə atır. 

Əvvəlcədən Elvinin dəstəsi, yəni fevral ayının 28-də 
arada keçid olan Talış kəndi istiqamətində minalanmış tor-
paqları təmizləyiblərmiş. Əvvəlcədən özlərinə yol açıblar-
mış. Murad Mirzəyevin ən cəsarətli dəstəsi olan Elvingilə 
deyirlərmiş ki, əgər mən sağ qalsam, Elvinin dəstəsinə 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adını verdirəcəm. O da bax 
belə... Kaş... Murad Mirzəyev və hamısı sağ qalaydı. 

Qardaşı deyir:  
– Elə ki Elvin məzuniyyətə evə gəlirdi, evdə olanda 

televizora baxanda görürdü ki, şəhidlər haqqında veriliş 
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gedir, evdə kim vardısa, hamını ayağa qaldıraraq, hətta 
iflic olan Amasiya nənəsini də ayağa qaldırardı və deyərdi: 
şəhidləri bir dəqiqəlik sükutla qarşılayaq. Elvin evdə hər 
işdə birinci idi, elə də hərbidə, döyüşdə də birinci olmağı 
istər və birinci olurdu da. 

Sözüm ondadı ki, nişan qoyduq, nişan günü evdə ol-
madı, toy etdik, toy günü evdə olmadı, elə dedi, qardaş, 
mən əməliyyata gedirəm. Soruşanda deyərdi, mənim ti-
tulum ƏSGƏRDİ, qardaş! Nə vaxt formadayamsa, mən 
ƏSGƏRƏM (Narahat olmayın, mən əsgər adımla fəxr edi-
rəm). 2015-ci il iyunun 7-i Bakıda toyu oldu, toyda iştirak 
edə bilmədi, iyunun 14-ü kəndimizdə, yəni Yuxarı 
Salahlıda olmalıydı ki, iyunun 13-ü axşam evə gəlib çıxdı. 
Ayın 14-ü toy oldu. Bir həftədən sonra yenə “əməliyyata 
gedirəm” deyərək, gəlini Nuranəni kənddə bizim yanımız-
da qoyub getdi. Nuranə yayı bizim yanımızda qaldı. 

Elvin hər vaxt evə zəng edirdi. Soruşanda haradasan 
deyirdi: “Mən hər an sizin yanınızdayam, ana”. Ondan 
sonra doqqazı, həyətdə olan bulağı yoxlayırdıq. Hər dəfə 
də bir işarə qoyub gedirdi, necə gəlib-gedirdi onu nə görür-
dük, nə duyurduq, tək həyətdə və evin doqqazına qoyduğu 
nişanələrdən bilirdik ki, evə gəlib-gedib və bunun şahidi 
doqqaz və Allahımız olurdu. 

Bir gün Elvin zəng edib dedi ki, qardaş, anamla gec-
gec danışmaq istəyirəm, çünki, o mənə və mən ona çox 
bağlanırıq. İstəyirəm ki, gec-gec zəng edim ki, ayrılığa öy-
rəşsin. 

Ana deyir:  
– Bir gün Elvin gəlinim Nuranənin yuxusuna gəlir. O 

deyir gördüm ki, Elvin sarayın ən hündür yerində əsgər 
geyimində oturub, anası Aişə xanımın paltarını da yanın-
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dan asmışdır. Və deyir İmam Hüseyinin qoşunu ilə döyüşə 
gedirəm. Yuxudan ayıldım ki, nə qoşun var, nə də ki Elvin. 
Bir anlıq könül evim talandı, bəxt məni gözdən saldı, 
küləklər yuxumu səhralarda əsdirdi, gözümə kölgə, üzümə 
bulud endi... Köks ötürür... neyləsin ki yarımçıq, bəxtli, 
yarımçıq taleli... Möcüzəyə bax ki, şair, 40 gün Elvinin 
qəbri üstündə Azərbaycan bayrağının yanında hər gecə bir 
qurd, bir ulduz onun başının üstündə olub, ona qaravul 
çəkiblər. 

Elvinin qırxını verdikdən sonra qurd və ulduz yoxa 
çıxdı. Qırxına az qalmışdı, qəbrinin üstünü götürdürduk. 
Göyün üzü tərtəmiz idi, heç bir bulud-zad yox idi. Gördük 
qara bir bulud qəbrinin üstündə 3-5 dəqiqə dayandı və aslı 
qaldı. 3-5 dəqiqədən sonra bulud yoxa çıxdı. Elvinin həyat 
yoldaşı Nuranə xanım bu şəkli telefona çəkdi. Ərəb dilini 
bilənə göstərdik. Buludun üstündə «Allah» sözü yazılmış-
dır. Bu möcüzə deyilmi, yoxsa bunlar nədir, İlahi? 

Elvinin cənazəsi evə gələndən sonra 2 qara göyərçin 
evin qarşısına uçub qondu, Elvinin qırxı çıxandan sonra 
onlar da uçub getdilər. 

Hətta Elvin qapımıza gələndə bir pişik gəldi. Hər tə-
rəf qar idi. Cənazəni yola salanda gördüm ki, 2 at-ağ 
göyümsov və qırmızı atlar cənazə ilə bərabər insanların ət-
rafında yuxarı-aşağı gah yüyürür, gah dayanır, ta qəbiris-
tanlığa qədər bizimlə bərabər gedirlər. Bunlar Mühüdün 
cənazəsi götürüləndə də baş verib. Cənazə götürüləndə çə-
kilən diskdə də var (qardaşı deyir ki, Elvin bizdən böyük 
idi. Əsgər oyunları oynayardıq. Onda o bizə və özünə 
səngər qazdırardı, deyərdi, ermənilər gələndə bu səngərdə 
döyüşə girəcəm). 
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Elvinin qəbrini qazanda, qəbrinin baş tərəfindən bir 
ocaq daşı çıxdı. Ocaq daşının yanında xeyli kömür də 
vardır. Kür daşanda görünür, xalq təpəliyə çıxıb, təpəlikdə 
yaşayış olub. Axı Dəli Kür bir neçə dəfə xalqı sınağa 
çəkib, aşıb-daşıb. 2016-cı il aprelin 2-dən 3-nə keçən gecə 
yata bilmədim, bayıra çıxdım. Çıxanda gördüm ki, ata-ana 
da yatmır. Soruşdular, niyə yatmırsan, yata bilmədim, de-
dim. O gündən mənim üçün dünya dəyişdi. Mən Elbəyi El-
vinsiz tək qaldım. 

Mən qardaşımın qorxmazlığı, mərdliyi ilə qürur du-
yuram... mən də elə olacam... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvin və qardaşı Elbəy 

 
Qazaxdan Bakıya qayıdanda qərara aldım ki, Elvinin 

həyat yoldaşı Nuranə xanımla görüşüm. Mənimlə üz-üzə 
danışa bilməyəcəyini söylədi və dedi: Sİzə müəyyən məlu-
matlar yazıb verə bilərəm, elə də etdik. Ona görüşmək 
istədiyimi bildirdim, razılaşdı... 
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Vədələşib görüşdük. Saat 18:00-da N.Nərimanov 
metrosunun çıxışında. Görüşə 10 dəqiqə gecikmişdi. Mən-
dən dönə-dönə üzr istəyib dedi:  

– Mən sizi gözlətdim.  
Mən köks ötürüb dedim:  
– Eybi yox qızım, mən 10 dəqiqə gözləmişəm... 
... Sənsə ömrünün axırınacan gözləyəcəksən. Elvin 

haqqında yazmış olduğu kağızları mənə verərkən əli tit-
rəyir-əlindəki kağızlar əsirdi... 

Sözə belə başladı qələmim: 
Taleyə bax Allah, bu gözəllikdə qızın taleyi vaxtsız 

dönmüş, könül həmdəmini itirmiş, küllə oynayır... Bu da 
dünya, o da hər kəsə doğma yox, ögeydir. 

Nə deyim bu taleyə, o da baxmayır hamıya bir gözlə, 
o da ögeyli, doğmalı. 

– Allahın bizə yazdığı qismətimizdi. Biz hələ doğul-
mamışdan qabaq, bu dünyanın xoş və əzablı günlərini dad-
mamışdan qabaq Allah bizi bir-birimizin bəxtinə yazmışdı. 
Nə yaxşı ki, yazıb... 

Uzun illər davam edən saf, gözəl münasibətimiz va-
lideynlərimizin razılığı ilə qovuşmağımızla tamamlandı. 
Allahdan sonra valideynlərimizin xeyir-duası bizi sevindir-
di. Ancaq Elvin hərdən danışanda, yaxın keçmişə nəzər sa-
landa deyirdi ki, Nuranə, səni bir yerdə tək qoymuşam. Ni-
şanımız olarkən Elvin xüsusi Təyinatlı qüvvələrə getmək 
üçün 6 aylıq kursdaydı. Və həmin kursda olarkən oradan 
çıxmağa icazə yox idi. Buna görə də Elvin nişanımıza gələ 
bilməmişdi. Nişan üzüyümü qayınanamgil taxmışdı. Hə-
min gün mənimlə telefon əlaqəsi saxladı və orada olmadı-
ğına görə pis olduğunu, ancaq xoşbəxt günlərimizin qarşı-
da olduğunu, bundan sonrakı ən xoş günlərimizdə bir yer-
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də olacağımızı dedi. Biz bir il altı ay nişanlı qaldıq və iyu-
nun 7-si Bakıda qız toyu, 14 iyun 2015-ci ildə Qazaxda oğ-
lan toyu oldu. Həyatımızın ən gözəl günüydü. Bəlkə də, 
həmin gün bizdən xoşbəxt insan yoxuydu... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvin və həyat yoldaşı Nuranı xanım 
 

Biz toydan sonra Bakıda yaşamağa başladıq. Elvin 
hər səhər tezdən qalxıb işə gedir, axşamlar işdən çıxıb evə 
tələsirdi. Hər gün onun paltarların səliqəyə salırdım, yemə-
yini hazırlayıb işə gedərkən yemək çantasını əlinə verir-
dim. Qapıdan çıxıb gedərkən pəncərədən arxasınca baxır-
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dım. Bəzən qorxurdum, elə bilirdim, yolda gedərkən ona 
nəsə olar. Hər təlimə gedəndə deyirdim, Elvin, ehtiyatlı ol! 
Birdən dağa qalxarkən yıxılarsan və ya meşədə olarkən 
vəhşi heyvanlar qarşınıza çıxar, sənə xətər dəyər. O da 
mənə gülərək deyirdi ki, ay Nuruş, vəhşi heyvanlar bizdən 
qorxur, sən nədən qorxursan? Hər zaman ona ehtiyatlı ol-
masını və evdə onu gözləyən ailəsi olduğunu xatırladırdım. 
Çünki Elvini itirməkdən çox qorxurdum. İstənilən hərbçi 
ailəsi hər zaman qorxu içində olur. Çünki Azərbaycanın 
Qarabağ kimi böyük ağrılı yeri var. Və Qarabağımız üçün 
minlərlə insan şəhid olub, ən əzizlərini itirən 
vətəndaşlarımız çoxdur. Bu gün biz də şəhid verən ailə-
lərdən biriyik. Elvin özü də bilirmiş ki, nə vaxtsa bu dün-
yadan getsə, şəhid kimi, bu Vətənin qəhrəman oğlu kimi 
gedəcək. Çünki Elvin vətənpərvərdi, vətənini sevdi, 
üçrəngli bayrağımızı hər şeydən uca tuturdu, dövlətimizə 
sadiq, mərd, qorxmazdı. Buna görə də düşmənin üstünə 
gözlərini qırpmadan getdi. Geri çəkilmədi. İrəli-, irəli de-
yib, bu Vətən üçün döyüşərək qanının son damlasına qədər 
döyüşdü. Bu çətin, ancaq o qədər də şərəfli peşənin öhdə-
sindən gəldi, canını əsirgəmədi. Ancaq mən Elvin üçün 
heç bir zaman “öldü” deyə bilmirəm. Çünki, şəhidlər öl-
mürlər, onlar hər zaman bizim yanımızdadırlar və onlara 
qovuşacağımız günü gözləyirlər. Elvin cismən aramızda 
deyil, lakin ruhu bizimlədir. Bunu hər zaman hiss edirəm. 

Elvinlə o qədər gözəl xatirələrimiz var ki, onların 
bəzilərini heç kimə danışmamışam. Çünki, özəldir. Həmdə 
ki, Elvin haqqında özü cismən aramızda olmadığına görə 
keçmiş zamanda danışmaq mənə ağır gəlir. Bəzən mənə 
elə gəlir ki, Elvin yenə təlimə gedib və bir neçə günə geri 
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qayıdacaq. Hələ də gözləyirəm və ömrümün axırına qədər 
gözləyəcəyəm. 

Elvin Xüsusi Təyinatlı kursa qatılarkən iş barədə 
mənə az da olsa, məlumat vermişdi, amma bu qədər çətin, 
barıt qoxulu olduğun bilmirdim. Həmişə özünə deyirdim 
ki, sən gələcəyin generalısan. Özünə çox inanırdı. İşinin 
daha da peşakarı olmaq istəyirdi. Həmişə özü deyirdi ki, 
hədəfim böyükdü. Xarici ölkələrdə keçirilən hərbi kurslara 
qatılmağı fikirləşirdi. Bilirdi ki, hansı iş olursa-olsun, 
bütün tarşırıqların öhdəsindən uğurla gələcək. Və bu gün 
Elvin və onun kimi döyüşən yoldaşları, Qarabağ qaziləri-
miz və bütün şəhidlərimiz sübut etdilər ki, Azərbaycan 
ordusu, həqiqətən güclüdür və bu Vətəndə qorxmaz, vətə-
nini canından da çox sevən, dövlətimizə layiqli zabitlər, 
hərbçilər var və onlar heç bir zaman insanların yaddaşın-
dan və tariximizdən silinməyəcəklər. 

Elvinlə mən hərbi filmlərə çox baxırdıq. Mənə de-
yirdi ki, hərbçinin ailəsi də hərbçi kimi dözümlü, ürəkli, 
möhkəm, vətənpərvər olmalıdır. Amma görünür, Allahın 
bizə yazdığı qismət, tale yarımçıq imiş. Mən hələ də razı-
laşmıram onun yoxluğuyla. Bütün arzularımız, xəyalla-
rımız hamısı bir günün içərisində yox oldu. Elə pis oluram 
ki, Elvin atalıq hissini doyunca yaşaya bilmədi, öz övladını 
qucağına alıb əzizləmədi. Yaşasaydı ata olacaqdı, öv-
ladımızı istədiyi kimi böyüdəcəkdi. Həmişə deyirdi ki, Nu-
ranə, mən ən çox istədiyim iki arzuma çatmışam. Birincisi 
işimlə bağlıdı, mən istədiyim yerdəyəm və işimi çox se-
virəm, torpaqlarımızı düşməndən almağa hər zaman ha-
zıram və alacağıq. İkinci arzum səninlə ailə qurmağımdı, 
bu arzuma da çatdım. İndi qarşıda üçüncü arzum var. Ata 
olmaq... 
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Elvin ata olacağı xəbərini eşidəndə uşaq kimi se-
vinmişdi, elə bilirdi ki, ondan xoşbəxti yoxdu dünyada. 
Amma yenə də Allahın qisməti! Allah nəsib eləmədi. Elvin 
şəhid olmamışdan 10 gün qabaq mən öyrəndim ki, hami-
ləliyim dayanıb və uşaq inkişafdan qalıb. Elvin o qədər pis 
olmuşdu ki, bu hadisəyə görə bir gün özünə gələ bilmə-
mişdi. Həmin anda belə güclü olmağa çalışdı ki, mən onun 
bu vəziyyətini görməyim. Çox dəstək olmuşdu mənə. 
Ancaq onun şəhid olmasıyla mən həyatımın ikinci ən ağır 
zərbəsini aldım.. Axırıncı dəfə 30 martda təlim adıyla getdi 
və mən pəncərədən onun gedişinə baxırdım. İş yoldaş-
larıyla bir yerdə və hər kəsdən qabaqda gedirdi. Mən də 
öz-özümə dedim ki, Elvin nə yaman tələsirsən təlimə? 
Ancaq görünür, əcəl tələsdiririmiş onu. Sonra axırıncı dəfə 
aprelin biri telefonla danışdıq. Hiss edirdim ki, səsi tutqun-
du. Hal-əhval soruşduq və mən başladım ağlamağa. Mənə 
dedi ki, Nuruş, ağlama, inşallah aprelin 3-ü, ya 5-i gələ-
cəyəm. Əgər gəlməsəm, uzağı 10 günə gələcəyəm, narahat 
olma. Bax sən ağlama! Sən ağlasan, mən nigaran qalaca-
ğam burada. Sonuncu sözü o oldu ki, Allaha əmanətsən. 
Mən də həmçinin ona dedim ki, Allaha əmanət qal. İn-
şallah, tez gəl. Mən Elvini təlimə getmiş olaraq bilirdim və 
gözləyirdim ki, tez gələcək. Artıq televizorda şəhid xəbər-
ləri gəlməyə başlayanda narahat olmağa başladım. Biz 
hərbi şəhərcikdə yaşadığımıza görə oradakı hərbçi xanım-
larından birinin yoldaşının yaralı olduğunu öyrəndim. Və 
mən daha da narahat oldum ki, Elvin də yaralanar. Çünki 
artıq Elvinlə əlaqəm kəsilmişdi. Atam Bakıdakı hospi-
talları axtarırdı ki, Elvin yaralı olar və hospitala gətirərlər. 
Ancaq atam Elvinin şəhid olduğu xəbərini eşidib, məndən 
həqiqəti gizlətmişdi. Sonra mənə Elvinin yaralı olduğunu, 
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Gəncədə hospitalda yerləşdirildiyini dedilər. Məni Gəncə 
adıyla Qazaxa apardılar. 

Qazaxda mənə Elvinin şəhid olduğunu dedilər. Ancaq 
mən buna inanmadım. Elvini sağ-salamat gözləyirdim. 
Elvin 3 aprel 2016-cı ildə Tərtər-Goranboy istiqamətində 
Talış yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdu. 
5 gün neytral ərazidə qaldığı üçün 9 apreldə bayrağımıza 
bükülü tabutda gətirildi. Mən yenə də inanmırdım. Tabutu 
açdırdıq və Elvini görəndə hələ də şübhə içərisindəydim 
ki, bəlkə Elvin yaşayır və bunlar hamısı bir oyundu. Çünki 
üzü, rəngi elə bil ki, evdən necə getmişdi, eləydi. Üzündə 
təbəssüm varıydı. Dodaqları gülürdü. Əlimi üzünə vurdum, 
soyuq idi. O hissiyyat hələ də mənim əlimdə qalıb. Tabut 
açılanda bir gözəl, qeyri-adi bir qoxu gəldi, hələ də o qoxu 
burnumda qalıb. 

Elvin haqqında o qədər danışmalı gözəl sözlər var ki, 
onun haqqında nə qədər danışsam da, azdı. Çünki Elvin 
böyüklə böyük kimi, kiçiklə-kiçik kimi rəftar edirdi. Hə-
yatda hər şeyin yerin biləndi. Çox məsuliyyətliydi. Bəzən 
özünə deyirdim ki, Elvin, sən cavan olsan da, düşüncə-
lərin, həyata baxışın 50-60 yaşında olan insanın düşüncə-
ləridi. Elvin yaşından tez böyümüşdü və həyatın bütün çə-
tinliklərini keçmişdi. Elə bil Allah Elvini bir nümunə üçün 
göndərmişdi və hər kəs ona baxıb həyatda nümunəvi, yaxşı 
bir insan olmağı öyrənməliydi. Elvinin dünyası tamamilə 
fərqliydi və əsl Elvini tanımaq üçün onun ürəyindəki 
böyüklüyü görüb, onun düşüncələrini hiss etmək lazımdı. 
Çünki Elvin çox sakitiydi, çox danışmağı sevməzdi, kənar 
şəxslərin söhbətini etməyi xoşlamazdı, o söhbətləri evə 
gətirməzdi. Evdə olduğu müddətcə vaxtını ailəmizə sərf 
edərdi. Mən həyatda çox xoşbəxt insanam ki, Elvini tanı-
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mışam və onun kimi qəhrəman bir insan mənim həyat yol-
daşımdı. 

Elvinin məndə bir bloknotu var, onun içərisində Vətə-
nə, mənə olan ürək sözləri yazılıb. Biz nişanlı olarkən El-
vin kursda olduğu vaxtda mənimlə əlaqə saxlaya bilmə-
yəndə o dəftərə ürəyindən keçənləri yazmışdı. İlk səhifələ-
rində «Vətən, sənə canım fəda», «Şəhidlər ölməz, Vətən 
bölünməz», «Hər şey Vətən üçündür» yazıb. Hərdən mənə 
də şeirlər həsr edib, arzularını qeyd edirdi. Və deyirdi ki, 
həyatımız hələ qarşıdadı və mən ən gözəl günlərimizi dəf-
tərə qeyd edib, dəftəri axırıncı səhifəsinə qədər yazıb qur-
taracağam. O qədər ailəcanlıydı ki. Bizim aramızda həm 
böyük sevgi, həm hörmət, həm də böyük dostluq varıydı. 
Bir-birimizi bir baxışımızdan başa düşürdük. Fikirləşirəm 
ki, o, bu qədər yaxşı insan olduğu üçün Allah Elvini ən gö-
zəl adla, şəhidlik mərtəbəsiylə mükafatlandırıb. Şəhidlik 
hər insana nəsib olmur. Amma Elvin və onun kimi şəhid 
olan döyüş yoldaşları öz canlarıyla, cavan canlarını Vətən, 
millət, bayraq, din uğrunda fəda etməklə bu adı qazandılar. 
Bu gün şəhidlərimizin adı çəkiləndə biz şəhid ailələrinə 
böyük təsəlli olur ki, onlar unudulmayıblar. Artıq hər kəs 
gördü ki, Azərbaycanda döyüşüb qan tökən oğullarımız 
heç bir vaxt torpaqlarımızın azad olunması niyyətindən ge-
ri çəkilməyəcək. Ən azından mən, mənim kimi eyni taleyi 
yaşayan insanlar bu fikirdədi. Düşmən mənim həyatımı iki 
dəfə məhv edib. Birincisi, doğulduğum torpaqları, ata-baba 
yurdumu işğal edib. İkincisi yoldaşımı məndən almaqla 
gələcəyimizi, valideynlik hissini, cavanlığımızı, xoşbəxt 
ailəmizi aldı. Buna görə də hər zaman arzulayıram ki, 
torpaqlarımız işğaldan azad edilsin və bütün şəhidlərimizin 
qisası alınsın. Bəlkə onda şəhidlərimizin ruhu şad olar. Və 
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sonda deyirəm ki, Elvin, mən sənsiz yaşaya bilmirəm, 
haradasan? 

 Elə qələmim də haradasan söylədi. 
 
Sən getdin-gedəli dağıldı dünyam, 
Elə bil əfsanə, nağıldı dünyam, 
Bir dəyirman kimi sovuldu dünyam, 
Fırlanmır baxtımın çarxı, hardasan? 
 
Hardasan, mənəvi gücüm, dirəyim,  
Qəmə köklənibdir sənsiz ürəyim, 
Oxumur bulbülüm, açmır çiçəyim, 
Quruyub ömrümün arxı, hardasan? 
 
Döyüşdə alovdan, oddan keçənim, 
Əlində avtomat düşmən biçənim, 
Şəhidlik badəsin su tək içənim, 
Sən ki, bilməz idin qorxu, hardasan? 
 
Niyə öz evinə gəlmirsən daha, 
Gözümün yaşını silmirsən daha, 
Yoxsa ki, halımı bilmirsən daha, 
Olmusan bir şirin yuxu, hardasan? 
 
Səninlə yaşadım qəmsiz illəri, 
Dumansız illəri, çənsiz illəri, 
Ömrümdən saymıram sənsiz illəri, 
Qalsa da ömrümün çoxu, hardasan? 
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Bir daha Elvinin həyat yollarına ekskursiya edək 
BAŞ LEYTENANT Namazov Elvin Məmməd oğlu 

1990-cı il sentyabr ayının 7-də Qazax rayonunun Yuxarı 
Salahlı kəndində anadan olub. 2007-ci ildə Z.Mahmudov 
adına Yuxarı Salahlı kənd orta məktəbini bitirdikdən 
sonra, 2008-ci ildə sənədlərini H.Əliyev adına Ali Həri 
Məktəbə təqdim etmiş və qəbul olunmuşdur. 2012-ci ildə 
Ali Hərbi Məktəbi bitirmiş və leytenant rütbəsi almışdır. 
2013-cü ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim-tədris Mərkəzində 
bir illik kurs keçdikdən sonra 2014-cü ildə «N» saylı hərbi 
hissəyə təyinat almışdır. Buradan isə xidmət yerini «N» 
saylı xüsusi təyinatlı hərbi hissəyə dəyişmişdir. Burada o, 
kəşfiyyat qrup komandiri vəzifəsinədək yüksəlmişdir. 
2016-cı il aprel ayının 3-də döyüş tapşırıqlarını yerinə 
yetirib. Kəşfiyyat qrupu ilə birlikdə Tərtər rayonu əra-
zisində düşmənlə üzbəüz qalaraq, öz kiçik qrupu ilə 
döyüşə girmişdir. Döyüşün ilkin mərhələsində düşmən 
cəbhəsində böyük çaşqınlıq yaranmışdır. Əməliyyatın mü-
təşəkkilliyini tənzimləmək üçün düşmən bölüyü ilə atış-
maq lazım idi. Düşmən öncə karıxsa da, canlı qüvvə sarı-
dan böyük üstünlüyə malik idi. Bununla belə düşməni 
mövqelərindən vurub çıxarmaq lazımdı. Səhərə az qalırdı, 
kəşfiyyat qrupunda texnikanın yoxluğu tezliklə özünü gös-
tərməyə başladı. Düşmən mövqelərindən atılan PDM mər-
misi haradasa Elvinin yaxınlığında partlayır. Partlayışdan 
Elvin yaralanır. 2016-cı il aprel ayının 2-dən 3-nə keçən 
gecə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda erməni işğalçıla-
rına qarşı gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. 9 
aprel 2016-cı ildə doğulduğu Yuxarı Salahlı kənd qəbiris-
tanlığında böyük izdiham və təntənə ilə dəfn olundu. 
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Namazov Elvin Məmməd oğlu ölümündən sonra 
Azərbaycan Respublikasınını prezidenti Ali Baş Koman-
dan cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə «Vətən uğrunda» 
medalı ilə təltif olunmuşdur. 

 
 
 
 
 
 
 



Aprel döyüşləri 
  

 129

Elvinin atası Elvinin məzarı önündə dayanıb deyir:  
– Söz verirəm ki, sənin intiqamını, ölən şəhidləri-

mizin  intiqamını almaq üçün torpaqlarımızın bütövlüyü 
uğrunda mübarizəyə qoşulmağa hazıram və bunlara nail 
olmayınca rahatlığın nə olduğunu bilməyəcəyik. And içi-
rəm ki, bu intiqam çox dəhşətli olacaq. 

Bibisi Naibə xanım, anası Aişə xanım, həyat yoldaşı 
Nuranə xanım da hər vaxt döyüşə hazırdırlar. 

Mənim oğlum qısa ömür sürsə də, öz ölümüylə o, 
əbədi ölümsüzlüyə qovuşdu. Şəhid olmaqdan çəkinmədi, 
şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Düşmənlərə qarşı cəsarətlə dö-
yüşərək, qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvinin atası Məmməd Namazov 
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Bu igid zabit düşmənlə üz-üzə dayanaraq, yüksək 
mövqedə yer tutdu, erməni dəstəsini darmadağın edə-edə 
2016-cı il aprelin 2-dən 3-ə keçən gecə şəhid oldu. Azər-
baycan ordusunun qüdrəti, gənclərimizin Vətən sevgisi, 
əsgərlərimizin döyüşlərdəki şücaəti, silahlı qüvvələrimizin 
gücü, xalq və ordu birliyi sayəsində işğal altındakı bütün 
torpaqlarımızın tezliklə azad olacağına mən inanıram, çün-
ki, bizim xalq çox cəsarətli xalqdır. Ali Baş Komanda-
nımız İlham Əliyev cənabları döyüşə hər an hazır olan Si-
lahlı Qüvvələrimizin ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin 
edəcəyi günün çox da uzaqda olmadığını, qəhrəmanlarımı-
zın qanının yerdə qalmayacağını bildirmişdir. 

Əziz şəhidlərim, siz qanımızda, canımızda, xatirələ-
rimizdə əbədi olaraq yaşayacaqsınız. 

Şəhidlərimizin xatirəsini əziz tutan Qazax Rayon İcra 
Hakimiyyətinin Başçısı Rəcəb Babaşov Qazax şəhidlərinin 
«Bulaq» kompleksini tikdirmişdir. Şəhidin medalını onun 
ailə üzvünə təqdim etmişdir. 

Şəhidimiz Qazax Rayon Yuxarı Salahlı kənd qəbi-
ristanlığında dəfn edilmişdir. 

Allah sizə rəhmət etsin. Məkanınız cənnət olsun, 
ŞƏHİDLƏRİM! 
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MƏNİM OĞLUM BU GÜN DƏ ƏSGƏRDİ 
MƏN HƏMİŞƏ ƏSGƏRƏM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yollara baxanda elə bilirəm, 
Orxan gəlir. 
Əsgər gəlir.  
Sanki bütün əsgərlər Orxandı.  
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Orxan gəlir...  
Əsgər gəlir...  
Neynim ki...  
Gözlərimi yollara atdım,  
götürmədi.  
Doymuşam, dedi 
 
17.12.2017-ci il. Axşam düşmüşdü,  şər qarışmışdı.  
Aprel döyüşlərində (02.05.2016) şəhid olan Yuxarı 

Salahlıda böyüyüb-başa çatmış Elvin Namazovun ailəsi ilə 
vidalaşıb üz tutduq Qazax rayonunun ucqar kəndi Aslan-
bəyliyə, İncə dərəsində yerləşən Aslanbəyli, Qaymaqlı və 
Kəmərli kəndlərinə. Bu kəndlər üç bacı adlanır. Üçünün 
arasındakı dərədən İncə çayı axır. Zümzüməli, nəğməli, 
payız pıçıltılı, yarpaq xışıltılı İncə çayı. Hər kəsin ruhunu 
oxşayan axarlı-baxarlı, lilparlı, yarpızlı çay... Bu üç kəndə 
İncə dərəsi də  deyirlər. Dərədən axan çay kəndi quzeyli, 
güneyli eləmişdi. Dağların qoynunda yerləşən kənd evləri 
dərədən yuxarı dağlıqlarda yerləşmişdir. Öz ecazkarlığı ilə 
həmişə məni valeh edən kəndlər. Bu kəndlər mənfur 
düşmənlə üzbəüz sərhəddə yerləşir... 

Bağlı-bağatlı, qonaqlı-qaralı, sazlı-söhbətli el şairli, el 
aşıqlı, pirli-ocaqlı, güllü-çiçəkli, dağlı-aranlı, buz bulaqlı, 
Dəli Kürlü, Qılınclı, Qarayazı meşəlikli Aslanbəyli kəndi! 

Bu an yol boyu bizə köməklik edən, yoldaşlıq edən 
Qazax Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Gü-
layə Həsənova yol boyu Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rəcəb Babaşovdan danışdı. Onun gördüyü işlərdən, 
fəaliyyətindən, şəhər və kəndlərdə sakinlərlə keçirdiyi 
görüşlərdən, insanları narahat edən problemləri öyrənib, 
hər bir sakinin məsələsini yerindəcə həll etməsindən, rayo-
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numuzda şəhidlərin xatirəsinə tikilmiş bulaqların açılışın-
dan danışdı. Qazaxda şəhidlərin xatirəsi əziz tutulur, on-
ların adlarının əbədiləşdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər 
keçirilir. Daş Salahlı və Yuxarı Salahlı kəndlərindəki şə-
hidlər xiyabanının bərpası, şəhidlərin adına layiq hala sa-
lınması deyilənləri bir daha təsdiqləyir. Aprel döyüşlərində 
şəhid olmuş kapitan Mühüd Qurban oğlu Orucov, baş ley-
tenant Elvin Məmməd oğlu Namazov və əsgər Orxan Mə-
həmməd oğlu Əliyevin xatirəsinə bulaqlar tikilmişdir.  

Heydər Əliyev prospektində tikilən həmin bulaqların 
açılışına şəhid ailələri, müharibə veteranları, yüzlərlə şəhər 
və kənd sakini toplaşmışdı. Açılış mərasimlərində Qazax 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov, Azər-
baycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət xidmətinin rəis müavini, general-mayor Nov-
ruzəli Orucov iştirak etmişdir. 

Sonra Qazax Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan 
Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin və Qazax rayon İcra Hakimiyyətinin 
birgə təşkilatçılığı ilə «Vətənin müdafiəsinə hazıram» adlı 
tədbir keçirilmişdir. 

Daha sonra qoşunların təmas xəttində erməni işğalçı-
ları ilə döyüşlərdə şəhid olan Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının medalları doğma-
larına təqdim olunmuşdur. 

Qazax rayonu Ermənistanla 168 km məsafədə yer-
ləşir. Məzəm kəndi də düşmənimiz ermənilər tərəfindən 
atəşə məruz qalır. 5 kəndimiz belə təhlükəli mövqedədir. 
Gülayə xanım bu təhlükədən sovuşmaq üçün evlərin qarşı-
sına istinad divarlarının çəkilməsindən danışdı. Dedi ki, 
aprel ayında düşmənə qarşı döyüşlərdə Qazax rayonu 3 şə-
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hid vermişdir. Onlardan Orxan Əliyevin Aslanbəyli kənd 
qəbristanlığındakı məzarı önündə tədbir keçirilib, ruhuna 
dualar oxunub, ehsan verilmişdir. Həmişə şəhidlərimizin 
xatirəsi əziz tutulacaq, ailə üzvləri dövlətimizin diqqət 
mərkəzində olacaq. Bu görülən işlərə görə Qazax Rayon 
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Rəcəb müəllimə öz təşəkkü-
rümü bildirirəm... Hər bir icra başçısını da belə vətənpər-
vər olmağa çağırıram. Şəhid haqqında tədbir olanda öz 
qınlarına çəkilməsinlər. İstərdim ki, tədbirin açılışını icra 
başçıları etsinlər.  

Beləcə Aslanbəyli kəndindəyik. Gülayə Həsənova 
evə çatdığımızı söylədi. Düşüncələrdən ayrılanda Orxanın 
anası ilə üzbəüz qaldım. Yenə məni tər basdı.  

Gecədir, şəhid anasının dili-dodağı təpiyib. 
 
Mən söz tapmıram danışmağa. Bu an ürəyim çırpınır, 

qələmim yazır: 
 
Bu dağlardan ötən şair, 
Bu dağlar oğluna bir şeir yaz. 
Söylə ki, anan sığmır bu cahana, 
Yaşımı sinəmə çəkib ürəkdə ağlaram. 
 
Dərdimi dağlara büküb ağlaram, 
Dağlardı fəryadıma şərik olan. 
Dərə dağlar, düz-təpə dağlar, 
Şax dayanıb dözürəm, 
Çəkdiyim bu kədərə şeir yaz, şair. 
 
deyir... 
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Yurd-yuvası ilə öyünüb, 
Səngərlərdə üçrəng bayrağı geyinən. 
Ürəkləri Vətən eşqiylə döyünən 
Əsgərlərə düşən qədərə 
Şeir yaz, şair! 
 
Özün şeir yaz, şair! 
Gözlərim mənə deyir, söylə: 
Mən nə deyim, ax! 
Bu dərd oğul dərdi, əsgər dərdi, 
Vətən dərdi, şair! 
O, heç elindən gül dərmədi, 
Neynim sevgi kəlməsi 
Güllələrdən diksinib dodaqda qaldı. 
 
Qələmimin göz yaşları yanaqda qaldı. 
Şirin arzuları güllənib açılmadı 
Bükülüb ürək kimi köksümdə qaldı. 
Bu əsgər anası hər vaxt küləklərdən, yağışlardan 
Yollardan “oğul,”- deyə soraqda qaldı. 
İndi neynim, şair! 
Özün dərdimə çarə axtar, bir ozan axtar! 
Bu dərdi mən çəkə bilmirəm, 
Ozan səsimi qoy ellərə yaysın! 
 
Bu əsgərin səsi dağlarda qaldı. 
Qələmimin gözləri yaxında-uzaqda qaldı. 
 
Bu yaz havasında, 
O aprel döyüşlərində, 
2016-cı ildə, 
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Ayrıldı bizdən… 
Tale yollarında, 
Sevgisi açılmadı. 
Qarda-çovğunda, 
Qarda-sazaqda qaldı. 
 
Neynim həmişə əsgərəm, 
Deyən oğlumun: 
Nəfəsi üzümə dəymir, 
Öz əlləri ilə qapımı döymür. 
Evinə gəlib qızları daha 
Dilləri ilə öymür. 
Onsuz bir quzuya dönmüşəm... 
 
Şaxtalı qışın buzuna dönmüşəm, 
Axı o mənim 
Həyatımın mənası 
İndi dəniz üzərində 
Lal bir gəmi, dayanmışam, 
Sahilimin 
Limanı dağıdılıb, gümanda qalmışam. 
 
Beləcə düşünə-düşünə ananın gözləri ilə danışdım. 

Bilirsiz ki, övladlar analar üçün həmişə uşaqdır (doğrudan 
da, 80 yaşı olan valideyn 60 yaşındakına “ay uşaq”, deyir) 
hər ay Tərtərə hərbi hissəyə yanına gedirdim. O “N” saylı 
hərbi hissədə Tərtərin Talış kəndi uğrunda gedən dəstədə 
idi. Mən də elə uşaqdı deyib, hər ay yanına gedirdim. Or-
xan deyirdi: “Ana, bilirsən, mənə nə deyirlər: «sən ana 
uşağısan» Xahiş edirəm, daha yanıma gəlmə”. Yenə də 
ürəyim dözmürdü, yanına gedirdim. Neynim, ana ürəyi. 
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Ürəyim dözməyib gedirdim. O Bakı Texniki Kollecində də 
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi ixtisasında oxu-
yanda da hər dəqiqə zəng edirdim. Mən də beləyəm. Orxan 
elə bilirəm bu gün də əsgərdi. Yuxuma gəlir həmişə, əsgər 
paltrında. Yuxumda elə hey deyir: “Ağlama ana, görürsən 
mən yenə də əsgərəm”. O,həqiqətən də, yuxuma əsgər 
paltarında gəlir. 

İndi axşam-sabahım Orxansız düşür-açılır. Bu İncə 
dərəsində açılan gül-çiçəklər də onsuz açılacaq. Həmişə 
yaz havasında açılan bu güllərin ətrini nəfəsinə çəkirdi. 
Hər tərəfə ətir saçan o güllər də Orxansızdır.  

Amma qələmin, yazdığı şeirlərin ətir saçıb, hər bir 
misralar ruhunu oxşayacaq. Vərəqlərə yazdığın hər bir şeir 
Orxanın qəbri üstə gül bitirib, gül-çiçək ətri verəcək... Bu 
misralar gül ləçəkləri tək heykəlləşən daşına sığal çəkəcək. 
Küləklər vurduqca ruhunu göyə qaldıracaq! Şəfəq ana 
başına döyüb ölüm istəyir... hər bir ana kimi... 

Ölə bilməyən analara.... Şəfiqə ananın dilindən Qələ-
mim yenə belə söyləyir: 

 
Evimin daş-divarı quzulayır, oğul! 
Dirəyi sınıb hönkürür ağlayır, oğul! 
Üz tutub göylərə: 
Sən dayan, dayan, deyirəm, fələk!  
Qoy bu dünyanın başına mən fırlanım, mən dönüm, 
Göydən başıma yağış tökülüb, qar düşməsin. 
Yoruldum artıq vurnuxa-vurnuxa 
Qaçıb yüyürməkdən, 
Öz içimdə odun-ocaq olub əriməkdən. 
Fələk, qoy sənin bir quşuna dönüm.  
Oğul məzarında donum. 
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Donum... donum, olsun oyma-oyma, 
Allahım bu fəryadı yerdə qoyma 
Bu ana fəryadı... 
Şəhid əsgərinin qanını yerdə qoyma, Allahım! 
Kaş bir gecədəcə,  
sənin məzar daşına dönüm, oğul. 
Bütün anaların kaşına dönüm! 
 
Şəfiqə ana deyir ki, ölmək istəyirəm, amma ölə 

bilmirəm... 
Ana deyir, bu yaz səhərində külək axşamtərəfi güc-

lənməyə başladı. Hər tərəfi qaranlıq bürüdü, darıxmağa 
başladım. Allah, sən saxla, belə nə oldu ki, birdən şimşək 
çaxdı, yağış dənələri pəncərəni, qapını döyməyə başladı. 
Orxanın ömrü də bax beləcə şimşək kimi, bir qığılcım tək 
sönüb getdi. 

Bu gözünəmli ata-anaları gördükcə ürəyim titrəyir, 
qələmim pıçıldayır. Axı Allahım hərəyə bir tale, bir ömür, 
bir bəxt yazmış. Budur Orxanın ömür payına düşən... 

Şəfiqə ana, çoxdan yazmış olduğum bir şeiri indi siz 
və sizin kimi oğlu şəhid olmuş analarla birlikdə ağlaya-
cağıq... 

 
Axan göz yaşımı necə saxlayım? 
Bəxtimə yazılıb yaş doğulanda. 
Bu yaşla başımı necə saxlayım? 
Bəxtimə yazılıb yaş doğulanda. 
 
Mənəm Kürü yazan, Arazı yazan, 
Narazı doğulan, narazı yazan... 
Kəsmə göz yaşımı, ev yazı yazan, 
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Bəxtimə yazılıb yaş doğulanda. 
 
Mən Güləmailəm, ey Pərvərdigar, 
Gözümdə göz yaşım ulduz tək yanar... 
Hərənin bir bəxti, bir yazısı var, 
Bəxtimə yazılıb yaş doğulanda. 
 
Ey Şəfiqə ana, hər insan övladı öldükdən sonra tarixin 

yaddaşında qalmır. Orxan elə bir ləyaqətli oğuldur ki, 
şəhidlik zirvəsinə ucaldaraq Allah ona əbədi ömür bəxş 
etdi. 

Zaman, vaxt dəyişir, tarix təkrar olunur. XIX əsrin so-
nunda yaşamış top artilleriyasının Allahı qazaxlı Əliağa 
Şıxlinskinin hərbi cəsarəti, hərbi şücaəti XXI əsrdə onun 
şəhid həmyerlisi, nəvə-nəticəsi olan Orxan Əliyevin tale-
yində təkrar olunur. Onu da deyim ki, bütün əsgərlər 
Ə.Şıxlinski övladı, nəvə-nəticəsidir. 

Bu misraları vətəndaş Vüqar Quliyevin Orxanın əmisi 
ilə etdiyi söhbətdən sonra  yazıram. 

Orxanı növbəti çağırış üçün saxlayırdılar. O buna eti-
raz etdi. “Mən bu çağırışda mütləq gedəcəyəm”, dedi. Bu 
cəsarəti atası Məhəmməd kişini qürurlandırır. Bu cəsarətin 
qarşılığı olaraq Orxan əsgəri xidmətdən geri dönüncə 
hədiyyə olaraq avtomobil almağa söz verir. Məhəmməd 
qardaş sözünə əməl edib maşın alır və deyir: “Orxan bala, 
sən əsgərlikdən geri dönən kimi maşının açarı sənindir”. 
Çox təəssüf ki, maşın ortada, açar əldə qalır. Ata deyir, 
aparın bu avtomobili, avtomobillə  bu dünyaya baxa bil-
mirəm. Mən dünyadan qaçmaq istəyirəm. Atanın bu halına 
qələmim hönkürür. 

Yalan axtarmayın əsla sözümdə, 
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Qaçmaq istəyirəm mən bu dünyadan. 
Bu dünya arzumu qoydu gözümdə, 
Qaçmaq istəyirəm mən bu dünyadan. 
 
Yanımda ucalan dar ağacım var, 
Canımda nisgilim, ağrım, acım var. 
Gözəl bir qaçışa ehtiyacım var, 
Qaçmaq istəyirəm mən bu dünyadan. 
 
Aşiqi əzaba salan dünyadı, 
İlantək, əqrəbtək çalan dünyadı, 
Şəhriyar demişkən, yalan dünyadı, 
Qaçmaq istəyirəm mən bu dünyadan. 
 
Kaş bütün sədləri yıxa biləydim, 
Cazibə gücündən çıxa biləydim. 
Başqa bir dünyaya baxa biləydim, 
Qaçmaq istəyirəm mən bu dünyadan. 
 
Qoy dünya meyilsiz bilə maili, 
Gözü görə-görə ölə maili. 
 
Güldürə bilmədi Güləmaili, 
Qaçmaq içtəyirəm mən bu dünyadan. 
 
Eh, Məhəmməd qardaş, dünya yalan və sirli, gəlimli-

gedimli dünyadır. Bax budur sirri dünyanın, şəhidlər öl-
mürlər, ölümsüzlüyə qovuşurlar. Bu iki cahan məndən do-
ğulub gəlir, budur dünyanın sirri... Hələ ki, bu fani dün-
yada yaşayırıq, qardaş. 
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Güləmail, demişəm ki, 
O qədər qəm yemişəm ki... 
Dünyaya neyləmişəm ki, 
Dünya başıma fırlanır. 
Dünya başınıza fırlanmasın qardaş. Dünya da belə 

dünyadır.  
Oğlunuz deyirsiniz çox sərrast atıcı idi. Hə, çox yaxşı 

nişan alırdı. Polis olmaq istəyirdi. Arzusu da yol polisi 
olmaq idi. Ona görə də Bakı Texniki Kollecinə daxil oldu. 
Orada yol hərəkətinin təşkili fakültəsində oxuyurdu. Təhsi-
lini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə getdi. Heç dip-
lomunu da ala bilmədi. “Sağlıq olsun, hərbdən gələndən 
sonra alaram”,- deyirdi. Ata: “O da bax belə, şair”. Orxa-
nın komandirinin dediyinə görə, Orxan 5 erməni öldürüb, 
amma özü də döyüşdə səngərdə yaralanıb. Tank mərmi-
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sindən aldığı qəlpə ilə yarası çox ağır olub. Elə səngərdəcə 
dünyasını dəyişib. Bu ağır xəbəri aprelin 2-si 2016-cı ildə 
İcra nümayəndəliyindən bizə zəng edib dedilər. Onlara da 
komissarlıqdan xəbər veriblərmiş. Eşidən kimi dünya ba-
şıma fırlandı. 

Mənim də qələmimin başı fırlandı. 
Dünyaya neyləmişəm ki, 
Dünya başıma fırlandı.  
Səs... səs... ata başın fırlanmasın, 
Sənin oğlun həmişə əsgərdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orxanı da dost-tanışlarından, qohum-əqrəbadan fərq-
ləndirən tərcümeyi-halı, şəhidlik zirvəsi tarixə köçürülüb, 
tarixin qan yaddaşında qalacaq... 

Necə ki, indi mən onun tərcümey-halını yazıram, 
eləcə də tarix yazır... 

Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu 1995-ci il avqust ayı-
nın 11-də Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində anadan 
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olmuşdur. 2002-ci ildə Aslanbəyli kənd orta məktəbinin 
birinci sinfinə daxil olmuş, 2011-ci ildə həmin məktəbin 
doqquzuncu sinfini bitirərək, sənədlərini Bakı Texniki 
Kollecinə təqdim etmişdir. Elə həmin ildə də kollecin «Yol 
hərəkətinin təşkili» fakültəsinə daxil olmuşdur. 2015-ci 
ildə həmin fakültəni bitirmiş və iyun ayının 27-də 
Azərbaycan ordusuna həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. 
Əsgərliyinin ilk aylarını Gəncə şəhərində xidmət etmiş, 3 
aydan sonra Tərtər rayonunun Marquşavan kəndində hərbi 
təlimlərini davam etdirmişdir. Üç ay sonra Tərtər rayonun-
dan Bərdəyə getmiş və 2 ay orada hərbi təlimlərdə iştirak 
etmişdir. Mart ayının 20-də isə 15 gün Mingəçevir «N» 
saylı hərbi hissədə olmuşdur. Həmin ilin aprel ayının 1-dən 
yenidən Tərtər «N» saylı hərbi hissəyə keçirilmişdir. 

Həmin gün onun bölüyünə Talış kəndi yaxınlığında 
yerləşən erməni ekspedisiya korpusunun həmlələrini dəf 
etmək və əks hücuma keçmək əmri tapşırılmışdır. 2016-cı 
il aprel aynıın 2-dən 3-nə keçən gecə torpaqlarımızın 
bütövlüyü uğrunda erməni işğalçılarına qarşı gedən döyüş-
lərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 
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Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu ölümündən sonra Ali 
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə «Hərbi 
xidmətdə fərqlənməyə görə» 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif 
olunmuşdur. 

Eləcə də Müdafiə Naziri Zakir Həsənov tərəfindən 
ordenlə təltif olunmuşdur. 

Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab 
Rəcəb Babaşovun təşəbbüsü ilə Qazax şəhər mərkəzi 
küçələrinin birində Orxan Məhəmməd oğlunun xatirəsinə 
həsr olunmuş Bulaq kompleksi tikilib istifadəyə verilmiş-
dir. 21 yaşının tamam olması münasibətilə əlaqədar Rəcəb 
Babaşov tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur. 
Sonra Qazax rayon Olimpiya Kompleksində şəhidlərin xa-
tirəsinə həsr olunmuş turnir keçirilmiş, «Gəncliyin təşəb-
büsü» Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri A.Əliyev 
tərəfindən Fəxri diploma və medala layiq görülmüşdür. 

Orxan Əliyev kollecdə oxuduğu müddətdə də ça-
lışqan, nizamlı-intizamlı, məsuliyyətli bir tələbə olub. Ona 
dərs deyən hər bir müəllimin rəğbətini qazanıb. Tələbə 
yoldaşları ilə olduqca mehriban, dürüst olub. Orxan, eyni 
zamanda, hərbi dərslərdə fəal iştirak edib. Uşaqlığa son qo-
yub kollecdə artıq bir vətənpərvər şəxsiyyət kimi formalaş-
mışdı. Tələbə dostları ilə söhbət etdikdə, deyirmiş ki, hə-
mişə əsarətdə olan torpaqlarımızı düşünür və erməni 
işğalçılarına qarşı döyüşməyə hər vaxt hazırdır. 

Necə ki, şəhidləri dövlət rəhbərliyi unutmur, eləcə də 
xalqımız unutmur. Yaşasın Azərbaycan! Torpaqlarımızın 
ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan hər kəsin xatirəsi əziz 
tutulacaq. Cəsarətli, mərd şəhid Orxan Məhəmməd oğlu 
2016-cı il aprel ayının 3-də Aslanbəyli kənd qəbiristanlı-
ğında dəfn olunmuşdur. 
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Bəli, Vətən Orxan kimi igidlərə oğul deyir.  
Eləcə də Murad Mirzəyev, Samid İmanov, Şükür Hə-

midov, Mühüd Orucov, Elvin Namazov və Orxan Əliyev. 
İllər keçəcək, lakin onlar unudulmayacaq. Orxan kimilər 
unudulmayacaq. Allah rəhmət eləsin, məkanları nurla dol-
sun! Təki Vətəni qoymayaq şəhid olmağa. Vətən yaşasın! 
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ШЯЩИД АНАЛАРЫНА ЦЗ  
ТУТУБ ДЕЙИРЯМ 

 
 

МЯН ШЯЩИД БАЛАМЫ  
АЬЛАМАГДАЙАМ 
 
Эюзцмцн йашлары сябябсиз ахмыр, 
Мян шящид балама аьламагдайам. 
Цряк тяскинлийи йахын бурахмыр, 
Мян шящидл баламы аьламагдайам. 
 
Баладыр ананын ъийярпарясы, 
Юмцрлцк мещманын етмишям йасы. 
Црякдян силинмяз бала йарасы, 
Мян шящид баламы аьламагдайам. 
 
Неъя аьламайым, щцзцндядир ъан, 
Даща йаш аьлама, эюзцм, аьла ган. 
Бясдир, демясинляр мяня аьлайан, 
Мян шящид баламы аьламагдайам. 
 
“Аьлама, юзцня эял”, демясинляр, 
“Эюзцнцн йашыны сил”, демясинляр. 
Шящид анасына, “эцл” демясинляр, 
Мян шящид баламы аьламагдайам. 
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МЯРСИЙЯМ НЯЬМЯЙЯ  
ДЮНСЦН, ИЛАЩИ! 
 

Ялимдядир гялям, аь варагларда, 
Чох шеир йазмышам индийя гядяр. 
Мяним Гарабаьым оландан дарда 
Щей йазыр гялямим гямли шеирляр, 
Мярсийям няьмяйя дюнсцн, Илащи! 
 

Эюзляйир бизляри Гарабаьымыз, 
Ишлясин гылынъы гейрятимизин. 
Чякилсин дцшмяня даь цстцндян даь, 
Гурусун эюз йашы миллятимизин, 
Мярсийям няьмяйя дюнсцн, Илащи! 
 

Йаман зийанкардыр дцшмянляримиз, 
Гой сону эюрцнсцн рийанын, шярин. 
Севинъдян, фярящдян няьмя йазаг биз, 
Эялмясин сясляри мярсийялярин, 
Мярсийям няьмяйя дюнсцн, Илащи! 
 

Дейирляр, дялидир бу йазыг ана, 
Дейирляр, юзцнц унудубдур. 
Фярйады сыьышмыр бу эен ъащана, 
Гара башдашына эярдяк тутубдур, 
Мярсийям няьмяйя дюнсцн, Илащи! 
 

Улу Вятянимин бир эушясинин, 
Аьлайан булудлар алыб цстцнц. 
Сяси ешидилмир зяфяр сясинин, 
Няьмя йазаъаьам гялябя эцнц, 
Мярсийям няьмяйя дюнсцн, Илащи! 
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DURNA LƏLƏYILƏ YAZACAĞAM MƏN 
 

Aprel döyüşlərində (02-05. 2016) 
qəhrəmancasına şəhid olan  
Azərbaycanın Milli qəhrəmanı  
Samid İmanovun əziz xatirəsinə 

 

O aprel səhəri  niyə görəsən, 
Buludlar üstünə qondu durnalar? 
Torpağı ana tək bağrına basan, 
Bir şəhidi görüb dondu durnalar? 
 
Əlində qumbara tənha şəhidi, 
Göydə ağlayırdı qərib durnalar. 
Ana tək, bacı tək saçın yolurdu, 
Lələyin çöllərə sərib durnalar. 
 
Yağış tək yağırdı gözlərindən yaş, 
Şəhidin nəşini yuyurdu sanki. 
Durnalar o səhər insan olmuşdu, 
Durnalar şəhidi duyurdu sanki. 
 
Belə  görməmişdim heç durnaları, 
Getdiyi yolundan geriyə dönən. 
Bəyaz lələkləri qar kimi yağan, 
Ağlaşa-ağlaşa dəliyə dönən. 
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Axırı düzülüb öz qatarına, 
Bir matəm havası çalıb getdilər. 
Cismini tapşırıb ana torpağa, 
Şəhidin ruhunu alıb getdilər. 
 
Gözlərim cüt bulaq, dolduqca dolsun, 
Ölsəm də, gözümü bağlamasınlar. 
Allahım, qoy mənə nə olur - olsun, 
Şəhid anaları ağlamasınlar. 
 
Bir ana qəlbinin fəryadı ilə, 
Düşmənin səfini pozacağam mən! 
Zəfər nəğməsini Cıdır düzündə, 
Durna lələyilə yazacağam mən. 
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