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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  "İntellektual gənc əsgər": vətənpərvərliyin kreativ-

innovativ təbliği”. Elektron kitab N 33  (30 - 2019) 

  

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Gənclər 

Fondunun üçaylıq maliyyə dəstəyi ilə (2018-ci 

ildə  maliyyə yardımı müsabiqəsi) Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata 

keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-

Elektron Kitabxananın  "Ġntellektual əsgər": Ġnternet, 

sosial şəbəkələr, e-kitabxana, e-kitablar vasitəsilə 

yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərliyin 

kreativ-innovativ təbliği" adlı kulturoloji 

layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 

qurumlar: 

Azərbaycan Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az 
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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

 http://www.yysq.kitabxana.net  

 

 

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan 

oxuyun: 

 

http://kitabxana.net/?oper=eəkitabxana&cat=183 

 

   "Ġntellektual əsgər": Ġnternet, sosial şəbəkələr, e-

kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə və gənclər 

arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği" 
adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 

izləyin:  

 https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 
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Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda 3 kitab 
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Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə 

hazırlanıb. YYSİB - 2018-2019 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:   

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

 

DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 

http://www.kitabxana.net/
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Güləmal Murad 

 

“Aprel döyüşləri ” 

Trilogiya 

Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda 3 kitab 

 

YYSİB - 2019 
 

BAKI - 2019  
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GÜLƏMAİL MURAD 

 

 

 

 

 

APREL DÖYÜŞLƏRİ 
 

TRİLOGİYA 
 

 
Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik rəmzlərindən olan 

Dövlət bayrağının qəbul edilməsinin 100 illik yubileyinə töhfə 

 

 

 

 

“Elm və təhsil” 

Bakı – 2018 
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Çağdaş poeziyamızın istedadlı nümayəndəsi G.Muradin “Aprel 

döyüşləri” kitabı Qarabağ döyüşləri zamanı inamlı qələbənin təməlini qo-

yan Aprel döyüşlərinə və döyüşçülərinin zəfər dolu, qəhrəmanlıq dolu hə-

yatlarına həsr olunub. Kitab üç hissədən ibarətdir. Birinci hissə “Aprel 

döyüşləri”, ikinci hissə “Qayıdış”, üçüncü hissə “Qəhrəmanlıq 

yüksəkliyi” adlanır. Kitabda üç milli qəhrəmanın dörd şəhidin eləcə də 

Qazilərimizin keçdiyi şərəfli həyat yolları bədii əksini tapır. Trilogiyada 

müəllif çox əsirlik epos ənənələrimizdən yararlanaraq həm nəzm, həm də 

nəsr parçalarından istifadə edib. Azərbaycan əsgərlərinin əxlaqi-mənəvi 

keyfiyyəti, peşəkarlığı, eyni zamanda insana və vətənə sevgisi əsərin əsas 

ideyasını təşkil edir. Hər bir gənc üçün bu, əsil məktəb, Vətən dərsidir. 

Kitabın bədii məziyyətlərini,vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasında 

oynaya biləcəyi rolu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, G.Muradın 

“Aprel döyüşləri” trilogiyası oxucuların ürəyinə yol tapacaq. 

Kitabdakı şeiurlərin müəllifi Güləmail Muraddır.  
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ÖN SÖZ  

 

zərbaycan ordusunun son illərdəki 

böyük uğurları Güləmail Muradın 

yaradıcılığına yeni poetik ovqat, 

intonasiya gətirib. Və bu tamamilə təbiidir. Hər 

şeydən əvvəl ona görə ki, Güləmail vətənpərvər, 

milli ruhlu xalqının müstəqilliyi mənəvi yüksəlişi 

ilə qürur duyan şairdir. Tarixdən məlumdur ki, 

XIX əsrin əvəlində Azərbaycan parçalanıb Şimali 

Rusiyanın ,cənubu isə İranın tərkibinə qatılandan 

sonra xalqın yüz illər boyu formalaşmış hərbi 

qabilliyəti (və istedadı) tədricən əlindən alınıb, 

Şimalda Rusiyanın, Cənubda isə İranın xidmətinə 

verildi. Azərbaycan  müstəqillik qazandıqda 

qarşıda dayanan əsas məsələlərdən biri (bəlkə də, 

birincisi ) ölkənin (və yeni yaranmış dövləti) 

yalnız xarici müdaxilələrdən deyil, daxili iq-

tişaşlardan da qoruyacaq Milli Ordunun yaradılıb 

möhkəmləndirməsi idi.  

İlk illərin uğursuz cəhdləri arxada qaldı... 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bu tarixi 

missiyanı müzəffər sərkərdə məharəti ilə həyata 

A 
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keçirdi. Və bu gün Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin sərəncamında qüdrətli (və müasir) bir 

ordu var ki, Gülamail “Aprel döyüşləri”ndə bu 

yenilməz ordunu  tərənnüm edir:  

 

Sən xalqımın aldığı nəfəsdən yaranmısan, 

Azadlığa sevgidən, həvəsdən yaranmısan, 

Oddan-alovdan keçən bir səsdən yaranmısan! 

Dilimizin nidası, sözümüzün vurğusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu. 

 

Əlbəttdə, Azərbaycan Respublikası 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğu 

kimi,  bugünki Azərbaycan ordusu da Xalq 

Cümhuriyyəti ordusunun varisi sayıldığınadan 

özünün yüz illik yubileyini təntənə ilə qeyd 

etməkdən tamamilə haqlıdır. Lakin bu da bir 

həqiqətdir ki, hər bir xalqın ordusunun yaşı onun 

dövlətçilik tarixinin yaşı qədərdir... 

  

Bir əsr bundan öncə qoyulsa da təməlin, 

Tarixlərin ən dərin qatına çatr əlin. 

Azərbaycan eşqiylə bağlıdır hər əməlin! 

http://www.kitabxana.net/
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Biləklərin qüdrəti, ürəklərin duyğusu- 

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 

 

“Aprel döyüşləri”ndə Güləmail Azərbaycan 

ordusunun məşhur aprel döyüşlərinin qəhrə-

manlarından Murad Mirzəyev, Samid İmanov və 

Şükür Həmidov haqqında müfəssəl bəhs etməklə 

onların mükəmməl obrazını yaradır... Və “aprel 

döyüşlərinin canlı əfsanəsi”nin Azərbaycan 

əsgərinə örnək olan tərcümeyi-halından sonra 

“əsgərliyə gedən oğlan”lara keçir... Kənan 

Məmmədli, Məhərrəm Abdullayev, Əfqan Daşdə-

mirovun həmin döyüşlərdəki qəhrəmanlıqları 

barədə danışır. Qürurla məhəbbətlə, ilhamla... 

Rəsmi məlumatlardan publisistikaya, 

publisistikadan poeziyaya adlayır. Ancaq bu 

trilogiya kitabı bütün hallarda məhz bir şairin 

əsəri olaraq qalır. O şairin ki, Azərbaycan ordusu 

haqqında deməyə hələ çox sözü var... 
 

Ali Baş Komandanım durur sənin başında, 

Xalqın ümid yerisən Qarabağ savaşında! 

Təbrik edirik səni qocaman yüz yaşında! 

http://www.kitabxana.net/
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Nə qədər yazsam, yenə qaldı sözün çoxusu, 

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu!. 
 

  Azərbaycan ordusu haqqında çox sözü olan şair 

trilogiyada Azərbaycan Respublikasının dövlət atri-

butlarından, dövlətçilik rəmizlərindən biri olan 

Bayrağımıza öz ehtiramını  bədii dillə ifadə  edir. 

“Aprel döyüşləri ”kitabında şairə  çox aydın yazır. 

"Haqqın əliylə yanan bir ocaqsan", - deyən müəllif 

inanır ki, bayrağımız az müddətdə işğal altında 

olan torpaqlarımızda da dalğalanacaq.  

 
 

Haqqın əliylə yanan bir ocaqsan, bilirəm! 

Qalıxdın Lələtəpədə, çünki haqsan, bilirəm! 

Gün gələcək Şuşada qalxacaqsan, bilirəm! 

Atəşlərdən ucalan bir səməndər sayağı, 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 

 

Nizami Cəfərov 

                                 Akademik 
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QƏLƏMİ SİLAH, ŞAİRİ ƏSGƏR  

OLAN XALQ HEÇ VAXT BASILMAZ! 

 

 

  ətən eşqli, gözəl şairə Güləmail 

Muradın “Aprel döyüşləri” adlı 

trilogiyasını səhifələyirəm. Hər səhifə-

sində bir ömür yükü daşınır. Səhifələndikcə şairin 

narahat ürəyi çırpınır gözlərim önündə.  

  Bundan əvvəl də müəllifin Aprel 

döyüşlərindən bəhs edən üç kitabı: “Qayıdış”, 

“Aprel döyüşləri”, “Qəhrəmanlıq yüksəkliyi” 

əsərləri ilə yaxından tanış idim. Hər üç əsərə ön 

söz yazmaq hüququ tanıyıb mənə dəyərli 

şairəmiz. Hər dəfə onun qələmə aldığı əsərləri 

oxuyanda eyni hissi yaşamışam: İnanmışam ki, bu 

ölkədə təkcə kişilər yox, hətta xanımlar da Vətənin 

dar günündə əldə silah düşmənlə döyüşmək üçün 

təpədən – dırnağa sevgi ilə silahlanmış əsgər ola 

bilərlər. 

  Güləmail Murad taleyin bu amansız 

Qarabağ savaşında qələmini silah,özünü əsgər 

hesab edir. Onun övladları üçün narahat olan Ana 

V 
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qəlbi əsər boyu çırpınır. Bu əsər insandan 

insanlığa, yoldan yolçuluğa qədər məsafələri qət 

edə bilən əsərdir. Əsər dastan təsiri bağışlayır. 

Ona görə də “Aprel döyüşləri” kitabını dastan – 

trilogiya adlandırmaq, məncə, ən düzgün variant-

dır. Akademik Nizami Cəfərov müəllifin 

“Qəhrəmanlıq yüksəkliyi” əsərinə yazdığı ön 

sözdə qeyd edir: “Müəllif çoxəsrlik epos 

ənənələrimizdən gələn bir stixiya ilə kitabda həm 

nəsr, həm də nəzm hissələrindən istifadə edib”. 

Bəli, bu baxımdan trilogiya qəhrəmanlıq das-

tanıdır. Müəllif əsərdə yaxınların xatirələrinə 

söykənərək, öz duyğularından ilhamlanaraq Milli 

Qəhrəmanlarımız: Samid İmanov, Murad Mirzəyev, 

Şükür Həmidov, eləcə də Aprel döyüşlərində 

həyatını itirmiş şəhidlərimizin, sağlamlığını itirmiş 

qazilərimizin ömür yoluna və döyüş fəaliyyətinə 

işıq salır. Trilogiyanın birinci hissəsi - “Aprel 

döyüşləri” Milli Qəhrəman Murad Mİrzəyevin, 

Şəhidlər: Elvin Namazovun,Mühüd 

Orucovun,Orxan Əliyevin qəhrəmanlıq dolu döyüş 

yolundan bəhs etməklə kifayətlənmir, həm də 

qəhərmanlarımızın yaxınlarının onlar haqqında 

http://www.kitabxana.net/
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xatirələrini oxucularla bölüşür. İkinci hissə Milli 

Qəhrəman Mayor Samid İmanovun və Şəhid 

Təbrizin ölümləri ilə ölümü öldürdükləri qəhrəman-

lıqlarından bəhs edir. Üçüncü hissə sağlığında Milli 

Qəhrəman adına layiq görülmüş Şükür 

Həmidovun, eləcə də qazilərimizin əfsanəvi 

gücündən güc alır. Trilogiyada qoyulan məsələ 

aktualdır, Azərbaycan gerçəkliyidir. Əsərdə əksini 

tapan nüanslara toxunsaq, görərik ki, gerçəklik 

bundan ibarətdir: Azərbaycan ordusu istənilən 

zaman ərazi bütövlüyünü bərpa edə biləcək gücdə 

və əzmdədir. Təbii ki, müəllif bunu xəyalına 

istinadən söyləmir, o, bunu gördüklərinə söykənib 

söyləyir. Müəllifin əsərdə ordumuzun gücünə 

inamı sonsuzdur. Bunu “Azərbaycan ordusu” 

şeirində açıq – aydın görürük: 

 

Yurdun hər qarışını sən qorudun qanınla,  

Torpaqlara can verdin nəfəsinlə, canınla.  

İftixar mənbəyimsən öz adınla, sanınla!  

Sarsıda bilməz səni heç bir düşmən qurğusu,  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 

 

http://www.kitabxana.net/
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  Müəllif haqlı olaraq, Qafqazın ən güclü or-

dusunun əzəmətini və rəşadətini bədii detallarla 

yüksək səviyyədə tərənnüm edir. Nəzmlə nəsrin 

vəhdətindən yaranan bu trilogiyada  ifadə 

orijinallığı, deyim yeniliyi oxucu kimi 

diqqətimdən yayınmır. Əsərə diqqətlə nəzər 

salsaq, bir çox üslublara müraciət edilib, ancaq 

müəllif böyük məharətlə surətlərin dilində rast 

gəldiyimiz məişət üslubunu, özünün təhkiyəsində 

elmi üslubu, publisistik üslubu bədii dillə elə 

təqdim edir ki, fikirlərin asosiativ çaları oxucu 

üçün rəngini nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmir. 

  Əsərin bədii məziyyətlərindən danışsaq 

istifadə olunan bədii elementlər müəllif 

individuallığını açıq şəkildə nümayiş etdirir. 

Kitabda qələmə alınan bütün nəzm hissələrində 

poetika könül oxşayır. Hətta nəsr hissəsində də 

faktları müəllif özünəməxsus bədii boyalarla 

zənginləşdirir. 

 Əsər Azərbaycan bayrağının yüz illiyinə 

töhfədir. Bayraq günümüzün yüz illiyi 

münasibətilə yazılmış əsərdə öz əksini tapan 
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“Azərbaycan bayrağı” şeiri də orijinallığı ilə 

seçilir: 

 

“Sən Tanrıdan qismətim, sən taledən 

payımsan, 

İşıq saçan ulduzum, nur çiləyən ayımsan. 

Min illik diləyimsən, yüz illik harayımsan, 

İki sözlü yazımsan, üçrəngli göy qurşağım, 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!” 

 

 Ümumiyyətlə, Güləmail Murad 

yaradıcılığında Bayrağa aid yazılan şeirlərin hər 

biri Üçrəngli bayrağımızın ehtişamını özündə əks 

etdirir. Müəllifin bu əsərinin biz oxuculara belə 

nəfis təqdimatı onun Vətənə bağlılığından irəli 

gəlir. Qələbənin qaçılmaz olduğu fikri əsərdə 

müəllifin birmənalı olaraq söykəndiyi qayədir. 

Müəllif “Laləni təpəni aldı əsgərim” şeiri ilə , əs-

lində, məntiqi yekun vurur əsərə: 

 

 “Çox da öyünməsin yağı, alarıq, 

 Bağçanı alarıq, bağı alarıq. 

 Təpəni almışıq, dağı alarıq, 
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 Laləli təpəni aldı əsgərim!” 

 

 Gördüyümüz kimi, müəllif qələbənin yaxın 

zamanda olacağına tam əmindir. O buna görə hər 

bir əziyyəti gözə almağa hazırdır. Necə ki 

ömrünün bu narahat çağında bu işi ərsəyə 

gətirmək üçün min bir əziyyətə qatlaşır. 

Ümumiyyətlə, mən tanıdığım Güləmail Murad 

qələmini silah, özünü şanlı əsgər kimi düşünür 

həmişə. Əslində, bu, belə də olmalıdır. Qələmi 

silah, şairi əsgər olan xalq heç vaxt basılmaz! 

 Biz də əsərin oxucusu olaraq, əminik ki, 

yurdumuzun ismətli, iffətli, qeyrətli qələm 

adamları olduqca gələcək milli ruhda tərbiyə ilə 

səhnəyə gələcək. Və o zaman pərdələr qalxanda 

xalqımız üçün Zəfər sözü qırmızı hərflərlə 

yazılacaq. Əziz müəllifə gördüyü bu müqəddəs 

işdə uğurlar arzulayır, əsərinin coxsaylı oxucu 

sevgisini qazanacağına inanırıq... 

 Onun qələmə aldığı bu əsər ,zənnimcə, 

aidiyyatı qurumlar tərəfindən diqqətdə 

saxlanılmalı, ümumtəhsil məktəblərində mədəni – 

kütləvi tədbirlərdə mütəmadi istifadəyə cəlb 
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olunmalıdır. İnanırıq ki, Azərbaycan aydınları 

Güləmail Muradın ərsəyə gətirdiyi bu kitabın za-

man –zaman səhnələrdə və digər kütləvi 

tədbirlərdə istifadəsi üçün səy göstərəcəklər.  

 

              Elnur Uğur Abdiyev 

  

Şair-publisist, ədəbiyyatşünas,  

prezident mükafatçısı 
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QƏLƏMİNİ İTİ NİZƏ,  

 

VƏRƏQLƏRİ SİPƏR EDƏN...     
 

ələmini iti nizə, vərəqləri sipər edən, əsgər 

sinələrini səngər, şəhidləri torpağa sancılan 

bir bayraq kimi tərənnüm edən, Vətən, Ana 

Vətən deyə hayqıran Güləmail Muradın kitablarını 

oxuyub belə qərara gəldim ki, bu yazım vasitəsilə 

aidiyyatı orqanlara səslənim: Güləmail Muradın 

hazırladığı bu trilogiya - “Aprel döyüşləri” əsəri 

təhsil ocaqlarında, hərbi hissələrdə dərs vəsaiti kimi 

istifadə olunsun, çünki bu kitab indiki və gələcək 

nəsillərə örnək ola biləcək bir kitabdır. Bu kitab 

Vətənin daşı olan Güləmail Muradın haqq 

səsi,Vətən səsi, Şəhid səsi, Ana səsidir. Ecazkar 

səslərin harmoniyasından yaranan rəngarənq 

azadlıq nəğmələrinin toplusudur bu əsər. 

Güləmail Murad hər sözündə, kəlamında “ Ana 

Vətən deyərək, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda 

canından, qanından, neçə yol ölümün yanından 

keçən şəhid qəhrəmanlarımıza yazılmış onlarla 

kitabın müəllifidir. Şeirləri bir neçə dillərə tərcümə 

Q 
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olunmuş, mahnılar bəstələnmiş, ədəbii fəaliy-

yətinə görə Həsən bəy Zərdabi, Əliağa Şıxlinski 

diplomu və medalı, “Vətənpərvərlik işində 

xidmətlərinə görə” medalı, Beynəlxalq Rəsul Rza, 

Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsiinin 93-cü 

ildönümünə həsr olunmuş müsabiqənin bədii 

ədəbiyyat nominasiyasında hekayə üzrə II 

Dərəcəli Diplom ilə təltif olunub. Hərbi – 

vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərlərə görə 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Fəxri Fərmanna 

layiq görülüb. Hətta cənab Prezidentimiz İlham 

Əliyev mükafatçısıdır. Bu mükafatlara layiq olan 

şairə deyir: 
 

“Bir ana qəlbinin fəryadı ilə, 

Düşmənin səfini pozacağam mən. 

Zəfər nəğməsini Cıdır düzündə 

Durna lələyilə yazacağam mən”. 
 

Doğurdan da, əminəm ki, gözəl şairəmiz vaxt 

gələcək, zəfər nəğmələrini Cıdır düzündə də 

yazacaq. Dəyərli şairəmizə hər bir işində uğurlar 

arzu edirik. İnanırıq ki, bizim bu çağırışımıza 

aidiyyatı orqanlar müsbət rəy verəcək, bu trilogiya 
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məktəb kitabxanalarında, hərbi hissələrin dərs 

otaqlarında sevilə - sevilə oxunacaqdır. 

    

                         Rəcəb Babaşov 

 

Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı 
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Azərbaycan bayrağı 
 

Sən Tanrıdan qismətim, sən taledən   

payımsan, 

İşıq saçan ulduzum, nur çiləyən ayımsan. 

Min illik diləyimsən, yüz illik harayımsan, 

İki sözlü yazımsan, üçrəngli göy qurşağım- 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 

 

 

Göy rəngin millətimin hünər, qeyrət  

rəngidir, 

Yaşıl rəngin inancım, yəni hümmət  

rəngidir. 

Qırmızın azadlığım, şərəf, şöhrət rəngidir, 

Qalibiyyət rəmzisən bu dövranın, bu  

çağın- 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 

 

Bir əsrdir ucaldın, dalğalandın, enmədin, 

Döndərmək istədilər, məramından   

dönmədin. 
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Elə bir məşəlsən ki, alovlandın, sönmədin. 

Qaranlıq gecələrdə ümidlərin  çırağı- 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 

 

Öndərim öpdü səni, yenə dalğalan dedi, 

Yolunda həlak olan şəhidlər can – can dedi! 

Bir bayrağın altında neçə qəhrəman dedi: 

“Sənə kəc baxanlara çəkdirərik göz dağı”- 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 

 

Ucalardan ucasan dağda şəlalə kimi. 

Gözün dəniz kimidir, yanağın lalə kimi. 

Başımızın üstündə yandıqca halə kimi, 

Uzaq planetlərə qoy yayılsın sorağın- 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 

 

Ali Baş Komandanım elin bayraqdarıdır! 

Yolu haqqa doğrudur, zəfərlərə sarıdır! 

Bayrağım, sənin adın ölkəmin vüqarıdır! 

Qazandı, itirmərik bir daha bu növrağı- 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 
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Haqqın əliylə yanan bir ocaqsan, bilirəm! 

Qalxdın Lələtəpədə, çünki haqsan, bilirəm! 

Gün gələcək Şuşada qalxacaqsan, bilirəm! 

Atəşlərdən ucalan bir səməndər sayağı- 

Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı! 
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I HİSSƏ 
 

APREL 
DÖYÜŞLƏRİ 
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Bizim üçün sarsılmaz normalar və prinsiplər də 

var - bu, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi 

bütövlüyüdür, işğal olunmuş bütün ərazilərin 

azad edilməsidir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Ümummilli lider Heydər Əliyev  
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Bayrağmız eşidilən səsimiz, duyulan nəfəsimizdir. 

Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Azərbaycan 

Respublirası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

Azərbaycanın Dövlət Bayrağı milli suverenliyin simvolu 

kimi ölkəmizin bütün vətəndaşları üçün müqəddəs 

dövlətçilik rəmzlərindən birinə çevrilib. Azərbaycan Xalq 

Cumhuriyyətinin yadigarı Olan bu bayraq bizim azadlıq 

məfkurəsinə, milli- mənəvi dəyərlərə və ümumbəşərri 

ideallara sadiqliyimizi nümayiş etdirir. 

                  İlham Əliyev 

         Azərbaycan Respublikasınının prezidenti 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNIN 

100 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

 

 

2018-ci il may ayının 28-də müsəlman 

Şərqində ilk parlamentli respublikanın – 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 

100 illiyi tamam olur.  

Qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə 

malik Azərbaycan xalqı keçmişinin müəyyən 

dövrlərində tarixin hökmü ilə böyük imperiyalar 

tərkibinə qatılmaq məcburiyyətində 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 yekunu kimi meydana çıx-

mışdır. 

XIX əsrin birinci yarısından etibarən 

maarifçilik ideyalarının yayılması ilə 

Azərbaycanda baş vermiş köklü ictimai-siyasi və 
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mədəni dəyişikliklər yeni tipli teatrın, məktəbin və 

mətbuatın yaranmasını təmin etməklə milli özü-

nüdərkin gerçəkləşməsi üçün zəmin hazırladı. 

Abbasqulu ağa Bakıxanov və Mirzə Fətəli 

Axundzadə ilə başlayan bu yolu yeni tarixi 

mərhələdə Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmməd-

quluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli bəy 

Hüseynzadə və digər görkəmli şəxsiyyətlər davam 

etdirərək milli məfkurənin təşəkkülü və inkişafına 

mühüm təsir göstərirdilər. Həmin dövrdə güclü 

sahibkarlar təbəqəsinin formalaşdığı neft şəhəri 

Bakı, eyni zamanda, milli ruhlu ziyalılar nəslinin 

yetişdiyi ictimai-siyasi fikir mərkəzinə çevrilmişdi. 

Rusiyanın Dövlət dumalarına və Müəssislər məc-

lisinə seçilmiş azərbaycanlılar müstəmləkədən 

azad, demokratik dövlət sistemi yaratmağa hazır 

idilər. 

Bununla yanaşı, Rusiyada çarizmin 

süqutundan sonra bolşeviklərin hakimiyyəti ələ 

keçirməsi ilə keçmiş imperiya ərazisində 

mürəkkəb geosiyasi vəziyyət yaranmışdı. Dün-

yanın aparıcı dövlətlərinin Bakı neftinə marağının 

siyasi çarpışmaları daha da gərginləşdirdiyi belə 
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bir şəraitdə Azərbaycanın tərəqqipərvər siyasi 

elitası müstəqil milli dövlətçiliyin yaradılması 

naminə birləşdi. 

1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın 

müstəqilliyini bəyan edən İstiqlal bəyannaməsi 

qəbul edildi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi 

vəzifəni imkanlarının ən son həddində çalışaraq 

şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk Parlamenti 

və Hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin 

sərhədləri 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 milliləşdirildi, 

xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zə-

min hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından 

müstəsna əhəmiyyətli işlər görüldü. 
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Mövcudluğunun ilk günlərindən xalq 

hakimiyyəti və insanların bərabərliyi prinsiplərinə 

əsaslanan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün 

ölkə vətəndaşlarına eyni hüquqlar verərək irqi, 

milli, dini, sinfi bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. 

Cümhuriyyət parlamentinin il yarımlıq fəaliyyəti 

boyunca qəbul etdiyi qanunlar milli dövlətin 

müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, siyasi və 

iqtisadi inkişafa, mədəniyyət və maarif 

sahələrində sürətli irəliləyişə imkan verdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti daim sülhsevər 

siyasət apararaq bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əmək-

daşlıq 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 sonra Azərbaycanın 

bir dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsindən 

silinməsinin qarşısını aldı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə 

məruz qaldığı üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə 
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tam müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da, 

onun şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası 

unudulmadı. Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində 

milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub 

saxlaya bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

respublikada uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət 

xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşını özünə 

qaytararaq milli mənlik şüurunu inkişaf etdirdi, 

azərbaycançılıq məfkurəsi işığında müstəqillik 

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 Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi 

varisi olmaqla onun üçrəngli bayrağını, gerbini, 

himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin 

istiqlalını dünyaya yaydığı 28 May gününü həmin 

vaxtdan Respublika Günü olaraq təntənə ilə qeyd 

edir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

milli dövlətçilik salnaməsini müstəsna dərəcədə 
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zənginləşdirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

100 illiyinin layiqincə keçirilməsini təmin etmək 

məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıl-

masının 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 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Parlamentinin yaranmasının 100 illik yubileyi 

münasibətilə xüsusi iclasın keçirilməsi tövsiyə 

edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

                         Bakı şəhəri, 16 pmay 2017-ci il
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 Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün 

qorunub saxlanması, erməni işğalçılarının 2016-cı 

il aprelin 2-dən 5-dək qoşunların təmas xəttində 

törətdikləri silahlı təxribatların qarşısının 

alınması və düşmənin dinc əhaliyə hücumlarının 

dəf edilməsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olan 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin polkovnik-

leytenantı Murad Telman oğlu Mirzəyev prezident 

İlham Əliyevin sərəncamı ilə Milli Qəhrəman 

adına layiq görülüb. 
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       Şəhid xəbərləri hər axşam, səhər, 

Yaralı qəlbimi hey döyüb əzər. 

Şəhidin ağrısı canımda gəzər, 

Sinəmdə hər şəhid bir tarix yazar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCANIN MĠLLĠ QƏHRƏMANI  

MURAD MĠRZƏYEV TELMAN OĞLU 
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Həmişə başımın üstündə olan Allahım, sənin 

dərgahındayam. Zəburu, Tövratı, İncili verən 

Allahım... bizlərə göydən nazil etdiyin Quranla 

bizi dünyaya, haqqa bağlayan Allahım! Kömək ol, 

mən bu “Aprel döyüşləri” dastanını yazıb sona 

çatdıra bilim. 

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. 
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Sizinlə açılır bu yurdun sabahı. Vətənin pa-

ram-parça yaralarına şəhidlərim məlhəm olub 

həmişə! 

Bax beləcə xəyallarımla yol gedirəm. 

Neyləyim, qapısı bağlı qalan otaqlar çağırır məni. 

Çilik – çilik olmuş arzular ürəyimdən tökülür 

yerə. Ağaclardan saralan yarpaqların töküldüyü 

kimi. Bu soyuq bağbanın bağrını üşüdür. Çöl –

çəmən cadar – cadar, bənizi qaçmış kimidir. 

Qəm – kədərə bürünürəm. Gözümdən 

tökülür yağışlar. Dəniz yığır o yaşları, mənə bayatı 

deyib, layla çalır, mənim ruhumu oxşayıb ağladır. 

Şəhidlərin qanından torpaq yoğrulub Vətən olur. 

Vətən, torpaq olur and yerimiz. Tanrıdan qüvvət 

diləyib yol alıram Sabirabad rayonunun Mu-

ğangəncəli kəndinə. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Polkovnik--

leytenant Murad Mirzəyevin yurd-yuvasına: 

 

Sinəmdə göynəyimin göynəyi, 

Yarasıdı, gəl! 

Saçımın qarasıdı, gəl. 
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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- 
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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... 
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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,  

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. 
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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 Azərbaycan 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 çaylar şəhidləri yenidən göyərdib 

Vətənə qaytarır. 

Bu müqəddəs ana torpağın gələcək nəsillərinin 

bir əlində bayraq,bir əlində silah olacaq. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

45 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

Gələcək qız - gəlinlərimiz əllərində çiçək 

dəstələri şəhidlərimizin qəbirlərini daim ziyarət 

edəcəklər.  

Bu ziyarətgahlar 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 çəkirəm. 
 

Azərbaycanın göynək yeri, yaralı torpaqları 

könlümü çovğuna salıb, üşüyürəm. Yaralarımı 

göynədən şəhidlərimizdən yazdığım şeirlər, 
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poemalar, povestlər, hekayələr mənim son 

yanğım, həsrətim, hicranım, sevincim, kədərim... 

Bax beləcə yol gedirəm: Bakıdan - Sabirabad 

rayonunun Muğangəncəli kəndinə. 

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 xatırladırdı. Quş 

qanadlı xəyalım mənə Aprel döyüşlərini xatırla-

dırdı. 

Bu an televiziya və radio diktorlarının 

sevincək səsləri qulaqlarımda cingildədi: 

“Lələtəpəni almışıq, haydı  igidlərim, haydı 

əsgərlərim, irəli, irəli...” Qalxın zəfər çalaq! 
 

                                     HAYDI İGİDLƏR 
 

 

Marşın musiqisi Hüseyn Sözlünündür. 

 

Haydı igidlər, haydı! 

Haydı bizimdir zəfər! 

Düşməni məhv etməyə, 

Sizlərdə vardır təpər. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

47 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

Bizə Murad” gəl” deyir, 

Bizə Samid “gəl “deyir, 

Vətənə qurban gedən, 

Neçə igid “gəl “deyir! 

 

Qoy qızıl qanımızla 

Sulansın torpağımız! 

Ucalsın Qarabağda 

Üçrəngli bayrağımız! 

 

Sücaətli ordumuz, 

Düşməni ordan silsin. 

Bizimkidir Qarabağ, 

Dünya bilsin bir daha.  

 

Taksi sürücüsünün səsi məni xəyallardan 

ayırdı. 

-Bacı, Sabirabada çatmışıq, düşə bilərsən. 

Artıq mən lövhəyə “Sabirabad” sözü yazılmış -

üç yolun ayrıcında idim. Yolun biri Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı Murad Mirzəyevin kəndinə gedən 

yol idi. Muğangəncəliyə... 
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Yolda məni Zəka müəllim və Ramiz Xəlilov 

gözləyirdilər. Bir az da bunlardan söhbət açaq. Zəka 

müəllim o kənddən olmasa da, vətənpərvər insan 

kimi bu yolda qələm adamlarına daim kömək 

etməyə hazır olan bir insandır. Böyük şairimiz 

Məmməd Araz deyən kimi, öz yurdunun 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 kursunda oxuyaraq 

psixoloq sənətinə yiyələnib. Mənə köməklik 

göstərdikləri üçün onlara öz təşəkkürümü bildi-

rirəm. 

Hər bir peşənin öz aləmi, öz sirri, öz 

məsuliyyəti var. Müəllimlik isə hərtərəfli 

məsuliyyət tələb edir. Müəllimlik yeganə peşədir 
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ki, biliyindən, təhsilindən, səviyyəsindən, elmi 

dərəcəsindən asılı olmayaraq, hər bir kəsin yetiş-

məsində böyük rol oynayır. Ölkəmizdə bu cür 

elmi-texniki tərəqqiyə və inkişafa görə, əldə etdiyi-

miz nailiyyətlər üçün müəllimlərə, ata-anamıza 

borcluyuq. 

Bildiyimiz kimi, millət özünün elm, 

mədəniyyət xadimləri, ziyalıları ilə tanınır. Onları 

yetişdirən şübhəsiz ki, müəllimdir. 

Dahi şairmiz Nizami Gəncəvinin çox gözəl 

bir kəlamı 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, 
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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! 

 

Kim ona tay, ona babdır? 

Canlı yazıdır, kitabdır, 

Ən müqəddəs bir xitabdır –  

                Müəllim! 
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Muğangəncəli kənd müəllimləri 

 

Müəllim-mənəviyyatca zəngin, elmi biliklərə 

yiyələnən, yüksək əxlaqlı şəxsiyyət kimi 

formalaşan, vicdanli, saf, pak ürəyi Vətən eşqi ilə 

döyünən, ölkəsinin yükünü çəkən, onun qələbəsi 

ilə sevinənlərdir.  

H.Əliyev demişdir: "Mən yer üzündə 

müəllimlikdən yüksək ad tanımıram". Dogrudan 

da, onlar son dərəcə işıqlı ömür sürürlər. Günəş 
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kimi yaşayırlar. Günəş qaranlığı boğub yer üzünü, 

təbiəti işıqlandırdığı, isitdiyi, canlandırdığı kimi, 

müəllimlər də cəmiyyəti, bəşəriyyəti işıqlandırır-

lar. 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 Qasımov adına məktəbin həyətində 

bir xeyli dayanıb xəyala daldım, məktəbin hər 

tərəfi yamyaşıl, füsunkar gözəlliyində 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 

uşaqlığımı xatırladım, gözüm yaşla doldu... 

görünməz xəyallarımdan nələr gəldi-keçdi...yaxşı 

ki, xəyallar görünmür... 

Gözümdə yaş, içimdə uşaqlıq şıltaqlığım bu 

təhsil ocağına daxil oluram... 

Məktəbin astanasından ötüb foyeyə daxil 

olarkən diqqətimi cəlb edən lövhə üzərindəki 
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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 sözləri oxudum:  

"Torpaq uğurunda ölən varsa, Vətəndir" Bu 

şüarın altından "Bizim Şəhidlər" sözünü oxudum 

və hər bir şəhidin şəklinin asıldığını gördüm. 

Sanki hər bir şəhid sıldırımlı dağlarımın bir qayası 

idi. 
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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 fəaliyyətinə həsr olunmuş böyük bir 

guşə yerləşdirilmişdi. Bu guşə böyük bir sərgi idi... 

Məktəbin direktoru Afiq Quluyevin təşəbbüsü ilə 

yaradılmışdır. 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

55 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 müəlliminin aldığı 
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mükafat Murad Mirzəyevin şəhidlik zirvəsinə uca-

lıb, əbədi ölməzliyidir. 
 

 

 

 

And içirik biz babalarımızdan qalmış ulu 

torpağa, 

Üz tuturuq xoş bir sabaha. 

Üç rəngli, ay – ulduzlu uca bayrağa 

Yurdumuz, ümidimiz yalnız Allahdır. 

 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 
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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 daxil olduq. Bu otaqda sanki Milli 

Qəhrəmanımızın və şəhidlərmizin ruhu bizimlə 

idi. Muradın sinif jurnalını vərəqləyir 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 olmaqla yanaşı, 

məktəbin özfəaliyyət dərnəyinin üzvü olub. Çox 

gözəl qarmon, sintezator çalarmış. Çox da gözəl səsi 

varmış... Məktəbin klubunda bir dəfə elə gözəl oxu-

yub ki, hər kəs bu səsin məlahətinə valeh olub. Ona 

qulaq asanlar belə düşünüblər ki, ondan böyük bir 

musiqiçi olacaq. O isə... 
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Müəllim ömrü bir şama bənzər, bu şam 

yandıqca yandırar ocaqları. 

Bu ocaqdan od alanlar dünyanı 

işıqlandırarlar. Bax beləcə ana vətəni dünyaya 

Sol tərəfdə məktəbin direktoru Afiq Quliyev, Zəka 

Cabbarov, Bədəl müəllim, Ramiz Xəlilov 
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tanıdarlar. Murad Mirzəyev kimi. Müəllim özü 

təpədən-dırnağa dözümdür, səbrdir. Onlar 

sönməz məşəldirlər, yandırarlar hər bir ocağı. 

Onların sözləri Quran kəlamıdır, öyüd-nəsihətdir.  

Düşüncələr içində məktəbdən çıxıb Murad 

Mirzəyevin ata ocağına yol aldıq... Muradın atasına 

gəlişimizi əvvəlcədən xəbər verdiyimiz üçün elə bizi 

qapının astanasında, doqqazda qarşıladı. Hal-əhval 

tutub salamlaşdıq. Doqqazın 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 başında gəzərdi, mən onda 

deyirdim ki, Murad,vallah, puleymotçu olacaq. 

Onu karateyə qoydum. İdmanla məşğul olurdu. 

Həm də çox yaxşı qarmon çalırdı. 

Atanın sözləri “Onu bağışlamaq olarmı?” 

filmini mənim yadıma saldı. Tərlan pioner 

düşərgəsində qarmon çalarkən bir anda bombanın 
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partlayıb düşərgədə olan uşaqları pərən-pərən 

etməsi səhnəsi yadıma düşdü.  

Ata davam etdi:  

– Novruz bayramı şənliyində Murad 

qarmonda, Süleyman da nağarada çalardı. 

Süleyman Muradın kiçik qardaşıdır. Murad çox 

məsuliyyətli uşaq idi. Vaxtını elə bölərdi ki, hər 

işinin 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 külək döydü pəncərəni, səs... səs... Bu səs 

əzəmətlə dalğalanan bayraqdan gəlirdi. Bu səs sanki 

göydə göyqurşağı kimi dalğalanırdı, qeyri - adi idi 

bu səs, sanki Xıdır Nəbi gətirmiş bu səsi... Bu əsgər 

səsi... Muradın səsi... 

 

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... 
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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 ümid, güman sonsuz. 

Bax öz yanında neçə nəvən, neçə oğlun var? 

Bax beləcə qəhrəmanların var. 

 

Milli Qəhrəmanın atası Telman Mirzəyev bu 

an mənim 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, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

62 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

göz aydınlığı verərlər"- deyə mənə təskinlik verdi. 

Fəxr elə şair, fəxr elə ki, Azərbaycanmızın belə 

vətənpərvər, Vətəni üçün canını qurban verməyə 

hazır olan, igid, cəsur, mərd, dönməz, əyilməz , 

qəhrəman oğlu var.  

Murad bir neçə xarici dil bilirdi. İngilis, rus, 

türk, erməni, ərəb-fars dillərini çox mükəmməl 

bilirdi. Doğrudan da, Murad ensiklopedik biliyə 

malik olan bir hərbçi, 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 

yüksəldi... 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. 
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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: 
 

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. 
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Adını tarixin qan yaddaşına yazan bu Milli 

Qəhrəman qəhrəmanlığın yüksəkliyinə elə-belə, 

sadə və asan yüksəlməyib. Murad Mirzəyev 8-ci 

sinfi öz kəndlərində qurtarıb. Hələ uşaq 

yaşlarından hərbçi olmağa can atan Murad 1991-ci 

ildə atasının razılığı ilə sənədlərini C.Naxçıvanski 

adına Hərbi Litseyə verir və o litseyə 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. Dolğun 

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 Heydər 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.  
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Dəmrəl 1998-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 briqadasında tağım 

komandiri vəzifəsinə təyin olunur. Və orada hərbi 

işə başlayır. Murad Mirzəyevin uğurları izlənilir. 

Bacarıqlı gənc zabiti Azərbaycan Respublikası Mü-

dafiə Nazirliyi ölkəmizdə xidmət etməyə çağırır. 

O,Gəncədə yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə 

təyinat alır. Arzusunda olduğu Xüsusi Təyinatlı 

Qüvvələrdə işə başlayır.  

Murad Mirzəyev Türkiyənin keçmiş 

prezidenti Süleyman 

Dəmirəl 
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Zakir Həsənov 

Azərbaycan Respublikasınını Müdafiə naziri 
 

1999-cu ilin oktyabr ayında Müdafə nazirinin 

əmrinə əsasən motoatıcı tağım komandiri, sonra 

kəşfiyyat tağım komandiri vəzifəsində işə başlayır. 

Qrup komandiri vəzifəsindən hərbi hissə 

komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlir. Murad 

Telman oğlu 2005-2007-ci illərdə ABŞ-ın Vircinya 

ştatında ingilis dili və xüsusi təyinatlılar üçün 

nəzərdə tutulmuş "Ranger" kursunu müvəffəqiy-

yətlə başa vuran yeganə azərbaycanlı olmuşdur. 

Sonrakı illərdə Türkiyə, Rumıniya və İordaniya 

krallığında keçrilən kurslarda iştirak etmiş və hər 

bir kursu uğurla başa vurmuşdur. Hər bir əmə-

liyyatı uğurla başa vuran Mirzəyev düşmənlə 

ölüm-dirim mübarizəsinə Aprel döyüşlərinə atılır. 

Döyüş tapşırığını 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 şə-
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hid olmuşdur. Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanda 

torpağa tapşırılmışdır. Ölümündən sonra 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev cənabları 19 aprel 2016-cı il tarixli sərəncam 

ilə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin polkovnik-

leytenantı Murad Mirzəyevə "Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı" 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 aslanla-

rımız var. Qəhrəmanlarını artıq Azərbaycan tarixə 

yazmışdır. Vətən də belə qəhrəmanlarımızın çiy-

nində yaşayır, gözəlləşir, inkişaf edir və torpaq-

larımıza 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 
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Hər bir ana igidlər, qəhrəmanlar yetişdirir 

Vətən üçün. 
 

Cəsur igidlər tək düzülüb dağlar, 

Uca zirvələrdən şəlalə çağlar, 

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! 
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Şəhid anasının qarşısında çox çətinlik 

çəkirəm. Ciyərparəsini qurban vermiş anaya söz 

deməyə cəsarətim çatmır. Axı ona nə deyim, 

param - parça olmuş ürəyini necə alım, necə 

ovudum, nə ilə onu sakitləşdirim, ona necə təskin-

lik verim? Ana da İlahinin bir yaradıcı nü-

mayəndəsidir. İlahinin göydən mələklərlə 

göndərdiyi analardır. Onlar xöşbəxtdirlər ki, 

övladları var. Övladları anaların qol-qanadıdır. 

Məhəmməd Peyğəmbər doğru buyurub: "Cənnət 

özü də anaların ayağı altındadır". Doğrudan da, 

balaya atılan hər bir daş ana ürəyinə dəyir. 

Məhəbbəti dildə deyil, ürəyinin içində olan ana-

lar... analar... müqəddəs analar... Övladının sirri--

sözü analar...  

Güllübəyim ana deyir:  

– Eh, Dünya, mən Muradsız həyat istəmirəm, 

istəmirəm bu tale kitabını. 

 

Qələmim tarıma çəkilir... 

 

Mənim günlərimi qara gün sayın, 

Yaramdan qan axır, yaralıyam mən. 
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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. Qəhrəmanlıq 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, 
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dik tut başını 

Göylərə baş çəkən Göyəzən dağı kimi. 

Yadındadı, ata? 

Lap körpəlikdən 

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 

mahiyyəti 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 Azərbaycanımızı da 
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sidq – ürəkdən sevər. Vətən doğma ocaqdan 

başlayır. 

Ana sözə başlayır: 

– Mənim 4 uşağım: 2 oğlum, 2 qızım olub. 

Murad böyüyüm idi. Amma o, üşaqlıqdan nadinc 

idi. Nadincliyi, dəcəlliyi, taxtadan, odun 

parçasından, ağacdan, əlinə yararlı nə keçsə, hərbi 

sursat hazırlayan zaman daha aydın görünürdü. 

Qılınc, qalxan, tapança, top, tüfəng... Uşaqlarla 

birlikdə faşist-faşist oynunu oynayardılar. O, 

həmişə deyirdi 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 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 istə-

yirdi.. Qarmonda o qədər ustalıqla çalıb-oxuyurdu 

ki, hamını heyran qoyurdu, hətta müəllim və 
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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. Nəğməli, sazlı-sözlü...” 

Murad deyirdi: “Eh, Bakıda oxumaq məni 

kəndimizdən uzaqlaşdırdı, mən özümü çox 

qınayıram, Ana! Uşaqların və məni istəyənlərin, 

qohum-əqrəbanın nə ad gününə, nə kəndin 

xeyrinə, şərinə yaraya bilirəm”. Biz hər vaxt beləcə 

söhbətləşərdik. Murad tay-tuşları arasında gec 

evləndi. Fizzə xanımı da özü seçdi. Öz istəyi 

oldu.Bunun səbəbi müharibə idi.  
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Bizim adət-ənənəmizdən fərqli olaraq, Murad 

öz elçiliyini də özü etdi. Fizzə xanımın 

valideyinləri ilə özü görüşüb, özü danışdı. Murad 

düşünürdü ki, hansı bir valideyn deyə bilər ki, 

"mənim oğlum çox təhlükəli bir işlə məşğuldu. O, 

hər an ölümlə üzləşə bilər. Günlərlə, aylarla ailə-

sindən uzaqda ola bilər. Bu çətinliklərə hazırsansa, 

mənim 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 demişdi. Bunun hamısını 

bilən Fizzə xanım razı olmuşdu. Fizzənin 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-
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rüşdüyüm üçün. Muraddan sonra əlimin istisi, 

ağzımın dadı-tamı, çörəyimin duzu getdi. Həsrət-

hicran, qəm mənimlə 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, 

Qeylü – qallı zamanım var mənim... 

Vətən bayrağına and içən Muradım 

Adını tarixə yazdı. 

Yenə səs... səs... səs... Ana!, Ana! 

Mən tarixin sınağında 
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Əsrlərin vuruşundayam. 

Qoy eşitsin, ana torpaq, 

Mən elə Qarabağımdayam. 

 

Mən oktyabrın 31-i, 2017-ci il tarixində Azər-

baycanın Milli Qəhrəmanı Murad Mirzəyevin 

ailəsi ilə görüşəndə 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 görüşmək 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 qəhrəman Murad Mirzəyevin 40 

yaşına mübarəkdi deyən, səsinə əks-səda, səs 
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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!.. 

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. 
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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 qoy-

mayıb 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.  

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,  
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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 Qəhrəmanı Murad Mirzəyevin ömür – gün 

yoldaşı Fizzə xanımla görüşməyi düşünürəm. 

Küləkli payız səhəri – 22 noyabr yol gedirəm şəhid 

ocağına. Axı çilik – çilik arzular tökülüb yerə. 

Küləklər “Murad” deyə pıçıldayır. Bir qara kölgə 

izləyir məni. Qapının qıfılı bayırdan asılıb. 

Ruhumdur çalxalanan küləklərə deyir, yarla görüş 

var. 
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Süküta dalmışam yataqda, 

Durammıram ayaqda. 

Bu gecənin səssizliyi, 

Deyəsən, layla çalır mənə də. 

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, 
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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.  

 

Canım qəfəsindədir, 

Sevgi həvəsindədir, 

Qulağım səsindədir 

Səsləsən məni, gəlləm. 

 

Leyli - Məcnunun sorağında olanların 

üstündən xətt çəkib bu qəribə dünya, sevənləri 

səhralara salıb, çəkib qoynuna.  
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Beləcə düşünə-düşünə Fizzə xanımla söhbətə 

başlayırıq, o deyir: 

“Murad mənim həyatda müəllimim olub. 

Bunu ona görə deyirəm ki, atam Kərimov Səlim 

kişi müxtəlif vəzifələrdə işləyib, indi polis 

polkovnikidir, anam Həqiqət Kərimova 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 qalacağam. Bu tənhalığın səhrasında məni yarı 

yolda tək qoydu. Bilmirəm..”. – deyən Fizzə 

xanımın gözlərindən, mənimsə qələmimdən yaş 

tökülür. Köks ötürürəm, qələmim 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 gəlib 

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, görmədiyim bütün yerləri gəzdirib 

göstərirdi mənə. Murad 14 yaşından evlərindən 

uzaqlaşmışdı. Elə ona görə də öz ayağı üstündə 

dayanmağı bacarırdı. Mənim də ən çox xoşuma 
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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 saatın neçə olmasından asılı 

olmayaraq, qapımı sən döy, gülə-gülə sevgi ilə 

açardım. Elimizin adətinə uyğun olmayan bir 

elçilik etdi. Elçiliyə ata-anası yox, özü gəlmişdi. 

Atamla söhbətləri tutdu. Atamın çox xoşuna gəl-

mişdi. Atam dedi: “Ciddi, tərbiyəli və mənəviy-

yatca çox zəngin oğlandı”. Mən soruşdum:”Mu-

rad, niyə elçiliyə ana-atan gəlmədi?” O, belə söy-

lədi:”Mən atama, anama necə deyim ki, sizin 

oğlunuzu hər an ölüm gözləyir, hər vaxt evə ta-
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butda gələ bilər”. Doğrudan da, bu sözü hansı va-

lideynə demək olar? 

Altı aydan sonra nişanlandıq. Bu aylar 

ərzində bizim hər görüşümüz çox sevincli olurdu. 

Murad həmişə mənə deyərdi ki, mən hərbçiyəm. 

Hərbiilərin 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, dünyanı 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. Yorğunluğunu, gərginliyini heç 
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vaxt büruzə verməzdi. Oğlumuz Nurlana 

“Aslanım”, qızımız Dənizə “Fidanım” deyərdi.  

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 darıxmadım. O, 

mənim həyatımın mənası idi. O mənim sevgim, 

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 dilindən “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 Muradla bərabər qurmuşuq. 2012-ci ildə. 

İnanın ki, hər beşinci gün bizim bu evdə toy – 

bayram olurdu. Xusisi süfrə açırdım, müxtəlif 

şirniyyatlar bişirirdim.... Bu 11 illik xoş-

bəxtliyimdən çox qorxurdum. Düşünürdüm ki, bu 
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qədər xöşbəxtlik olmaz, həyat bu qədər gözəl ola 

bəlməz. Muradla Azərbaycanın hər bir yerində 

olmuşuq. Bütün işlərimizi, 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 ge-

yinsinlər. Bir az dincəlməsini istəsəm də, yorğun 

olmadığını dedi. Uşaqlar təzə paltarlarını geyinib 

atalarının 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 gəldilər bizə. Həmin gün yenə evə gec gəldi. Ha-

mımız süfrə arxasında əyləşib narahat halda onu 

gözləyirdik. Gələn kimi yuyunub süfrə arxasına 
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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. 
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Yerə əyilməkdə salxım söyüdlər, 

Bənövşənin boynu dikəlməkdədir. 

 

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. Bunları düşündükcə 

kövrəlirdim. Aprelin ikisi mesaj yazdım ki, çox pis 

xəbərlər verirlər televizorda, narahatam. Harada 

olursan- ol, evə sağ-salamat gəl. Cavab yazdı ki, 

elə xəbərlərə uyma. Aprel ayının üçü və dördü nə 

qədər mesaj yazdımsa, cavab gəlmədi. Ayın dördü 
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xəbər gəldi ki, bəlkə də Murad şəhid olub. Çünki 

nə onun özündən, nə də taborundan, 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 

cənazəsinin 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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Murad Samid İmanovun ağır yaralı 

olduğunu bilən kimi əmr edir ki, o, döyüş 

meydanından çıxarılsın. Muradın 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 meydanını tərk edəcəyəm. 

Muradla Samid bir kabinetdə oturublar. On-

lar uzun müddət bir yerdə işləyiblər. Samid 

evlənəndə Murad evdə dedi:  

-Fizzə, müavinim evlənir. 

-Bəs niyə belə gec?  

-Neynəsin, bizim işimiz belədi. İndi vaxt 

tapıb, indi evlənir. 

Aprelin 10-u xəbər gəldi ki, Muradın cənazəsi 

gətirilir. Mən evə yığışan adamlardan xahiş etdim 

Soldan: Samid İmanov və Murad Mirzəyev 
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ki, ağlamasınlar. 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 bizimlədir. 

Həmişə söhbət edərkən məndən soruşurlar: 

- Ana, atamın gözlərinin rəngi yadındadırmı? 

Quba rayonunun Xınalıq kəndinə gəzintiyə 

getməyimiz yadındadırmı?... Nə isə... 

Uşaqlar atalarının 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. Nurlan çətiri başdaşının üstə 

tutdu ki, atanın şəkli islanmasın. Dəniz başdaşına 
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sarılmışdı ki, atası islanmasın. Göz yaşlarımız 

yağışa qarışmışdı...” 
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Qələmim bu yağış sularını ürəkkəb edib şəhid 

oğlunun dilindən belə yazdı:  

 

Bir aprel günü 

Xəbərin gəldi. 

Özün getsən də, 

Zəfərin gəldi! 

 

O gün buludlar 

Zakir Həsənov və 

 Murad Mirzəyevin oğlu Nurlan 
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ağlayırdılar, 

xatirələrin 

solmasın deyə. 

 

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 
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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! 

 

Mən bir əsgərəm, 

Şəklin komandir! 

Nə əmr eyləsə, 

Edirəm bir-bir! 

 

Fəxrim, vüqarım, 

Canımsan, Ata! 

Damarda axan, 

Qanımsan, Ata! 
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Söz verirəm ki, 

Mən də sənintək, 

Yurda,Vətənə 

Həyan olacam, 

İmdad olacam! 

Uca tutacam 

Şəhid adını. 

Sənə layiqli 

Övlad olacam! 
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Fizzə xanım davam etdi: 

– Mən uşaqlarımı və özümü inandırırdım ki, 

Murad həmişə qanımızda, canımızda, ürəyimizdə 

yaşayacaq. Bilmirəm 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! 

Murad Mirzəyev övladları  

Nurlan və Dənizlə 
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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! 

 

Demə sən keçmişsən, mən gələcəyəm, 

Yoxdur sevgimizə tən, gələcəyəm. 

Əgər sən gəlməsən, mən gələcəyəm, 

Əsgərim, yenidən dön taleyimə! 
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Soldan: şəhidin həyat yoldaşı Fizzə xanım, oğlu Nurlan və 

özü 

“Əsgərim, yenidən dön taleyimə!” deyən 

Fizzə xanımın qaynı, qəhramanın qardaşı 
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Süleyman Mirzəyevsə qardaş həsrətini yaşayır. O 

qardaş həsrətini belə söyləyir:  

Qəhrəmanın qardaşı Süleyman Mirzəyev 
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Mən Muradla təhsil aldığı illərdə yalnız və yalnız 

o, tətilə gələndə bir ay bir yerdə gün keçirə 

bilirdim. İşlədiyi müddətdə də üzünü çox az-az 

görürdüm. Qardaşımdan doymurdum, çünki o, 

müqəddəs amala xidmət edir, ailə üzvləri olaraq 

bizimlə görüşə geniş vaxt ayıra bilmirdi. 

Zaman,vaxtı məhdud olsa da daim mənimlə 

maraqlanırdı. Bir qardaş kimi həmişə arxam, daya-

ğım idi. Hər zaman işim barədə soruşurdu. Mən 

dənizdə neftçi işləyirəm. Həmişə işimlə 

maraqlananda mənə: “işdə özündən muğayat ol!” 

– deyə tapşırırdı.  

Murad həyatımda ən çox istəkli qardaşım 

olub. Onsuz mənim üçün çox çətindi. Onsuz hara 

baxıramsa, böyük bir boşluq görürəm.  

  Keçmişi xatırlayıram. Xatirələrimdə elə 

gözəl səhifələr açılır: Muradın qarmonu var idi. 

Məktəbdə mədəni- kütləvi tədbirlərdə: 

bayramlarda, şənliklərdə Murad qarmon çalırdı, 

mən də qoşanağara. O, sonralar orta məktəbdə 

oxumadı. Təhsilini Cəmşid Naxçıvanski adına 

hərbi məktəbdə davam etdirdi. Cəmşid Nax-

çıvanski adına hərbi məktəbdə də, Türkiyədə də 
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təhsil aldığı illərdə tətilə gəldiyi zaman həmişə bir 

yerdə o qarmon, mən də qoşanağarada ifa edirdik. 

Xoşbəxt günlər idi. Gələcəyin bizə nə hazırladıöını 

düşünmədən musiqinin qanadlarında o qədər 

xoşbəxt olurduq ki... 

  Bir də Murad idmançı idi. Mənə də hər 

zaman bildiyi idman fəndlərindən öyrədirdi. Məşq 

elətdirəndə deyirdi: “məşq elə,sağlam ol!” İndi 

oturub acı – acı o günləri düşünürəm. 

Düşündükcə düşüncələrimdə hər an bir il 

qədər uzanır, xatirələrdən ayrılmaq istəmirəm. 

Xatirələrdən ayrılanda həyatın qəddar sifəti ilə 

qarşılaşıram. Muradsız, sirdaşsız,qardaşımsızam 

deyir Süleyman 

Mənimsə qələmim bu ürək döyüntülərini belə 

yazır: 

 

Üzünü doyunca görə bilmədik, 

Bizi həsrət qoydun özünə, qardaş!  

Sənsiz,dilim belə həsrət qalıbdır, 

“Qardaş” kəlməsinə, sözünə, qardaş! 

 

Dərdin kədər simli sazı beləymiş, 
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Ömrün qışı belə, yazı beləymiş. 

Görünür bəxt belə, yazı beləymiş, 

Nə deyim taledən yazına, qardaş\! 

 

Ölüm əsən yellə, küləklə gəldi, 

Bir aprel gecəsi fələklə gəldi. 

Mələklər əlində çiçəklə gəldi 

Qanlı baharına, yazına, qardaş! 

 

Daha gəlməyəcək yaş yaşın üstə, 

Buludlar ağlayır hey başın üstə. 

Oğlun çətir tutur baş daşın üstə, 

Dur! Hay ver oğluna, qızına, qardaş! 

 

Tale verməyibdir aman, getmisən, 

Sən gedəli donub zaman, getmisən. 

Bircə təsəllim var, qurban getmisən 

Vətənin torpağı , düzünə, qardaş! 

 

 Əziz oxucular, polkovnik-leytnant 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Murad Telman 

oğlu Mirzəyevin həyat yollarına bir daha nəzər 

salaq. 
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Murad Telman oğlu Mirzəyev 31 mart 1976-cı 

ildə Sabirabad rayonunun Muğangəncəli 

kəndində anadan olub. 8-ci sinfə qədər həmin 

kəndin orta məktəbində oxuyub, 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 Prezidenti 

Süleyman Dəmirəl tərəfindən təqdim edilir. Eyni 

dövrdə təhsil aldığı 600 nəfər yerli və əcnəbi 

tələbələr arasından 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 Nazirliyi 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 etdirir. 1999-cu ilin oktyabrında 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 
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müvafiq əmrinə əsasən motoatıcı tağım 

komandiri, dekabr ayından isə kəşfiyyat 

bölümündə kəşfiyyat tağım komandiri vəzifəsinə 

təyin olunur. Azərbaycan 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 Vircinya 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 Qüv-

vələrinin 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 görə” medallarına 

və üç dəfə “Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələrinin yubiley medalı”na layiq görülmüş, 
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eyni zamanda, dəfələrlə qiymətli hədiyyələrlə 

mükafatlandırılmışdır. 
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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 

təxribatına qarşı keçirilən hərbi əməliyyatlarda, 

Talış kəndi ətrafında Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı 

Qüvvələrin zabiti, polkovnik-leytenant Murad 

Mirzəyev döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən çox 

böyük şücaət və igidlik göstərərək, komandiri 

olduğu qrup ilə birlikdə yüzlərlə ermənini məhv 

edərək və tutduğu mövqeyi bir addım belə tərk 

etmədən son damla qanına qədər cəsarətlə, 

düşmənin gözünün içinə baxa-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 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 19 

aprel 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə Xüsusi 

Təyinatlı Qüvvələrin polkovnik-leytenantı Murad 

Telman oğlu Mirzəyev ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi 

xidmətlərinə və döyüş tapşırığını yerinə 

yetirərkən göstərdiyi şəxsi igidliyə görə 

ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

adına layiq görülmüşdür. 

Əziz xalqım, igid oğullarımız nə qədər böyük 

qəhrəmandırlarsa, onların valideynləri də bir o 

qədər qəhrəmandırlar. 

Mən xalqımızın gücünə və 

qəhrəmanlarımızın igidliyinə 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 Qəhrəmanımız polkovnik-leytenant Murad 

Mirzəyev əsl qeyrət, cəsarət, dönməzlik və 

fədakarlıq nümunəsi kimi gələcək nəsillərə bir 
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örnəkdir. Odlar diyarı Azərbaycanımız 

basılmazdır. Bunu Cavanşirimizdən, Cavad 

xanımızdan, Nəbimizdən, Təbrizimizdən öyrən-

mişik. Rafiqimiz, Samidimiz, Muradımız, Şükü-

rümüz isə bizə Vətənə, xalqa, torpağa sevginin nə 

olduğunu bir daha nümayiş etdirdilər. Hər bir 

vətəndaşın öz Vətəninə xidmət etməsi bir ibadət-

dir.  

Əziz millətim, onsuz da bütün dünya bizim 

haqq işimizi, ərazi bütövlüyümüzü dəstəkləyir. 

Minlərlə Muradlarımız işğal olunmuş 

torpaqlarımızı azad etmək üçün Ali Baş 

Komandanımızın əmrini səbirsizliklə gözləyir. 

İnanıram, zəfər, qələbə bizim olacaq. Hiyləgər və 

azğın düşmən üzərində qələbə qazandığımız gün 

Murad və onun rəhbərlik etdiyi 

qəhrəmanlarımızın ruhu şad olacaq.  

Mən qəhrəmanlarımla fəxr edir, ata-analarına 

əhsən deyirəm. Ölkəmiz, dövlətimiz daim var 

olsun, Vətən sağ olsun. Təki Vətəni şəhid olmağa 

qoymayaq. 

Şəhidliyiniz mübarək, Vətən oğulları. 
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QƏRB QAPISI QAZAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŞƏHID QƏHRAMAN MÜHİD  

QURBAN OĞLU ORUCOV  
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Qazax... ürəyimdə odlu-alovlu ocaq, şairlər 

ocağı, saz-söz ocağı, yurd-yuva ocağı, Vətən ocağı, 

igidlər, qəhrəmanlar ocağı, haqq ocağı, Dəli Kür 

qırağında haqq yolu, Vətən yolu, anamın qolları 

kimi boynuma dolanıb, mürgülü xatirələrimi 

oyadır... Dəli Kürün sahilində yerləşən, ecazkar 

Qarayazı meşəsinə, ana Kürümə üzümü tutub 

deyirəm: 

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 sevgili kimi, yuxusu 

gəlməyib yatmayan yollar.  

 

Gecələr mənsizləşər deyə, 

tək qoyub  

  yatmıram ki....  

 

Vətəninin keşiyində dayanan,  
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gecəsi-gündüzü bir olan,  

axşamı-səhəri pir olan əsgər yolları... 

 

İndi bu yollara şəhid ulduzu düşüb... Vətənin 

keşiyində duran əsgərlərimiz, zabitlərimiz və 

bütün hərbçilərimiz haqqında oxuyun, fəxr edin, 

qürur duyun ki, gələcək nəsillər də sizinlə fəxr 

etsin.  

Baxır üzümə, qürurlu, cüssəli şax dayanan, 

əlində Üçrənqgli bayraq gözümdən boylanıb 

baxır... Mənimsə söz boğçamdan sözlərim ürəyimə 

axır, dayanır, durulur, insanlara 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-

vətənpərvərlik mövzusuna həsr edilən «Ordumuz 
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– qürurumuzdur, xalqımızın dayağıdır» tədbirinə 

dəvət etmişdi. Tədbirə Azərbaycan Res-

publikasının müdafiə nazirinin müavini general--

mayor Rasim Əliyev, əməkdar incəsənət xadimi, 

prezidentin fərdi təqaüdçüsü polkovnik, şair 

Abdulla Qurbani də qatılmışdılar. Tədbir Ulu 

öndərimiz H.Əliyevin heykəli qarşısına əklillər, 

gül-çiçək qoymaqla başladı. Şəhidlər xiyabanında 

generallarımızı, milli qəhrəmanlarımızı, 

şəhidlərimizi ziyarət etdik. Tədbir təmiz səma al-

tında 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 həyəcanın-

dan, əsgər və hərbçilərimizin isti nəfəsindən, 

Qazax əhalisinin coşqusundan əzəmətlə dalğa-

lanırdı. Bayrağımız həmişə dalğalansın, İnşallah! 

 

Gözəl donda biçimdə, 

Bu dünyanın içində. 

Sə ey ümman bayrağı,  

Azərbaycan bayrağı!  
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H.Əliyev parkında keçirilən bu tədbir 

möhtəşəm, izdihamlı 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.  

Layihənin müəllifi Qazax Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı cənab Rəcəb Babaşov, 

tərtibçisi, redaktoru və aparıcısı hərbçi-şair 

Abdulla Qurbani idi. 

Çoxdan şair kimi tanıdığım A.Qurbani bu 

izdihamlı tədbirdə 7777 dəlisi olan bir Koroğluya 

bənzəyirdi. Sözlərinin 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 
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gəlmisiniz... Bilin ki, sizin hər bir uğurlu 

addımınız Azərbaycan Respublikasının 

müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə xidmət edə-

cəkdir. 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, dönməzliyini düşünürəm və bu ictimai 

xadimin, şairin torpağı üçün bir əsgər kimi canını 

fəda edən, Cıdır düzündə qətlə yetirilən M.P.Va-

qifin könlümdən bu misraları keçir: 

 

“Kür qırağının əcəb seyrangahı var, 
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Yaşılbaş sonası hayıf ki yoxdur”. 

 

Düşünürəm, bu misraların müəllifi Vətəni 

üçün qəhrəmancasına şəhid oldu. O da 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarından biridir. 

Dövlət xadimidir 

Dəvət olunduğum ərazi geniş Gəncə-Qazax 

düzənliyinin qərb hissəsində yerləşir. Ən hündür 

yüksəkliyi Odun dağıdır (1316 metr). Düzənlikləri, 

təbiəti, ecazkar, bənzərsiz mənzərələri ilə göz 

oxşayır, cənubu isə alçaq dağlarla haşiyələnib. 

Şımalındakı Qarayazı meşəsi, marallar məkanı, 

şairlər oylağı, şairlər yığnağıdı. Və ceyranların 

pənah yeri Ceyrançöl qışlaqları burada yerləşir. 

Qışlaq sözünü yazanda əfsanəvi Molla qayası, 

bənzərsiz Didivan gölü, yarpızlı-lilparlı, laləli--

zümzüməli, şırşır bulaqlı, sazlı-sözlü, qonaqlı-qa-

ralı yaylaqları, S.Vurğunun vəsf etdiyi min-bir 

füsunkar mənzərəli Dilcan dərəsi. Bəli, Azər-

baycan poeziyasının sönməz günəşi S.Vurğun çox 

gözəl demişdir: 

 

Yenə gördüm səni, Dilcan dərəsi, 
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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 əz-

bəridir. 

Göyəzən dağı vulkan püskürməsindən əmələ 

gəlib. Göyəzən dağının ekiz qardaşı olan dağın 

biri də Hindistanda Monopoldur. O da vulkan 

püskürməsindən yaranıb. Göyəzən dağı öz 

gözəlliyinə görə Amerika qitəsində yerləşən Mon-

Pele dağından sonra ikinci yer tutur. Nakam 

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 
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yurdunun ayrılmaz bir qoludur. Odlu-alovlu yanar 

ocağıdır. 

İndi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illiyi (yəni 1918-ci il may ayının 28-də 

Azərbaycanın müstəqilliyi) qeyd edilmişdir.  

 1991-ci ildə xalqımız yenidən dövlət müstə-

qilliyini bərpa etdi. Heydər Əliyev cənablarının 

müdrik siyasəti nəticəsində 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 rəhbər tutaraq, AXC-nin 

yaradılmasının 100 illik yubileyinin dövlət 

səviyyəsində geniş qeyd edilməsi barədə sərəncam 

imzaladı.  

Bu il həm də Silahlı Qüvvələrimizin 

yaranmasının 100 illiyi qeyd edildi. Bu, O 100 

illikdir ki, müharibələrdə qəhrəmanlıq göstərənlər: 

Fərrux Qayıbov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları 

Museyib Allahverdiyev, İtaliyanın Milli Qəh-

rəmanı Tahir İsayev, Rusiyanın Qəhrəmanı Davud 

Paşayev və başqaları əbədiləşdiriblər. 
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Qarabağ döyüşlərində və Azərbaycanın 

bütövlüyü uğrunda Qazax mahalından olan milli 

qəhrəmanlar: Alı Mustafayev, Rafiq Alıcanov, Aqil 

Musayev, Arif Qədiməliyev, Əjdər Babayov, İlham 

Həsənov, Novruz Qurbanov, Mərifət Nəsibov, 

Firudun Mamayev Şamoy Çobanov və başqa 

qəhrəmanlar da vuruşublar. «Rus Artilleriyasının 

Allahı” sayılan Ə.Şıxlinskinin yurdunda 

doğulmuş oğullar nəinki bu bölgədə, eləcə də Ağ-

darə, Tərtər, Ağdam, Goranboy, Füzuli, Cəbrayıl, 

Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Şuşa və digər 

rayonlar uğrunda əsl qəhrəmanlıq göstəriblər. 

Azərbaycanımızın bütövlüyü uğrunda canların-

dan, qanlarından keçməyə hazır olan yüzlərlə 

qazaxlı balası var.  

Əziz hərbçlərimiz, qoy ruhunuz şad olsun, 

rahat uyuyun, xalq sizi unutmur Ordumuzun Ali 

Baş komandanı, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 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 
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olsa, yazmasam olmaz. Axı bu il - 2018-ci il 

ordumuzun 100 illiyidir. Bu 100 illik elə 

Ə.Şıxlinskinin, Səməd bəy Mehmandarovun, 

İbrahim ağa Vəkilovun, Fərrux ağa Qayıbovun, 

Cavad bəy Məmməd ağa oğlu Şıxlinskinin, 

Rüstəm bəy Məmməd ağa oğlu Şıxlinskinin, 

Museyib Allahverdiyevin, 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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Artilleriyanın Allahı sayılan     Səməd bəy 

Mehmandarov 

 General Əliağa Şıxlinski           

 

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

müharibəsində, Port-Artur qalasının müdafiəsi 

zamanı şücaət göstərdiyinə 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 
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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 ildə 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.Şıxlinskiyə tapşırılır. 

Qərb cəbhəsi artilleriya qoşunlarının rəisi 

olan Ə.Şıxlinski 1917-ci ilin sentyabr ayında isə 10-

cu ordunun komandanı təyin olunur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranması Ə.Şıxlinskinin 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 ge-

neral-leytenantı Ə.Şıxlinski isə Hərbi nazirin 

müavini təyin edilir. Bu iki şəxsiyyətin gərgin işi 

və səyi nəticəsincə Azərbaycan ordusu yaradılır.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

130 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

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 

müstəqilliyini 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». 

Mənim qələmim igidlərdən çox yazmalıdır: 

 

Ya rəbbim, əlimdən alma qələmi, 

Qəlbimdə nə qədər şəhid qala var. 

Tarixdə ucalıb şəhid oğulun, 

Şəhiddən yurduna mərdlik qalalar. 
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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 dərdləşdik.  

Allah atalarımıza rəhmət etsin. Amin! O dedi 

ki, bir halda ki, sən Aprel döyüş-

lərində (02-05. 04.2016) şəhid 

olmuş və yaşayan Milli 

Qəhrəmanlarımızdan yazırsan, 

bizim Qazaxın da Aprel 

döyüşlərində üç oğlu şəhid olub, 

üçü isə yaralanıb, istəyirsən, onlardan da yaz. Mən 

Gülayə xanımın təklifini məmnuniyyətlə qəbul 
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etdim. Çünki o, həqiqətən də, vətənpərvər bir 

xanımdır, elini-obasını, yurd-yuvasını, 

Azərbaycanı sevən və sevdirən bir xanımdır. 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 

şəhidlərimizə yasin oxutmaq üçün Qazaxın Çaylı 

kəndində yerləşən Çaylı Cümə məscidinin rəhbəri 

Sahilə xanımı götürdü. Bizim əziyyətimizi çəkən 

sürücü Nizami Sayad oğlu Məmmədov 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: 
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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, 

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. 
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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 dayanan Odun dağının döşündə yerləşən 

Fərəhli kəndinə yol alıram. Bu o kənddi ki, Sovetlər 

İttifaqı zamanında Qızıl Hacılı, Fərəhli, Abbasbəyli, 

Alpoud - bu dörd kənddə bir yerdə Muxtar Hacıyev 

sovxozu adlanırdı. İndi hal-hazırda Qızıl Hacılı, 

Fərəhli bir icranın bələdiyyəliyindədir, Abbasbəyli 

və Alpoud kəndləri də başqa bir icra bələ-

diyyəliyindədir. Sözümün canı ondan ibarətdir ki, 

qələmə alıb yazdığım qəhrəmanlıq, şəhidlik zir-

vəsinə 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 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

135 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

köməklik göstərən, hörmət qazanan, elə 

ağsaqqallıq edən bir kişi olmuşdur. 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 şəh-

idimizin 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, torpağın 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 
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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. 

 

Rayonun ən səfalı, ən gözəl, bağlı-bağatlı, 

münbit torpaqlı, flora-faunalı, füsunkar təbiətli 

Fərəhli kəndi Odun dağının döşündə yerləşir. 

Müdrik, mərhəmətli, ağsaqqallı, ağbirçəkli, şairli, 

tarixləri qılınc parıltısıyla işıqlandırmış qəh-

rəmanlarıyla, 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 Qurban oğlunun da soy - kökü budur. 
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Ümumiyyətlə, şəhid analarının qarşısında 

niyəsə bir günahkar kimi dayanıram, nanə kimi 

əsirəm, qələmim titrəyir, 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 

parçaladığı qara buludların arasından yağan 

büllur yağış damlasına bənzəyirdi. 

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

bir dastan, bir nağıldır.  

-Elədir, şair, – deyə sözümü təsdiqlədi.  

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 mü-

haribəyə (Qarabağ 1988-ci il döyüşlərinə) düşdü. 

Mən kəndimizdə K.Kərimov adına Fərəhli kənd 

məktəbində 38 ildir ki, ibtidai sinif müəllimi 

işləyirəm. Mənim 3 uşağım olub. Bir qızım Səbinə 

– ali təhsillidir. Daş Salahlı kənd sakini Şahin Səy-

yad oğlu ilə ailə qurub. İki övlad anasıdır, həyat 

yoldaşı Qazax rayon Polis İdarəsində xidmət edir. 

Bir oğlum Elbəy – orta təhsillidir. Həyat yoldaşı 

kəndlisi Aytən Elxan qızıdır. 2 övladı var.  
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Şəhidin anası Sima xanım övladları ilə birlikdə 
 

Biri də Mühüddü. İbtidai sinif müəllimi 

özüm olsam da, başım işə-gücə o qədər qarışırdı 

ki, uşaqlara, Allah rəhmət eləsin, qaynanam -

Təzəgül xanım baxırdı. Mühüd boylu-buxunlu, 

elinə-obasına yaraşan, adına layiq bir oğlan idi. 
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Doğrudan da, vətənpərvər oğullarımız 

Atillanın, Koroğlunun, Babəkin, Cavanşirin 

köynəyindən keçib gəlmişlər. Qarabağdan söz 

düşəndə Mühüd elə uşaqlıqdan deyərdi ki, Qarabağ 

Fərəhlinindir. Ağac başında gəzən Mühüdə nənəsi 

deyərdi, ağacdan düş, yıxılarsan. Yox, nənə 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, 
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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, 

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: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

142 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

– O vaxt kəndimizdə könüllü ordu yarandı. 

Məktəbimizdə 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 

komissarlığa getdik, ərizə yazdıq ki, 

C.Naxçıvanski adına Hərbi liseyə 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 məktəbi qurtarandan sonra bir il təlim-

tədris məktəbində oxudu. 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 bölün-

dülər, 3 ay işlədikdən sonra Bakıya qayıtdı və «N» 

saylı hərbi hissədə xidmətə başladı. 

Mühüd hər bir işdə həmişə birinci yerdə 

olurdu. Türkiyədə təlimlər keçmişdi. Türkiyənin 
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Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan təlimdə 

Mühüdün kürəyinə vurub deyib: «Azərbaycan 

igidi yenə də birinci diplomaya layik görülür». 

Mühüdün hər vaxt yaxşı sorağını eşidirdik. 

Mühüd hər zaman igidliyi ilə ad qazanmışdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlham Əliyev cənablarınını Mühüdə  

Bağışladığı qol saatı 
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2014-cü ildə evdə idim. Oğlum Elbəy dedi ki, 

ana hamı deyir ki, Ali Baş Komandan Prezident 

İ.Əliyev cənabları Mühüdə qol saatı bağışlayıb. 

Hamı ondan danışır. Xəbərlərdə eşidirdik ki, 

Ağdamda müharibədən çoxlu yaralılar çıxarılıb. 

Bu xəbərdən sonra Mühüdün ailəsi ilə yaşadığı 

Sumqayıt şəhərinə getdik. Tələm-tələsik qapının 

zəngini basdım ki, görüm bu nə məsələdir. Qapını 

Mühüd 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 arxasını 

çevirib oxudu. «Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti 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 vermişdi. Sən demə dostları 

ad gününə alıblarmış. Onu da bir müddət 

boynumda gəzdirdim. Saatı mənə verəndə boyun-

bağını da verdim ki, mən neynirəm, oğlanlarına 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

145 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

verərsən. Sonra eşitdim ki, yenə Ağdam 

döyüşlərində nə qədər yaralananlar 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 Qüvvələrinin 

keçirdiyi döyüş əməliyyatlarında qəhrəmancasına 

döyüşüb, ələ keçirdikləri mövqeləri sona qədər 

əldə saxlayaraq şəhid olmuşdur. Mühüd Xüsusi 

Təyinatlı Qüvvələrdə 2007-ci ildən şəhid olan 

günə qədər şərəflə xidmət etmişdir. Komandan-

lığın verdiyi bütün döyüş tapşırıqlarını uğurla 

yerinə yetirərək, şücaəti ilə nümunə olmuşdur.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

146 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

  

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, Mühüdə 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, 
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yaralıdır, 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 qrupunda 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 

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, Fərəhlinin İcra 

Nümayəndəsi Nəsimi Vəliyevə xəbər verirlər ki, 

Talış kəndində şəhid olanları gətirmək üçün 2 
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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. Mənim 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 tutuldu.  

Bu yerdə mənimsə qələmim tarıma çəkildi, 

ürəyim ağladı...  

Sən ey qəhrəman  

şəhidim 

 

Hünər səndə, qeyrət səndə, 

Polad kimi nifrət səndə, 

Bir yenilməz qüvvət səndə, 
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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 
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Qazax Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı 

Rəcəb Babaşov 
 

hər yerindən gəlmişdilər... Qazaxın İcra Hakimiy-

yətinin 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. 

Sima xanım QİHB-nın adını 

çəkəndə Rəcəb müəllimin 

qazaxlılar üçün dediyi sözü 

xatırladım: 

 

 «Hər şey qazaxlıların sağlam, rahat və 

firavan yaşaması üçün!».  

O gün hər kəsin əlində və qapıda Azərbaycan 

Bayrağı dalğalanırdı... Mühüdün dəfn mərasimini 

videoya çəkib bizə vermişdilər. Bir gün oğlum 

Elbəyə xahiş etdim və inandırdım ki, kasetə baxar-

kən dözəcəm və baxdım, məni təəccübləndirən bir 

neçə şeylər oldu. Bütün mallarımız ortada daya-

nıblar, hərəkət etmirlər, ancaq hər birinin 

gözündən yaş süzülür, 2 atımız da yol boyu 

yuxarı-aşağı get-gəldə tüyünür. 
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Dedim, anan ölsün, o malların içində birini 

sənə qurban demişdim. 

Yəqin, elə ona görə də ortada dayanıblar. O 

gündən Fərəhli kənd qəbiristanlığı bir ziyarətgah 

olub, hər gün məzarında 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 yaralanmışdı. 

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 Qurban oğlunun xatirəsi əbədi yaşa-

yacaqdır. Qazaxın Mühüd kimi sayagəlməz 

igidləri var, bir qarış vətən torpağı düşmənə 
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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, 

bütövlüyümüz, müstəqilliyimiz üçün yerinə 

yetirdiyi döyüş tapşırıqlarına görə dəfələrlə 

komandanlıq tərəfindən qiymətləndirilmişdi. 

02.04.2016-cı ildə komandanlığın «tutduğumuz 

mövqeləri əlimizdə saxlayın» komandasından 

sonra Mühüd 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 mərmi-

ləri yağış kimi yağırdı, amma mənim oğlum 

sadiqlik nümayiş etdirərək oranı tərk etməmiş, 

komandiri Murad Mirzəyevin əmrini öz canı 

bahasına yerinə yetirərək, az qüvvə ilə ondan çox 

düşmən tankının, 100-dən artıq piyadanın qar-

şısında cəsarətlə dayanmış, öləcəyini bilə-bilə geri 

çəkilməmiş və igidcəsinə, qəhrəmancasına şəhid 

olmuşdur. Bu sözləri köks ötürə-ötürə ata danışır, 

mənim qələmim qürur hissilə çırpınır və yunan 

filosofu Sokratın bir aforizmi yadıma düşür: «Bir 
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şəxs döyüş zamanı öz yerində duraraq düşmən 

qabağından geri çəkilməyi əsla fikrinə gətirmirsə, 

əmin olun ki, o, cəsarətlidir”. Eyni zamanda, qor-

xunu dəf edə bilənlər, xalq, vətən mənafeyini, 

torpaq haqqını uca tutanlar əsl cəsurlardır. Cəsarət 

inamın və doğru, həqiqət bildiyinin arxasınca 

şəxsi mənafe düşünmədən getməkdir.  

Murad Mirzəyev, Samid İmanov, Elvin Na-

mazov, Orxan Əliyev, Mühüd Orucov kimi şəhid 

oğullarımızın cismini torpaqlarımızın bütövlüyü, 

vətənimizin bölünməzliyi yolunda salınan 

körpüyə bənzədə bilərik. Onlar öz igidlikləri, qəh-

rəmanlıqları ilə əbədiyyətə bir körpü salmış, 

ölməzliyə qovuşmuşlar. Fərəhli kəndi, Mühüd 

kimi oğlunla fəxr et, indi Fərəhli kəndi, sənin 

qoynunda Azərbaycan xalqının şəhid oğlu 

uyuyur. Şəhidimizin həyat yoldaşı Qumru 

xanımla görüşmək qərarına gəldim və görüşdüm.  

04.02.2018-ci il tarixində yaşadığı Sumqayıt 

şəhərində Mühüdün həyat yoldaşı ilə görüşdük. 

Qumru ilə söhbətə başlayanda ilk sözü bu oldu ki, 

Mühüd gecələr yuxumdan çıxmır, gündüzlər də 

ağlımdan. Sual verdim:  
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– Qumru xanım, siz özünüz sevib Mühüdə 

ərə getmişdiz, yoxsa kimsə sizi tanış etmişdi?  

– Bəli, bizi görüşdürən oldu, ikitərəfli vali-

deynlərin 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 

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, 

oktyabrın 14-ü isə oğlan toyu oldu. Toydan sonra 

kənddə cəmi üç gün 

qaldıq. Sonra Mühüdün 

Sumqayıt şəhərində ki-

rayə qaldığı evə gəldik. 

Cəmi 5 ay kirayədə qal-

dıq. 2010-cu il 8 mart 
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Mühüd Orucovun, 

həyat yoldaşı Qumru 

xanım və oğlanları 
 

hədiyyəm indi uşaqlarımla yaşadığım evin açarı ol-

du. Sevincək dedi: indi bizim artıq öz evimiz var. 

Mən onunla ailə qurmamışdan əvvəl də 

Mühüd Xususi 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 eşqiylə dolu 

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. 
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 Soldan şairə Güləmail 

Murad, nəvəsi Murad və 

şəhidin övladları 
 

Mühüdlə mən bir-birimizi tamamlayırdıq. B-

izim sevgimiz hər gün “səni sevirəm... sevirəm” 

deyənlərdən möhkəm idi. Bu sevgimizin bir gün 

gözə gələcəyindən qorxurdum. Gözə gəldi də. Biz 

bütün qohum-əqraba, dost-tanış və sevənlər ara-

sında gözəl bir nümunə idik. Bu sevginin bitib 

qurtaracağından qorxurdum. Bir yerdə olduğu-

muz müddətdə və ondan əvvəllər də mükafatlar 

və ödüllər almışdı. 

Sonuncu dəfə martın 28-də əraziyə gedirəm 

deyə, evdən çıxdı. Mən də ona çox suallar 

verirdim. “Neçə günə gedib-qayıdarsan? Neçə gün 

çəkər?” Onun əməliyyatlara getməsi çox 

olmuşdur. 

Mühüd evdən 

çıxan kimi 

darıxmağa başlayır-

dım. Ona görə də 

çox suallar verirdim. 

Adətən, o, 

təlimə gedəndə 

uşaqlar yatmış olur-

dular. İnanın ki, bu 
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dəfə uşaqlar da gecəni yatmadılar. Səhər martın 

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, yatmadıqları məni çox narahat etmişdi. 

Hey düşünürdüm ki, niyə axı bu uşaqlar gecəni 

səhərə qədər yatmadılar. 

Martın 28-dən sonra yalnız aprelin 2-də 

danışa bildim. Aprelin 3-də telefonuna zəng 

çatdığı üçün bir az rahat oldum. Aprelin 3-ü 

axşam tərəfi mesaj yazdı. Hər şey yaxşıdı, narahat 

olma. Həmişə mən Mühüdə zəng edəndə zəng ça-

tırdısa, deməli, o, evə gəlir. İndi də elə düşündüm. 

Başladım Mühüdün sevdiyi yeməkləri bişirməyə. 

Mühüdün yolunu gözləyirdim ki, Mühüdün əmisi 

Elşad gəldi ki, Qumru, Mühüddən xəbər varmı? 

Mən də dedim ki, Mühüdlə 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 
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çəkib dedi ki, 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 demə bizdən əlavə 8-9 maşın gedirmiş. 

Bakıda, Sumqayıtda olan qohum-əqrabanın hamısı 

gedirmiş. 

Mənə dedilər ki, sən Gəncədə düşərsən. 

Mühüd Gəncədə 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 

mamamgildə rahatladıq. Mənə isə heç nə 

demədilər. Mən, bacım Bahar, bacımın yoldaşı Ra-

min, bir də qardaşım Eldar Gəncəyə qayıtdıq. 

Hospitala getdik. Hospitalın qəbul şöbəsindən 

Mühüdü soruşduq. Onlar da dedilər ki, hospitalda 

heç bir yaralı qalmayıb. Bütün yaralıları Bakıya 

göndəriblər. Hospitaldan bir şəhidi Qazaxa yola 
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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 soraq-

lamadığımız 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, 

əməliyyatlar dayandırılıb. 12 nəfər sağ-salamat 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin döyüşçüləri gəlir. Biz 

maraqlandıq ki, telefonla araşdıraq görək 12 

nəfərin içində Mühüd də varmı? Dedilər ki, ad, 

soyadını radio-televiziyada vermişik, amma 

telefonla danışmağa icazə verilmir. 

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... 
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Qələmim belə söylədi. 

 

Gecələr gəlməyir gözümə yuxu, 

Gəl mənim yuxusuz gecələrimə. 

Oyağam, baxmayır sözümə yuxu, 

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, 
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Gəl ki, qaranlığın içində azaq, 

«Yuxusuz gecələr» nəğməsi yazaq, 

Gəl mənim yuxusuz gecələrimə, 

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, qayıt gəl, axı sənin ünvanın mənim 

qəlbimdədir.  

Qələmimsə Qumru xanıma belə pıçıldadı: 
 

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, 
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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? 

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.  
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Qumru xanım, o həmişə sizin və xalqın 

ürəyindədir. O, bir şəhiddir ki, əbədi ölümsüzlüyə 

qovuşub. 

Kapitan Mühüd Qurban oğlu Orucovun bir daha 

həyat yollarına nəzər salaq.  

Orucov Mühüd Qurban oğlu 1984-cü il, iyul 

ayının 13-də Qazax rayonunun Fərəhli kəndində 

anadan olmuşdur. 1991-ci ildə K.Kərimov adına 

Fərəhli kənd orta məktəbin birinci sinfinə daxil 

olmuş, 1999-cu ildə həmin məktəbin doqquzuncu 

sinfini bitirərək, sənədlərini C.Naxçıvanski 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 kəşfiyyat tağım komandiri 

vəzifəsində xidmətə başlamışdır. Daha sonra 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr kursunu keçmək üçün 

«N» saylı hərbi hissəyə ezam olunmuşdur. 2008-ci 
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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 uğrunda erməni işğalçılarına 

qarşı gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid 

olmuşdur. 

Orucov Mühüd Qurban oğlu ölümündən 

sonra Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin 

sərəncamı ilə «İgidliyə görə» medalı ilə təltif 
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olunmuşdur. 
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ÖZ GÖZ YAŞINDA BOĞULAN ANALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞƏHİD QƏHRAMAN ELVİN MƏMMƏD  

OĞLU NAMAZOV 

 

 

Elvin Namazov 
 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

168 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

Göyəzən və Odun dağından yol alırıq Yuxarı 

Salahlıya, ilk xalq şairi, akademik Səməd 

Vurğunun, ictimai xadim, şair Molla Pənah Vaqi-

fin, Molla Vəli Vidadinin, ilk 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 

Azərbaycan bayrağı asılmışdır. Bu bayğarın biri 

də Elvinin məzarı üstə dalğalanırdı. Elvingilin qa-

pısından baxanda məzarın üstə dalğalanan bayraq 

görünürdü. Çünki, Yuxarı Salahlı kəndi dağın 

ətəyində, qəbiristanlıqsa dağın yüksəkliyində 

yerləşir. 

Mən qapıdan qəbiristanlıqda dalğalanan 

bayrağa baxırdım ki, qapı açıldı. Şəhid ailələri ilə 
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üzbəüz qalanda nə danışacağımı bilmirəm, boynu 

bükük bənövşə kimi boynumu büküb dururam. 

Bu an səs gəldi: – “Doqqazda niyə dayanmısız, 

keçin evə...” Evə daxil oluruq. Şəhidin ailəsi ilə 

birlikdə. 

Ana sözə başladı:  

Elvin dərya idi. O, həmişə sakit və təmkinli 

idi. Ailədə 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. Oğlum axırıncı 

kursda oxuyanda özü seçib sevmişdi. Onun gə-

lişilə bizim ailəyə günəş doğmuşdu, nur saçıl-

mışdı. 

Elvin bizə heç bir hərbi sirr verməzdi, 

məndən narahat olma, ana, bir gecə Qazaxda, bir 

gecə Tərtərdə, bir gecə də haralarda... harada... Bir 

gecədə düşməni yerlə - 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 
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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 keçmişdi. Evdə heç kim istəmirdi ki, 

o, xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı 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 
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dedi: Ana bu gün elə dincəldim... 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 və layla deyəcək. 
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 Elvin və anası Aişə xanım 

 

 

Qələm layla deyir yenə bu axşam, 

Vətən topağının bir sal daşıyam. 

Ana laylasını unutmamışam, 
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Anamın laylası düşür yadıma. 

 

Anadır balanın şöhrəti, şanı! 

Çal-çağır tutsa da bütün cahanı, 

Ana laylasının əvəzi hanı? 

Anamın laylası düşür yadıma. 

 

Anam bəstəkardır 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, Allah səbrinizi versin! Elvinin adını 

çəkəndə hərəkətsiz-hissiyatsız qalan Aişə ana! 

Elvin üçün laylanı əksik etmə. 

Ana davam edir: 
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– Elvin gecənin bir vaxtı yuxusundan qalxıb 

dedi: “Ana, mən gedirəm, sən özündən muğayat 

ol.” O, təlimə, mənsə evə qayıtdım. Evə gələrkən 

istədim Kürdəmirdən düşüb geriyə - 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 na-

rahatam. 

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. 
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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! 

 

Elvin Yuxarı Salahlıda, öz qəbristanlığımızda 

dəfn edildi. İndi qəbiristanlıq bir ziyarətgaha 

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? Təsadüfə baxın ki, Mühüdün də 

qardaşının adı Elbəyi, Elvinin də qardaşının adı 
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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 Elvinim...  

Övlad itkisi anaların gözlərini nəmli, üzlərini 

yaşlı edər, üzdən süzülən o yaş cığır-cığır qırışlar 

salır...  

– Hər vaxt yuxuda Elvini uşaq kimi görürəm, 

uşaqlığını görürəm. Yuxumda hey deyir, ana, o 

başındakı qara şalı aç, mənim yaramı sarı, yaram 

isinsin. Şalı açıb yarasına 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 
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baş versə, heç olmasa sağ qalanımız olsun. 

Qazaxlılardan döyüş zamanı yaralananları və sağ 

qalanları da var... 

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 kən-

dinə qədər itkisiz gedirlər. Cəsarətli əməliyyatla 

qrup komandiri Elvinin dəstəsi Talış kəndinin 

yüksəkliyi Lələtəpəni alıb. Həmin an Elvinin 

dəstəsi 4 maşın düşməni qırıb məhv edir. Dəstə 

çox irəli gedib, “arxaya dönün” əmri veriləndə, 

ermənilər Elvinin dəstəsinin arxasında olub. 

Elvingil mühasirəyə düşürlər. “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 susdur-

malıyıq”. Qarabağı almalıyıq. Bununla dəstədə 
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olanlar “irəli” deyə hücuma keçir. Ölüm-dirim 

müharibəsi gedir... 

Çox təəssüf ki, bu an sapyor Seymur 

Baxşıyev minaya 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 torpaqları 

təmizləyiblərmiş. Əvvəlcədən özlərinə yol açıblar-

mış. Murad Mirzəyev ən cəsarətli dəstəsi olan 

Elvingilə deyirmiş 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 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. 
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Sözüm ondadı ki, nişan qoyduq, nişan günü 

evdə olmadı, toy etdik, toy günü evdə olmadı, elə 

dedi, qardaş, mən əməliyyata gedirəm. Soruşanda 

deyərdi, mənim titulum ƏSGƏRDİ, qardaş! Nə 

vaxt formadayamsa, mən ƏSGƏRƏM (Narahat 

olmayın, mən əsgər adımla fəxr edirəm). 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 yanımızda 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 gö-

rürdük, nə duyurduq, tək həyətdə və evin 

doqqazına qoyduğu nişanələrdən bilirdik ki, evə 

gəlib-gedib və bunun şahidi doqqaz və Allahımız 

olurdu. 
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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 öyrəşsin. 

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 yanından 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 
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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 yazılmışdır. 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 tərəf qar idi. Cənazəni yola salanda gördüm 

ki, 2 at-ağ göyümsov və qırmızı atlar cənazə ilə 

bərabər insanların ətrafında yuxarı-aşağı gah 

yüyürür, gah dayanır, ta qəbiristanlığa qədər 

bizimlə bərabər gedirlər. Bunlar Mühüdün cə-

nazəsi götürüləndə də baş verib. Cənazə 

götürüləndə çəkilən 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). 

Elvinin qəbrini qazanda, qəbrinin baş 

tərəfindən bir ocaq daşı çıxdı. Ocaq daşının 
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Elvin və qardaşı Elbəy 
 

yanında xeyli kömür də vardı. 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. So-

ruşdular, niyə yat-

mırsan, yata 

bilmədim, dedim. 

O gündən mənim 

üçün dünya də-

yişdi. Mən Elbəyi Elvinsiz tək qaldım. 

Mən qardaşımın qorxmazlığı, mərdliyi ilə 

qürur duyuram... mən də elə 

olacam... Qazaxdan Bakıya 

qayıdanda qərara aldım ki, 

Elvinin həyat yoldaşı Nuranə xanımla görüşüm. 

Mənimlə üz-üzə danışa bilməyəcəyini söylədi və 

dedi:  
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Sİzə müəyyən məlumatlar yazıb verə bilərəm, 

elə də etdik.  

Ona görüşmək istədiyimi bildirdim, razılaşdı... 

Vədələşib görüşdük. Saat 18:00-da 

N.Nərimanov metrosunun çıxışında. Görüşə 10 

dəqiqə gecikmişdi. Məndən 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 titrəyir-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 

doğulmamışdan qabaq, bu dünyanın xoş və əzablı 
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günlərini dadmamışdan qabaq Allah bizi bir-

birimizin bəxtinə yazmışdı. Nə yaxşı ki, yazıb... 

Uzun illər davam edən saf, gözəl 

münasibətimiz valideynlərimizin razılığı ilə 

qovuşmağımızla tamamlandı. Allahdan sonra 

valideynlərimizin xeyir-duası bizi sevindirdi. 

Ancaq Elvin 

hərdən 

danışanda, yaxın 

keçmişə nəzər sa-

landa deyirdi ki, 

Nuranə, səni bir 

yerdə tək 

qoymuşam. Nişa-

nımız olarkən 

Elvin xüsusi 

Təyinatlı 

qüvvələrə get-

mək üçün 6 aylıq 

kursdaydı. Və 

həmin kursda 

olarkən oradan 

çıxmağa icazə 
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Elvin və həyat yoldaşı  

Nuranə xanım 
 

yox idi. Buna görə də Elvin nişanımıza gələ bilmə-

mişdi. Nişan üzüyümü qayınanamgil taxmışdı.  

Həmin gün mənimlə telefon əlaqəsi saxladı 

və orada olmadığına görə pis olduğunu, ancaq 

xoşbəxt günlərimizin qarşıda olduğunu, bundan 

sonrakı ən xoş günlərimizdə bir yerdə olacağımızı 

dedi. Biz bir il altı ay nişanlı qaldıq və iyunun 7-si 

Bakıda qız toyu, 14 iyun 2015-ci ildə Qazaxda oğ-

lan toyu oldu. Həyatımızın ən gözəl günüydü. Bəl-

kə də, həmin gün bizdən xoşbəxt insan yoxuydu... 

 

 

Biz toydan sonra Ba-

kıda yaşamağa başladıq. 

Elvin hər səhər tezdən qal-

xıb işə gedir, axşamlar işdən çıxıb evə tələsirdi. 

Hər gün onun paltarların səliqəyə salırdım, yemə-

yini hazırlayıb işə gedərkən yemək çantasını əlinə 

verirdim. Qapıdan çıxıb gedərkən pəncərədən 

arxasınca baxırdım. 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 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

187 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

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 olmasını və evdə onu 

gözləyən ailəsi olduğunu xatırladırdım. Çünki 

Elvini itirməkdən çox qorxurdum. İstənilən hərbçi 

ailəsi hər zaman qorxu içində olur. Çünki Azər-

baycanın Qarabağ kimi böyük ağrılı yeri var. Və 

Qarabağımız üçün minlərlə insan şəhid olub, ən 

əzizlərini itirən vətəndaşlarımız çoxdur. Bu gün 

biz də şəhid verən ailələrdən biriyik. Elvin özü də 

bilirmiş ki, nə vaxtsa bu dünyadan 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 deyib, bu Vətən üçün döyü-

şərək qanının son damlasına qədər döyüşdü. Bu 

çətin, ancaq o qədər də şərəfli peşənin öhdəsindən 

gəldi, canını əsirgəmədi. Ancaq mən Elvin üçün 

heç bir zaman “öldü” deyə bilmirəm. Çünki, 

şəhidlər ölmürlər, onlar hər zaman bizim 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

188 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

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. Həm də 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 

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 

peşəkarı olmaq istəyirdi. Həmişə özü deyirdi ki, 

hədəfim böyükdü. Xarici ölkələrdə keçirilən hərbi 

kurslara qatılmağı fikirləşirdi. Bilirdi ki, hansı iş 

olursa-olsun, bütün tapşırıqların öhdəsindən 

uğurla gələcək. Və bu gün Elvin və onun kimi 

döyüşən yoldaşları, Qarabağ qazilərimiz və bütün 

şəhidlərimiz sübut etdilər ki, Azərbaycan ordusu, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

189 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

həqiqətən, güclüdür və bu Vətəndə qorxmaz, vətə-

nini canından da çox sevən dövlətimizə layiqli 

zabitlər, hərbçilər var . Onlar heç bir zaman 

insanların yaddaşından və tariximizdən 

silinməyəcəklər. 

Elvinlə mən hərbi filmlərə çox baxırdıq. 

Mənə deyirdi ki, hərbçinin ailəsi də hərbçi kimi 

dözümlü, ürəkli, möhkəm, vətənpərvər olmalıdır. 

Amma görünür, Allahın bizə yazdığı qismət, tale 

yarımçıq imiş. Mən hələ də razılaşmıram onun 

yoxluğuyla. Bütün arzularımız, xəyallarımız 

hamısı bir günün içərisində yox oldu. Elə pis 

oluram ki, Elvin atalıq hissini doyunca yaşaya 

bilmədi, öz övladını qucağına alıb əzizləmədi. Ya-

şasaydı ata olacaqdı, övladımızı istədiyi kimi 

böyüdəcəkdi. Həmişə deyirdi ki, Nuranə, mən ən 

çox istədiyim iki arzuma çatmışam. Birincisi işimlə 

bağlıdı, mən istədiyim yerdəyəm və işimi çox se-

virəm, torpaqlarımızı düşməndən almağa hər 

zaman hazıram 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 

sevinmişdi, elə bilirdi ki, ondan xoşbəxti yoxdu 

dünyada. Amma yenə də Allahın qisməti! Allah 

nəsib eləmədi. Elvin şəhid olmamışdan 10 gün 

qabaq mən öyrəndim ki, hamiləliyim 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 tutqundu. 

Hal-əhval soruşduq və mən başladım ağlamağa. 

Mənə dedi ki, Nuruş, ağlama, inşallah aprelin 3-ü, 

ya 5-i gələcəyəm. Əgər gəlməsəm, uzağı 10 günə 

gələcəyəm, narahat olma. Bax sən ağlama! Sən 

ağlasan, mən nigaran qalacağam burada. Sonuncu 
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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 xəbərləri gəlməyə başlayanda 

narahat olmağa başladım. Biz hərbi şəhərcikdə 

yaşadığımıza görə oradakı hərbçi xanımlarından 

birinin yoldaşının yaralı olduğunu öyrəndim. Və 

mən daha da narahat oldum ki, Elvin də 

yaralanar. Çünki artıq Elvinlə əlaqəm kəsilmişdi. 

Atam Bakıdakı hospitalları axtarırdı ki, Elvin 

yaralı olar və hospitala gətirərlər. Ancaq atam 

Elvinin şəhid olduğu xəbərini eşidib, məndən 

həqiqəti gizlətmişdi. Sonra mənə Elvinin yaralı 

olduğunu, 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 
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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. Həyatda hər şeyin yerin 

biləndi. Çox məsuliyyətliydi. Bəzən özünə 

deyirdim ki, Elvin, sən cavan olsan da, düşüncə-

lərin, həyata baxışın 50-60 yaşında olan insanın 

düşüncələridi. Elvin yaşından tez böyümüşdü və 

həyatın bütün çətinliklərini 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 ürəyin-

dəki böyüklüyü görüb, onun düşüncələrini hiss 
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etmək lazımdı. Çünki Elvin çox sakitiydi, çox 

danışmağı sevməzdi, kənar şəxslərin söhbətini 

etməyi xoşlamazdı, O, söhbətləri evə gətirməzdi. 

Evdə olduğu müddətcə vaxtını ailəmizə sərf edər-

di. Mən həyatda çox xoşbəxt insanam ki, Elvini 

tanımışam və onun kimi qəhrəman bir insan 

mənim həyat yoldaşımdı. 

Elvinin məndə bir bloknotu var, onun 

içərisində Vətənə, mənə olan ürək sözləri yazılıb. 

Biz nişanlı olarkən Elvin kursda olduğu vaxtda 

mənimlə əlaqə saxlaya bilməyəndə o dəftərə 

ürəyindən keçənləri yazmışdı. İlk səhifələrində 

«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 dəftərə qeyd edib, 

dəftəri axırıncı səhifəsinə qədər yazıb qurta-

racağam. 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 gözəl adla, şəhidlik 
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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 geri çəkilməyəcəklər. 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 al-

maqla 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 sonda 

deyirəm ki, Elvin, mən sənsiz yaşaya bilmirəm, 

haradasan?  Elə qələmim də haradasan söylədi. 
 

Sən getdin-gedəli dağıldı dünyam, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

195 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

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 Elvin Məmməd oğlu Na-

mazov 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 yüksəl-

mişdir. 2016-cı il aprel ayının 3-də döyüş 

tapşırıqlarını yerinə yetirib. Kəşfiyyat qrupu ilə 

birlikdə Tərtər rayonu ərazisində düşmənlə 

üzbəüz qalaraq, öz kiçik qrupu ilə döyüşə 

girmişdir. Döyüşün ilkin mərhələsində düşmən 

cəbhəsində böyük çaşqınlıq yaranmışdır. 

Əməliyyatın mütəşəkkilliyini tənzimləmək üçün 
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düşmən bölüyü ilə atışmaq lazım idi. Düşmən 

öncə karıxsa da, canlı qüvvə sarıdan böyük 

üstünlüyə malik idi. Bununla belə düşməni möv-

qelərindən vurub çıxarmaq lazımdı. Səhərə az 

qalırdı, kəşfiyyat qrupunda texnikanın yoxluğu 

tezliklə özünü göstərməyə başladı. Düşmən 

mövqelərindən atılan PDM mərmisi haradasa 

Elvinin yaxınlığında partlayır. Partlayışdan Elvin 

yaralanır. 2016-cı il aprel ayının 2-dən 3-nə keçən 

gecə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda erməni 

işğalçılarına qarşı gedən döyüşlərdə 

qəhrəmancasına şəhid oldu. 9 aprel 2016-cı ildə 

doğulduğu Yuxarı Salahlı kənd qəbiristanlığında 

böyük izdiham və təntənə ilə dəfn olundu. 

Namazov Elvin Məmməd oğlu ölümündən 

sonra Azərbaycan Respublikasınını prezidenti Ali 

Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 

«Vətən uğrunda» medalı ilə təltif olunmuşdur. 
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Elvinin atası Elvinin məzarı önündə dayanıb 

deyir:  

– Söz verirəm ki, sənin intiqamını, ölən şəhid-

lərimizin intiqamını almaq üçün torpaqlarımızın 

bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qoşulmağa 

hazıram və bunlara nail olmayınca rahatlığın nə 

olduğunu bilməyəcəyik. And içirəm ki, bu intiqam 

çox dəhşətli olacaq. 
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Elvinin atası  

Məmməd Namazov 
 

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 döyüşərək, 

qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. 

 

Bu igid zabit 

düşmənlə üz-üzə 

dayanaraq, yüksək mövqe-

də yer tutdu, erməni 

dəstəsini darmadağın edə-

edə 2016-cı il aprelin 2-dən 

3-ə keçən gecə şəhid oldu. 

Azərbaycan ordusunun 

qüdrəti, gənclərimizin Və-

tən sevgisi, əsgərlərimizin 

döyüşlərdəki şücaəti, 

silahlı qüvvələrimizin 

gücü, xalq və ordu birliyi 

sayəsində işğal altındakı 
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bütün torpaqlarımızın tezliklə azad olacağına mən 

inanıram, çünki, bizim xalq çox cəsarətli xalqdır. 

Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənabları 

döyüşə hər an hazır olan Silahlı Qüvvələrimizin 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyi günün 

çox da uzaqda olmadığını, qəhrəmanlarımızın 

qanının yerdə qalmayacağını bildirmişdir.Əziz 

şəhidlərim, siz qanımızda, canımızda, xatirələ-

rimizdə əbədi olaraq yaşayacaqsınız. Şəhidlərimi-

zin xatirəsini əziz tutan Qazax Rayon İcra Ha-

kimiyyətinin Başçısı Rəcəb Babaşov Qazax şəhid-

lərinin «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! 

OĞLUM BU GÜN DƏ ƏSGƏRDİ 
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ŞƏHİD ƏSGƏR  

ORXAN MƏHƏMMƏD OĞLU ƏLİYEV 
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Mənim oğlum bu gündə əsgərdi söyləyən ana 

deyir: 

 

Yollara baxanda elə bilirəm, 

Orxan gəlir. 

Əsgər gəlir.  

Sanki bütün əsgərlər Orxandı.  

Orxan gəlir...  

Əsgər gəlir...  

Neynim ki...  

Gözlərimi yollara atdım,  

götürmədi.  

Doymuşam, dedi 

 

17.12.2017-ci il. Axşam düşmüşdü, şər qarış-

mışdı.  

Aprel döyüşlərində (02.05.2016) şəhid olan 

Yuxarı Salahlıda böyüyüb-başa çatmış Elvin 

Namazovun ailəsi ilə vidalaşıb üz tutduq Qazax 

rayonunun ucqar kəndi Aslanbəyliyə, İncə 

dərəsində yerləşən Aslanbəyli, Qaymaqlı və 

Kəmərli kəndlərinə. Bu kəndlər üç bacı adlanır. 

Üçünün arasındakı dərədən İncə çayı axır. Züm-
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züməli, 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 Gülayə 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, rayonumuzda şəhidlərin xatirəsinə 

tikilmiş bulaqların açılışından danışdı. Qazaxda 
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şəhidlərin xatirəsi əziz tutulur, onların adlarının 

əbədiləşdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər keçirilir. 

Daş Salahlı və Yuxarı Salahlı kəndlərindəki şəhid-

lər xiyabanının bərpası, şəhidlərin adına layiq hala 

salınması deyilənləri bir daha təsdiqləyir. Aprel 

döyüşlərində şəhid olmuş kapitan Mühüd Qurban 

oğlu Orucov, baş leytenant Elvin Məmməd oğlu 

Namazov və əsgər Orxan Məhəmməd oğlu 

Əliyevin xatirəsinə bulaqlar tikilmişdir.  

Heydər Əliyev prospektində tikilən həmin bu-

laqların açılışına şəhid ailələri, müharibə veteranları, 

yüzlərlə şəhər və kənd sakini toplaşmışdı. Açılış 

mərasimlərində Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Rəcəb Babaşov, Azərbaycan Respublikası 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

xidmətinin rəis müavini, general-mayor Novruzəli 

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. 
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Daha sonra qoşunların təmas xəttində erməni 

işğalçıları ilə döyüşlərdə şəhid olan Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi 

qulluqçularının medalları doğmalarına təqdim 

olunmuşdur. 

Qazax rayonu Ermənistanla 168 km məsafədə 

yerləşir. Məzəm kəndi də düşmənimiz ermənilər 

tərəfindən atəşə məruz qalır. 5 kəndimiz belə 

təhlükəli mövqedədir. Gülayə xanım bu 

təhlükədən sovuşmaq üçün evlərin qarşısına 

istinad divarlarının çəkilməsindən danışdı. Dedi 

ki, aprel ayında düşmənə qarşı döyüşlərdə Qazax 

rayonu 3 şəhid 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 təşəkkürümü bildirirəm... Hər bir icra 

başçısını da belə vətənpərvər olmağa çağırıram. 

Şəhid haqqında tədbir olanda öz qınlarına 
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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... 

 

Yurd-yuvası ilə öyünüb, 
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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, 
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Ozan səsimi qoy ellərə yaysın! 

 

Bu əsgərin səsi dağlarda qaldı. 

Qələmimin gözləri yaxında-uzaqda qaldı. 

 

Bu yaz havasında, 

O aprel döyüşlərində, 

2016-cı ildə, 

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, 
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Axı o mənim 

Həyatımın mənası 

İndi dəniz üzərində 

Lal bir gəmi, dayanmışam, 

Sahilimin 

Limanı dağıdılıb,  

gümanda qalmışam... 

 

Beləcə düşünə-düşünə ananın gözləri ilə 

danışdım. -Bilirsiniz ki, övladlar analar üçün 

həmişə uşaqdır (doğrudan da, 80 yaşı olan 

valideyn 60 yaşındakına “ay uşaq”, deyir), hər ay 

Tərtərə hərbi hissəyə yanına gedirdim. Ana özünə 

gəlib dedi: O “N” saylı hərbi hissədə Tərtərin Talış 

kəndi uğrunda gedən dəstədə idi. Mən də elə 

uşaqdı deyib, hər ay yanına gedirdim. Orxan 

deyirdi: “Ana, bilirsən, mənə nə deyirlər: «sən ana 

uşağısan» Xahiş edirəm, daha yanıma gəlmə”. 

Yenə də ürəyim dözmürdü, yanına gedirdim. 

Neynim, ana ürəyi. Ürəyim dözməyib gedirdim. O 

Bakı Texniki Kollecində də Yol hərəkətinin təşkili 

və təhlükəsizliyi ixtisasında oxuyanda da hər 

dəqiqə zəng edirdim. Mən də beləyəm. Orxan elə 
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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! Şəfiqə ana 

başına döyüb ölüm istəyir... hər bir ana kimi... 

Ölə bilməyən analara.... Şəfiqə ananın 

dilindən Qələmim yenə belə söyləyir: 

 

Evimin daş-divarı quzulayır, oğul! 

Dirəyi sınıb hönkürür ağlayır, oğul! 

Üz tutub göylərə; ana - 

Sən, dayan, dayan, deyirəm, fələk!  
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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. 

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 güclənməyə başladı. Hər tərəfi 

qaranlıq bürüdü, darıxmağa başladım. Allah, sən 

saxla, belə nə oldu ki, birdən şimşək çaxdı, yağış 
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dənələri pəncərəni, qapını döyməyə başladı. 

Orxanın ömrü də bax beləcə şimşək kimi, bir 

qığılcım tək sönüb getdi. 

Belə 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 ağlayacağıq... 

 

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, 

Bəxtimə yazılıb yaş doğulanda. 

 

Mən Güləmailəm, ey Pərvərdigar, 
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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 sonunda yaşamış top artilleriyasının Allahı 

qazaxlı Əliağa Şıxlinskinin hərbi cəsarəti, hərbi 

şücaəti XXI əsrdə onun şəhid həmyerlisi, nəvə-

nəticəsi olan Orxan Əliyevin taleyində təkrar 

olunur. Onu da deyim ki, bütün əsgərlər Ə.Şıx-

linski övladı, nəvə-nəticəsidir. 

Bu misraları vətəndaş Vüqar Quliyevin 

Orxanın əmisi ilə etdiyi söhbətdən sonra yazıram. 

Orxanı növbəti çağırış üçün saxlayırdılar. O 

buna etiraz 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 
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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 buradan, Orxansız avtomobillə və bu 

dünyaya baxa bilmirəm. Mən dünyadan qaçmaq 

istəyirəm. Atanın bu halına qələmim hönkürür: 

 

Yalan axtarmayın əsla sözümdə, 

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. 
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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 ölmürlər, ölümsüzlüyə 

qovuşurlar. Bu iki cahan məndən doğulub gəlir, 

budur dünyanın sirri... Hələ ki, bu fani dünyada 

yaşayırıq, qardaş. 
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Şəhid atası Məhəmməd kişi dünyanın başına 

fırlandığını söylədi. Sükutla haray çəkən qələmimin 

gözlərindən axan yaş bu misraları yazdı.  

 

Güləmail, demişəm ki, 

O qədər qəm yemişəm ki... 

Dünyaya neyləmişəm ki, 

Dünya başıma fırlanır. 
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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 diplomunu da ala bilmədi. “Sağlıq olsun, 

hərbdən gələndən sonra alaram”,- deyirdi. Ata: “O 

da bax belə, şair”. Orxanın komandirinin dediyinə 

görə, Orxan 5 erməni öldürüb, amma özü də 

döyüşdə səngərdə yaralanıb. Tank mərmisindən 

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 başıma fırlandı. 

 

Mənim də qələmimin başı fırlandı. 

Dünyaya neyləmişəm ki, 

Dünya başıma fırlandı.  

Səs... səs... ata başın fırlanmasın, 
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Sənin oğlun həmişə əsgərdir. 
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Orxanı da dost-tanışlarından, qohum-

əqrəbadan fərqləndirən tərcümeyi-halı şəhidlik 

zirvəsidir. O, tarixə köçürülüb, tarixin qan 

yaddaşında qalacaq... 

Necə ki, indi mən onun tərcümeyi-halını 

yazıram, eləcə də tarix yazır... 

Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu 1995-ci il 

avqust ayının 11-də Qazax rayonunun Aslanbəyli 

kəndində anadan 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 
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etdirmişdir. Üç ay sonra Tərtər rayonundan 

Bərdəyə getmiş və 2 ay orada hərbi təlimlərdə 

iştirak etmişdir. Mart ayının 20-də isə 15 gün Min-

gəçevir «N» saylı hərbi hissədə olmuşdur. Həmin 

ilin aprel ayının 1-dən yenidən Tərtər «N» saylı 

hərbi hissəyə keçirilmişdir. 

Həmin gün onun bölüyünə Talış kəndi yaxın-

lığında 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 döyüşlərdə 

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 verilmişdir. 21 yaşının tamam 

olması münasibətilə əlaqədar Rəcəb Babaşov 

tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur. 

Sonra Qazax rayon Olimpiya Kompleksində 

şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş turnir keçiril-

miş, «Gəncliyin təşəbbüsü» Maarifləndirmə 

İctimai Birliyinin sədri A.Əliyev tərəfindən Fəxri 

diploma və medala layiq görülmüşdür. 

Orxan Əliyev kollecdə oxuduğu müddətdə 

də çalışqan, nizamlı-intizamlı, məsuliyyətli bir 

tələbə olub. Ona dərs deyən hər bir müəllimin 

rəğbətini qazanıb. Tələbə yoldaşları ilə olduqca 
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mehriban, dürüst olub. Orxan, eyni zamanda, 

hərbi dərslərdə fəal iştirak edib. Uşaqlığa kollecdə 

son qoyub, bir vətənpərvər şəxsiyyət kimi forma-

laşmışdı. Tələbə dostları ilə söhbət etdikdə, 

deyirmiş ki, həmişə 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. 

Bəli, Vətən Orxan kimi igidlərə oğul deyir.  

Eləcə də Murad Mirzəyev, Samid İmanov, 

Şükür Həmidov, Mühüd Orucov, Elvin Namazov 

və Orxan Əliyev. İllər keçəcək, lakin onlar 

unudulmayacaq. Orxan kimilər unudulmayacaq. 

Allah rəhmət eləsin, məkanları nurla dolsun! Təki 

Vətəni qoymayaq şəhid olmağa. Vətən yaşasın! 
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2016-cı  ilin 19 aprelində Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

və Azərbaycan  Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin 1966 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında  

xüsusi xidmətlərinə  və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən 

göstərdiyi şəxsi igidliyə görə mayor Samid Gülağa oğlu 

İmanova ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" 

adına layiq görüldü. 
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Lələtəpədə bayrağa dönüb, 

Qanlı torpağa sancılıb 

ŞƏHİDLƏR... 

 

24 yanvar... Küləklər şəhərini - doğma 

Bakımızı qucağına alıb qoynunda beşik kimi 

yırğalayan coşqun Xəzərin xəzrisi, gilavarı 

pəncərəmin şüşələrini cingildədir. Var gücü ilə 

otağıma daxil olmaq istəyən külək 

inadkarlığından əl çəkmir. Sanki bu külək müjdəli 

bir xəbərin elçisidir, otağıma girib yuva qurmaq 

istəyən bahar ətirli qaranquşdur.  

Adi günlərdən biridir, televizora baxıram. 

Budur, Azərbaycanımızın möhtərəm Prezidenti 

sərəncam imzalayıb. Daha yaxşı eşitmək üçün 

televizorun səsini artırıram. “Space” kanalının 

xəbərlər proqramının aparıcısı cənab 

Prezidentimizin Qarabağ torpaqlarına – Cocuq 

Mərcanlıya əhalinin qayıdışı, yeni yaşayış məs-

kənlərinin inşa edilməsi barədə imzaladığı sərən-

camı sevə-sevə oxuyur. İlahi, bayırda külək 

yatdımı?! İçimdə bir dəli külək tufan qaldırıb. 
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Sevincimdən özümə sığmıram. Xəyalım məni 

Cocuq Mərcanlıya götürür. 

Xəyalən Cocuq Mərcanlıya qədər getdiyim 

yolda fikrim gah büdrəyir, gah da işıq sürəti ilə 

irəliləyir. Dağıdılmış evlər, söndürülmüş ocaqlar, 

sahibsiz çöllər əsil sahibinə qovuşacaq. İnsanların 

qəlbində sevinc, dodağında təbəssüm boy verəcək. 

Torpaq da sevinəcək, yenidən ocağın hərarətini 

duyan evlər də... Hələ uçurulmuş damlarda yuva 

quran qaranquşları demirəm. Hələ qaçqın 

şəhərciyində - doğma elindən uzaqda dünyaya 

göz açanlardan danışmıram. Kaş torpağın dilini 

biləydim, hansı hisslər keçirdiyini duyaydım. 

Dilini bilməsəm də fərq etməz, sevincinə şərikəm, 

ana yurdum...  

 

İnanın, sevincdən torpaq da 

dil açıb dindi, danışdı o gün. 

O da öz oğluna 

söz deyib, şeir qoşdu o gün. 

O mənim özüm, ana yurdum 

Vətəndir! 

O söhbətim, sözüm, 
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yanar ocağım, ocaq daşımdı dedi. 

Sevincdən dağlara, gədiklərə qalxdım, 

Bu yollarla "Qayıdışa" qayıtdım 

Vətənlə başladım sözə- 

O mənim dünyam 

bükülməyən dizimdir-dedi. 

Şirin dillə Xəzəri səslədim 

O da mənim kimi, 

daşqın çaylar kimi, kükrəyib daşdı... 

O, Vətənimin Vətən harayı, 

Vətən səsidir,-dedi. 

 

Xəyal şirinliyi məni dünyanın ən bəxtəvəri 

eləmişdi. Heç ayrılmaq, geri dönmək istəmirdim 

Cocuq Mərcanlıdan. Nəvəm Muradın hay-küyü 

olmasaydı, bəlkə də kəndi qarış-qarış gəzib 

kəhrizin buz sularından içəcək, darmadağın 

edilmiş evləri bircə-bircə ziyarət edəcəkdim. 

Nəvəm Murad: “Nənə, Vətən haqqında 

yazdığın şeirlərdən bir bənd de, yazım da!” - 

kəlmələri qulağımda şimşək kimi çaxdı. Onda hiss 

etdim ki, öz evimdəyəm. Aparıcı da sərəncamı 

çoxdan oxuyub qurtarıb. Bu xoş xəbərdən sonra 
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nəvəmin istəyini yerinə yetirib, gecənin 

dərinliyində xəyal adlı isti yorğana bürünürəm. 

Gecədən nə qədər keçsə də, gözlərim bir məchulda 

düyünə düşür. İlan sancmış yaralı kimi yataqda elə 

hey qıvrılıram. Bu nə sirdir axı? Bu, sevincmi? Axı 

nədir yuxusuzluğumun keşikçisi?! Sanki bir 

müəmma yuxularımı qılıncdan keçirir. Başımın 

altında oyaq qalan andım başımın üstündə diktəsini 

edir.  

Səhəri dirigözlü açdım. Adətim üzrə hər gün 

olduğu kimi, bu gün də işə - AYB-yə tələsdim. Yol 

boyu nə metro qatarının taqqa-taraqqı, nə avtobus 

konduktorunun müştəri sevdasından doğan 

çılğınlığı məni öz dünyamdan ayıra bilmədi. 

İçimdə lövbər salan gərginliyi iş yoldaşlarım hiss 

etsə də, heç kimə bu sirrin qapısını döyməyə 

imkan vermədim. O gün iş prosesi “işsiz” bitdi 

mənim üçün.  

Evə çatan kimi dərhal televizoru açdım, bəlkə 

dünənki sərəncamla bağlı efirdə nəsə göstərərlər 

deyə. Zənnimdə yanılmamışdım: “Space” 

televiziyasının müxbiri Təyyar Nəsirli Cocuq 

Mərcanlıdan canlı bağlantıya qoşulmuşdu. Onun 
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hər sözündə amiranəlik, özünəinam hiss 

olunurdu. T. Nəsirli Prezidentimizin Cocuq 

Mərcanlının abadlaşdırılması, insanların yerləş-

dirilməsi üçün müəyyən qədər vəsait ayırdığını və 

bu məsələni nəzarətdə saxlayacağını vurğulayırdı. 

Elə bu an həm Prezidentimizi, həm də aparıcını 

bağrıma basıb, ürəyimdən gələn ən xoş sözləri 

demək istədim: “Halal olsun!” – kəlməsi dilimdən 

süzüləndə elə düşündüm ki, deyəcəklərim 

ünvanına çatdı. Düşünürəm, Allahım, biz nə qədər 

böyük xalqıq? Biz illər boyu səxavətimizin qurbanı 

olsaq da, indi səxavətimizlə yanaşı, şücaətimiz, 

igidliyimiz də dillərdə dastandı. 

Axı torpağı olmayanın milləti olmaz, şəhidi 

olmayanın Vətəni olmaz deyiblər, təki siz var 

olun, ey mənim xalqım! 

Azərbaycan əsgəri! İgid əsgərim Vətən 

səninlə güclüdür.  

 Bəli, Cocuq Mərcanlı, abadlıq işləri, böyük 

qayıdış 

Hər şey bu gündən başlanır! Bunu təsəvvür 

etdikcə bu qayıdışa səbəb olan 2-5 aprel 

döyüşlərini xatırlayıram və o ağır döyüşlərdə 
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dünyasını dəyişən döyüşçülərimizin qəhrəmanlıq 

dolu ömür yolu yaddaşımda dərin iz açır. O 

döyüşlərin qanlı səhifələrini vərəqləmək hər bir 

Vətən övladının müqəddəs borcudur, Cocuq 

Mərcanlıya qayıtmaq, Qarabağı azad görmək 

istəyən Azərbaycan vətəndaşı üçün... O döyüşlər 

ki düşmən ürəyində bir səksəkə yaşadacaq 

həmişə. O döyüşlər ki düşmən ürəyində 

məğlubiyyət adlı qorxu oyacaq. O döyüşlər ki 

itirdiklərimizi geri ala biləcək gücdə olduğumuzu 

hər kəsə - dosta da, düşmənə də sübut etdi. İndi 

anlayıram ki, gecə-gündüz xəyalımı əsirinə 

çevirən o döyüşlərdə şəhid olan qəhrəman oğulla-

rımızın pak və ali ruhları imiş. Bunu anladıqca 

gözlərim də sözümə baxmır. Xəyalımın qapısını 

aprel döyüşlərində şəhidlərimizə atılan güllələr 

dəlib keçir. Bir İlahi səs: “yatma, Güləmail”, - 

deyir. Bu nida haradan gəlir? Düşünürəm... 

Düşüncələrimdə aprelin boz küləkləri vıyıldayır. 

Bu vıyıltıya bir də güllə vıyıltıları qoşulduqda 

beynimin yarımkürəsində bir uğultu əmələ gəlir. 

Uğultuya diksinirəm. Kompüter arxasına keçib 

aprel döyüşlərini təkrar-təkrar səhifələyirəm. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

233 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

Nəzərimi döyüşlərdə öz rəşadəti ilə ad qazanmış, 

cənab Prezidentimizin sərəncamı ilə Milli 

Qəhrəman adına layiq görülmüş Samid İmanovun 

könüllərə sığmayan qəhrəmanlığı cəlb edir. 

Gözlərim yazının bir cümləsində asılıb qalır: 

“Giziri çıxarın, məni sonra gəlib apararsınız!” Bu qəti 

göstəriş özünü bilə-bilə başqasının qurtuluşuna 

sərf etmək üçün verilmiş komandir əmri olmaqla 

yanaşı, əsl vətəndaş amalı idi. Fikrimi neçə gündür 

düyünə salan ağır mövzu ilmə-ilmə çözülür. 

Özümə söz verirəm: “hökmən Samid İmanovun 

döyüş yoluna aid bir əsər ortaya qoyacağam.” Bilirəm, 

bu əsər sümüyümdən-iliyimə, saçımdan-

dırnağıma hər sözdə məni yandıracaq, amma 

onun qəhrəmanlığı qarşısında bu çox cüzi bir 

töhfədir. Bu fikirlə qol-boyun olub yuxuya 

gedirəm.  

Yuxumda da hətta Samidin ruhu ilə 

həmsöhbətəm. Səhər açılan kimi işə - AYB-yə 

tələsdim. Addımlarım məndən xeyli qabaqda 

gedən fikirlərimin ardınca yeyin-yeyin irəliləyirdi. 

AYB-yə tələsməkdə məqsədim Birliyin həqiqi 

birlik simvolu olan, daim yoldaş varlığını bizə hiss 
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etdirən, çoxunun AYB-də “mənəvi ana” deyə 

müraciət etdiyi Arifə Əliyevaya bu sirri açmaq 

istəyi idi. Bilirəm ki, o, mütləq nəsə ümid vəd edən 

məsləhət verəcəkdir. 

Hal - əhvalım qış havası kimi sazaqlı – 

şaxtalı, dəniz kimi fırtınalı, qasırğalı, sahili 

döyəcələyən ləpələr kimidi... 

Pilləkənin başına çatanda Arifə xanımla 

(kadrlar şöbəsinin rəisi) qarşılaşdım. Əslində, 

onun otağına gedirdim. Baxışlarımdan anladı. 

Salam verib əleyk alandan sonra özü dilləndi: 

“Güləmail xanım, son günlər gözümə birtəhər 

dəyirsən, nolub ki?!” 

Dalğın və son dərəcə düşüncələr içərisində 

çabalasam da: 

    

Neynim Arifə xanım? 

Şəhidlərin xəyalları 

yolumun üstə kölgə salır. 

Sinəmdə odlu, alovlu vətən yanğısı, 

 

həsrətlərindən qırıq-qırıq, 

çölü-biyaban gəzirəm... 
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Deyəcəklərim dodağımda necə misralandısa, 

heç özümün də xəbərim olmadı. Qol-qola girib 

otağa keçdik. Söhbətimiz nə qədər çəkdi bilmirəm. 

Bircə onu bilirəm ki, Arifə xanımın yanında 

olanda ürəyimə bir sərinlik çökmüşdü. Elə bil 

bütün qayğılardan uzaqda idim. Mənə elə gəlirdi 

ki, hətta gözümə işıq gəlib. Elə ümidli idim ki... 

Aprel döyüşlərində cəsarəti və rəşadəti ilə 

hərb tariximizə adını qanları ilə yazan, 

Azərbaycanmızın Milli Qəhrəmanı səviyyəsinə 

yüksələn Samid İmanov, Murad Mirzəyev və 

Şükür Həmidov kimi cəsur oğullarımız bir deyil, 

beş deyil... 

Vətənmizin qeyrətli oğlanları erməni 

işğalçılarının təxribatlarını heç vaxt cavabsız 

qoymayıblar. Doğrudan da, sonuncu aprel (2-

5.04.2016-cı il) döyüşləri xalqımızda böyük əhval-

ruhiyyə yaratmaqla yanaşı, cəbhə xəttində böyük 

irəliləyişə imza atdı. Daha doğrusu, düşmən 

Azərbaycan əsgərinin gücünə, döyüş əzminə 

bələd oldu. Bu, torpaqlarmıza qaydış deməkdir. 

Qarabağa qayıdışın başlanğıcı deməkdir. Xalqımız 
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bir daha mərdliyini, dönməzliyini, mətinliyini 

təsdiq etdi. Əsgərlərimiz düşmən təxribatlarının 

qarşısının alınmasında əsl fədakarlıq göstərdilər 

aprel savaşında. Bəli, qeyrətli oğullarımızın 

qarşısında tab gətirməyən erməni qəsbkarları xeyli 

sayda itki verdilər həmin gün.  

Bir daha qeyd edim ki, həmin gün 

səngərlərini, mövqelərini qoyub qaçan düşmən 

ordumuzun gücünü, əsgərlərmizin mərdliyini və 

cəsarətini gördü. Baxmayaraq ki, biz də itki 

verdik, amma qalib tərəf kimi düşmənə yerini 

göstərə bildik. Bax, bacım Arifə, mən də belə igid 

və cəsarətli oğullarımızdan, Vətən yolunda can-

larını fəda edənlərdən bir qəhrəmanlıq dastanı 

yazmaq istəyirəm...  

 

Məndən soruşma heç nə haldı belə? 

Bu nə qəm-qüssədi, məlaldı belə? 

Bənizim nə üçün saraldı belə? 

Bilmirəm, bilmirəm, hələ bilmirəm, 

Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm. 

 

Qayğısız, əzabsız illər hayanda? 
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Məni əzizləyən dillər hayanda? 

Saranı aparan sellər hayanda? 

Atımmı özümü selə, bilmirəm 

Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm. 

 

Deməyin bu bədbin, naşı nə deyir 

Fələyin bu düşən daşı nə deyir 

Bilmirəm gözümün yaşı nə deyir. 

Ağlaya bilmirəm, gülə bilmirəm, 

Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm. 

 

Allah gəl desəydi çıxıb gedərdim, 

Ömür sarayımı yıxıb gedərdim. 

Yaxamdan çəkməyir əlimi dərdim 

 

Çoxmu olacağam belə bilmirəm? 

Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm. 

 

Güləmail qalıb məlal içində 

Nə qədər vurnuxum xəyal içində? 

Qalmışam çox çətin bir hal içində, 

Dərdimi heç kəslə bölə bilmirəm, 

Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm.  
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Bu an Arifə xanım kədərli bir az da ümidli 

halda dilləndi: “Gəl səni Nefçalada yazıb-yaradan 

vətənpərvər şair Elnur Abdiyevlə tanış eləyim.” 

Məmnuniyyətlə razı olub Elnurla əlaqə saxladım 

və vaxt itirmədən 10.02.2017-ci il tarixində 

Neftçala rayonuna yola düşdüm. 

Soldan: yazıçı Arifə Arif şair Gülamail Murad 
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...Xəyallar içində taksi ilə üzü Neftçalaya yol 

gedirəm... Uzun sürən sükutu elə taksi sürücüsü 

pozdu: 

- Qərib adama oxşayırsınız, hara belə, bacı? 

- Həsənabad qəsəbəsinə.  

Sürücü (Çingiz Zeynalov) köks ötürərək 

dilləndi:  

-Təsadüfən aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq 

tarixi yazan Samid İmanovgilə getmirsiniz ki? 

  -Bəli, deyə cavab verdim.  

-Elə baxışınızdan anlamışdım. Yəqin, 

jurnalistsiniz. Eh, bacı, bilirsiniz, şəhidin Rusiyada 

yaşayan qardaşı Sadiq bu hadisədən xəbər tutan 

kimi: “Mənsiz qardaşımı torpağa tapşırsanız, 

özümü öldürəcəm”- deyib. Əgər qardaşların bir-

birinə olan sevgisi bu qədər güclüdürsə, demək, 

Vətənə olan sevgiləri də o qədər güclüdür. Bu 

sevgi elə-obaya, yurda-yuvaya, torpağa, anaya, 

vətənə olan məhəbbətdir.  

 

Yol boyu düşünürəm. 

Baxışımda kədər, ələm, 

Gözümdə nəm, üzümdə qəm. 
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Yol bilirmi, nə çəkirəm? 

Bu yol məni hara çəkir? 

 

Mənə elə gəlir ki, hər kəs milləti, xalqı 

qarşısında məsuliyyət daşıyır. Bax beləcə, düşünə-

düşünə qarla örtülü, ayazlı-şaxtalı (10.02.2017) bu 

qış günü üzü Neftçalaya yol gedirəm... 

Xəyallar, düşüncələr məni müharibə illərinə 

aparır... 

Əziz oxucum, müharibə bir fəlakət, bəşər 

övladına bir xəyanətdir. Baxın, bizim ölkəmizi də 

müharibə param-parça qoydu.  

 

Qudurmuş erməni yenə Lələtəpə yüksəkliyində, 

2 aprel 2016-cı il tarixində, yaz səhərində 

təbiətin füsunkar gözəlliyində 

al-qana boyadı gül-çiçəyi, 

fəryad etdi torpaqlarmızın qanlı lalası... 

Azərbaycanımın Talış kəndi, 

Lələtəpəsi dardadır. 

Of... susuram, dərd söz olur 

Ahım, naləm dönüb avaz olur. 

Qorxmayın, ey əsgər anaları, 
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Şanlı ordumuz sizinlədir... 

 

Neftçalaya necə çatdığımdan xəbərim olmadı 

heç. Xəyallar qoynunda ilişib qalmışdım. Sürücü 

“çatdıq” deməsəydi, bəlkə də hələ oralarda idim. 

Elnura telefon açdım, “gözləyirəm” dedi. Bu an 

sürücü əyləci basdı: “Xanım, düşə bilərsiz!”. O 

zaman artıq Elnur yolun kənarında dayanmışdı. 

Görüşüb yola düzəldik.  

“Güləmail xanım, yol gəlmisiniz, yəqin ki, 

yorğunsunuz, bəlkə əlüstü də olsa, bizdə bir nahar 

edək, sonra gedərik” – deyə Elnur dilləndi. Düzü, 

onu qırmaq istəmədim, çünki görüləsi işlərim çox 

idi. Vaxt da sürətlə gedirdi.  

Döndük Elnurgilə. Elnurun valideynləri 

doğmaları kimi qarşıladı məni. Geniş süfrə 

açılmışdı, əvvəlcə elə başa düşdüm ki, xeyli 

qonaqları olacaq. Amma düşündüyüm kimi 

olmadı. Süfrədə bütün naz-nemət cəmlənmişdi. 

Ailənin mehribanlığına lap valeh oldum. Sanki 

neçə illərin həsrətlisini gözləyirmişlər.  

Elnur müəllim istedadı, bacarığı, qabiliyyəti 

ilə başqalarına nümunə, ibrət göstərilən söz 
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sahiblərindədir. Atası Dilavər müəllim 40 ildən 

artıq yurdumuzun tarixini gələcək nəsillərə 

sevdirə-sevdirə Elnurun da qanına hopdura bilib. 

Elnurun anası Əhlinaz xanım da ədəbiyyat 

aşıqidir sanki. Şifahi xalq ədəbiyyatına kifayət 

qədər bələd olduğu hikmətamiz, ibrətamiz kəlmə-

lərindən bilinirdi. Elnura çox minnətdaram ki, mə-

ni sevgi, məhəbbət dolu isti bir ocaqla tanış etdi. 

Elə bir ocaq ki, həqiqətən də, hər zaman ziyarətinə 

gəlməyə dəyər. 

O gündən bu günə fikirləşirəm ki, nə yaxşı 

belə isti, yanar ocaqlarımız var. Elə bu məqamda 

haçansa yazdığım “Ocaq daşı” şeirim xəyalımdan 

keçdi: 

 

Fəxrim, vüqarımsan, ucalan başım, 

Vətənim, torpağım, sirrim, sirdaşım. 

Səninlə anılır qohum – qardaşım, 

Başına döndüyüm, ay ocaq daşı. 

Üstümdə nəfəsin, adın var sənin, 

Hər övladın olmuş bir nübar sənin. 

Nədən ürəyində var qubar sənin, 

Başına döndüyüm, ay ocaq daşı. 
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Ocaqlarımız həmişə gur yansın, inşallah! 

Surra kəndinin 40 kilometrliyində yerləşən 

Milli Qəhrəman Samid İmanovun yaşadığı qəsəbəyə 

- Həsənabada yol aldıq. Eh, həyat yolları da enişli-

yoxuşlu dağ yamaclarının dolayı cığırı kimidi... 

 

Əlimdədir qələm, 

yenə dil açır. 

Döyür söz mücrümü, 

sandıq açır indi: 

Lələtəpədə qəmli şəhid gülləri 

qərənfil açır. 

Gül-çiçəklər üstə mərmilərdən 

qan damcılar... 

Yenə qələmim hönkürüb ağlar... 

Qələmim yazır qəlbimin səsini. 

Bu səs 

Vətən səsi, 

Qəhrəman şəhidlərimin 

döyünən ürəklərinin səsi, 

Bir balanın ana deyən hicran səsi, 

Bir ananın oğul deyən naləsi... 
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Sarılıb canıma sarmaşıq kimi 

Ayların həsrəti, illərin qəmi, 

karvanda dəvəyə yüklənmiş 

Farmaş kimi... 

 

Şair Elnur Abdiyevin səsi məni xəyalımdan 

ayırdı: 

  -Güləmail xanım, artıq Samid İmanovun ata 

ocağındayıq.  
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Dərin düşüncələrlə baş-başa qaldığım üçün, 

hətta Samidgilin evlərinin üzərində Azərbaycan 

bayrağının dalğalandığının fərqinə varmamışdım. 

Bizi şəhidin anası Xuraman xanım, bacıları 

Aybəniz, Gülbəniz, Aybənizin ömür-gün yoldaşı, 

şəhidmizin xalası oğlu Elman İmanov və onların 

uşaqları qarşıladı. Çaşıb qalmışdım bu 

mehribanlıq qarşısında. Evin girəcəyində - sağ 

tərəfdə Samidə aid olan sanki bir muzeyi nəzərdən 

keçirir, bir telefilm izləyirdim. Həqiqətən də, 

Samidin sinəsi orden və medallarla dolu idi. Şəklin 

aşağı hissəsində masanın üstündə isə ona aid olan 

döş nişanları, ordenlər, Fəxri diplomlar, H.Əliyev 

adına Ali Hərbi Məktəbin diplomu, 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq 

görüldüyünü təsdiq edən sərəncam və medal... 

Sağdan: şair Elnur Abdiyev, şəhidin anası  

Xuraman İmanova, şair Güləmail Murad 
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Bu qədər uğur və müvəffəqiyyət qazanan bir 

gəncin torpağa, dövlətə, dövlətçiliyə bağlılığı 

soydan, kökdən gələn izahedilməz bir duyğu, 

yaxud da mənası tam açılmayan ailə kodudur, - 

düşündüm. Başımı qaldıranda şəhidin anası 

Xuraman xanımın baxışlarıyla qarşılaşdım.  

 

Ana mənimlə gözləri ilə danışır, 

Neynim, şair, oğul həsrəti indi at oynadır. 

Yatıb xəyallarım xəyal içində, 

Samidsiz içim bomboş, 

Sənsiz içimdə yanan dərd, alov mənimdir. 

Qoy onu heç bir kəs duymasın, oğul. 

Qalar ürəyimdə bir yara, 

Küskün ömür-günümə tutduğum oğul yası. 

Ulduzu olmayan qaranlıq gecənin dəniziyəm- 

qasırğalı, fırtınalı 

bu bəxti, yığvalı ağladım. 

İstədiyi qədər kədəri qovdum, 

dərd, qüssə, qəm gəldi. 

Üstümə üçrəngli bayraqla qoşa sən, 

Dağlarda çiskin dumanla, yaşla sən gəldin. 

Lələtəpə dağı mənim şalımı başına bağladı, 
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Axı sən dağdan qoparılmış bir qəhrəmanlıq səsi, 

Göylərdən, dağlardan əks - səda gəldi. 

Dağlar da bu səslə, oğul, deyə 

dərəyə-təpəyə ün saldı... 

Şəhidin anası Xuraman xanım 

göz yaşları içində, 

Mənim qələmim isə söz içində, 

bir durnanın köçündə... 

 

Hər durnaya yoldaş olar, 

Ana ağlar, bala ağlar. 

Oxumaqdan bihuş olar, 

Ana ağlar, bala ağlar. 

Durna ağlar, mən ağlaram. 

 

Qərib-qərib, gedər ağlar, 

Gedər- gedər, dönər ağlar. 

Dönüb-dönüb yanar ağlar, 

Ana ağlar, bala ağlar. 

Durna ağlar, mən ağlaram. 

 

Vətən, torpaq daşın üstə, 

Gecə ayın qaşı üstə, 
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Şəhidlərin başı üstə, 

Ana ağlar, bala ağlar. 

Durna ağlar, mən ağlaram. 

 

Xuraman ana kövrək, yaralı bir səslə: 

“Samiddən heç doymadım”, göz yaşlarını boğa-boğa 

danışır, mənsə yazıram: 

 

Ah, ya Rəbbim,  

yaz fəslimə qar yağır. 

Torpaq oyanır- 

al-əlvan güllər açır,  

mənimsə günüm solur. 

 

-Samidin hərbçi olmasını çox istəyirdim, elə 

onun da əvvəldən xoşu gəlirdi hərbi mundirdən. 

O, bizə hərbçi olmaq istəyini bildirəndə etiraz 

etmədik. Bakıda Heydər Əliyev adına Ali Hərbi 

Məktəbdə oxumağa başladığı vaxtdan Samidin 

üzünü gec-gec görürdüm. Heç doyunca 

danışmadım, doyunca oxşayıb sığallamadım 

balamı. Samid ailə qurandan sonra mən də hərdən 

gəlib onlarda qalardım. Həmişə evə gec gələndə 
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“Samid, evə niyə gec gəlirsən?” - deyirdim. O, da 

baxıb gülürdü. 17 yaşından oxumağa getdi, 

ucaldıqca ucaldı balam, hətta müqəddəs ucalıq 

olan şəhidlik zirvəsinə qədər ucaldı balam!  

Fidan adlı bir qızı var, 2016-cı ilin fevralın 12-

də isə oğlu Turan dünyaya gəldi. Elə qızının da, 

oğlunun da adını özü qoymuşdu. İndi o uşaqlara 

baxanda ürəyimə dağ çəkilir. Körpə balaları atasız 

qaldı. Bu an Xuraman xanımın gözləri doldu, 

mənimsə qələmim hönkürdü... 

 

Deyir “evdə biri vardı, biri yox”... 

Bu dərd ürəyimə sancılan bir ox. 

Göylərə ucalan ah-fəğana bax 

Atasız körpənin gözlərinə bax. 

 

Mən də gəlinimə kömək etmək üçün Bakıya 

gəldim. İki ay balamı səhər yola salıb axşam 

qarşıladım. Mən onun üzünü bu iki ayda gördüm. 

Həmişə Novruz bayramını bizimlə keçirirdi. 

Deyirdi ki, ana, dövlət mənə üç otaqlı ev verib, 

atamı da rayondan gətir birgə yaşayaq.  
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Martın 27-də qızı Fidanı qucağına sıxıb başını 

qoydu dizimin üstə. Qızına dedi ki, bu, mənim 

anamdı. Elə bil məni Fidana tapşırırdı. Sanki 

dünya başıma fırlandı o zaman. Onda Samidimin 

başını o qədər sığalladım... sığalladım... bilmədim 

üzümü hayana tutum, yerəmi, göyəmi söyləyim 

bu dərdimi: 

Ananın əvəzindən mən söylədim:  

Soldan şəhidin anası Xuraman  xanım,  bacıları Gülbəniz və 

Aybəniz şair Güləmail Murad  
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Ay adamlar, üz tutummu çölə mən? 

Başa düşmür kimsə niyə dərdimi? 

Bir kimsəni döyməmişəm hələ mən, 

Qocalmışam döyə-döyə dərdimi. 

 

Nə gecəyə, nə səhərə sığışmır, 

Bu mənzilə, bu şəhərə sığışmır. 

Mənim dərdim heç bir yerə sığışmır, 

Apar, Tanrım, apar göyə dərdimi. 

 

Güləmail axı belə deyildi, 

Dərdə-qəmə məndə bu nə meyildi? 

Dərd əlindən əlif qəddim əyildi, 

Bir adam yox gəlib əyə dərdimi. 

Sonuncu dəfə martın 28-də 2016-cı il 

tarixində görüşüb ayrıldıq. Hər gün getdiyi kimi 

getdi. 11 gün xəbər ala bilmədik. 
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Hamı bilirmiş, amma məndən gizlədirmişlər. 

Aprel ayının 8-də xəbər verdilər bizə. Dedilər ki, 

Samid hospitaldadır, gedək Həsənabada. 

Düşündüm ki, Samid yaralı olsa, hospitala 

gedərdik, Həsənabada yox. Gəldim gördüm ki, hər 

yan doludur adamla. Sanki qollarım qırıldı, 

gözüm görmədi, həyat dayandı mənim üçün. 

Əlimdən ağlamaqdan başqa heç nə gəlmirdi. 

Dedim, gətirin illər boyu həsrətini çəkdiyim 

balamın üzünü son dəfə görüm, bir az qoxlayım 

onu, ancaq gətirmədilər. Gecəni məsciddə 

saxladılar Samidimi. O gecə sinəmdə cücərdi bir 

oğul harayı... Səhər yenə həmin adamlar və 

Samidimin cənazəsi... 

İçimdən qopan bir fəryad ün saldı dağlara, 

daşlara, yerə, göyə. Şimşəklər çaxdı göylərdən, 

bulud ağladı, atasız qalan körpələr ağladı... 

Səninlə ölə bilmədim, oğul... Allaha əmanət ol!!!  

Ah şəhid anası səni dərdini mənim qələmim 

belə yazdı:  

Xəbər qəfil gəldi bir tufan kimi, 

Ana ürəyimin simi qırıldı. 

İstədim hay salam, səsim çıxmadı, 
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Zili çilikləndi, bəmi qırıldı. 

 

Əgər bilsə idim, son gedişindir,  

Gözündən doyunca öpərdim, oğul! 

Doldurub ovcuma göz yaşlarımı, 

Ardınca su kimi səpərdim, oğul! 

 

Deyirdim, ölərəm bir tükün düşsə, 

Bəs niyə sağ qaldım ölə bilmədim? 

Həyatı səninlə bölsəm də oğul, 

Bağışla, ölümü bölə bilmədim. 

 

Son dəfə büküldün üçrəng bayrağa, 

Son dəfə evinə bayraq tək döndün. 

Üzünü doyunca görə bilmədik, 

Öz doğma evinə qonaq tək döndün. 

 

Vətən torpağına qarışan qanın, 

Qoy şəhidliyinə zəmanət olsun. 

Cismini tapşırdıq ana torpağa, 

Ruhunsa Allaha əmanət olsun! 
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Xuraman ana, Vətən üçün şəhid olanları 

vallah, el ağlar... 

Samid geri qayıtmayacağını sanki hiss 

edirmiş: “Mənə deyirdi ki, ana, uşaqların yanında 6 il 

qalarsan.” Təəccüblə soruşdum: 

-Ay bala, niyə 6 il? 

-Yaxşı, onda 6 ay qalarsan, ana, -dedi. 

Kövrəldim, saçlarını, al yanaqlarını, öpüb 

oxşadım balamın... 

Çox yorğun idi. Heç rahatlıq tapmırdı. İki 

aylıq körpəsini - ciyərparasını oğlu Turanı heç 

doyunca qucağına almamışdı. Yoldaşlarına da 

deyirmiş ki, “qızımla şəklim var, oğlum Turanla heç 

yoxdur”. 

Qismətə, taleyə bax, oğul atanı şəklindən 

tanıyacaq, ata həsrəti yaşayacaq, ata sözünü 

eşidəndə bir tərəfə, küncə çəkilib köks ötürəcək... 

Samidin oğlunun dünyaya gəlməsi onu daha 

çox sevindirirdi. 

2013-cü il iyunun 16-da öz dayısı qızı Badamla 

evlənmişdi. İşini o qədər sevən hərbçi olub ki, 

toyunun səhərisi günü işə çıxıb. Ailəsinə deyirmiş 

ki, bizim işdə icazə yoxdur. 
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Bir dəfə Samid anası Xuraman xanımdan xahiş 

edir ki, “ana, atamı da gətir, Novruz bayramını bir yerdə 

keçirək”. 

Xuraman xanımın dediyinə görə, hətta axır 

çərşənbə günü də Samid evinə gələ bilmirmiş. Həmin 

günlər növbədə olurdu. 

 Xuraman xanım ağrılı bir səslə dilləndi. 

-Ay bala, sən qərərgah rəisisən, yerinə birini 

qoy, çərşənbəni ailənlə keçir, - dedim. 

O isə: 

-Anacan yerimə qoyacağım adamın ailəsi 

yoxdu məgər?! – deyə gülümsündü. 

Daha söz tapmadım deməyə. 

2016-cı ilin 8 martı və mənim doğum 

günümü (10 mart), hətta Novruz bayramını onun 

ailəsi ilə bir yerdə keçirdik. Elə bil ürəyimə 

dammışdı. Dammışdı ki, oğlumun üzünə həsrət 

qalacağam. Daha dözə bilmirəm.  

Xuraman xanımın ürəyindən keçənləri 

qələmim nəzmə çəkdi:  

 

Sənsizlik qəlbimə qara xal salır,  

Sənə demədiyim sözüm ağlayır. 
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Rübabım ayrılıq havası çalır, 

Simləri qırılan sazım ağlayır. 

 

Bu hicran aylarla, illərlə bitmir 

Əllərim sən gedən yollara yetmir. 

Həsrətin yanğısı canımdan getmir, 

Səbir ağı deyir, dözüm ağlayır. 

 

Cismim atəşinlə yandı, alışdı, 

Ahımın tüstüsü göyə qarışdı. 

Bəxtimə çıxanın ürəyi daşdı, 

Külümün altında közüm ağlayır. 

 

Xuraman ana göz yaşları içində deyir: 

“Oğluma Milli Qəhrəman adı verilməsi yaramıza az da 

olsa, məlhəm oldu. İndi düşünürəm ki, onun zəhməti 

yerdə qalmadı.”  

Söhbətmizə şəhidin bacısı Gülbəniz xanım 

qarışdı. Hələ də gözləri qurumamışdı. Gülbəniz 

xanım Bakıda yaşadığı üçün Samidə böyüklük 

edən də, arxa-dayaq olan da o olub. “Samidin 

dünya malında gözü yox idi, həmişə həyat çox qısadır, - 

deyərdi. 
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 Şəhidin qızı  

Fidan və oğlu Turan 

Martın 25-də xalam qızının xınayaxdısı idi. 

Samid də ailəsi ilə birlikdə ora gəldi. Xalam 

qızının toyu isə aprelin 3-də idi. Samid toyun 

aprelin 3-də olacağını biləndə dedi ki, mən toya 

gələ bilməyəcəyəm. Təlimdə olacağını bildirdi. 

Sağollaşıb ayrıldıq. Sonra bildik ki, martın 28-də 

işə gedib. Martın 31-də yuxuda gördüm ki, Samidə 

hərbi şəhərcikdə verilən ev yanır. Hər tərəfi tüstü 

bürümüşdü. Gördüm ki, Samidgilin evindən də 

tüstü çıxır. Bütün evlər külə dönüb. Mən də ora 

qaçanda qarşıma bir gəlin çıxdı və mənə dedi ki, 

Samidin də evi yandı. Yuxu görəndən sonra Samid 

üçün narahat olmağa başladım. Mesaj yazdım, 

cavab yazdı. Ürəyim rahat oldu ki, salamatdır. 

Bizə icazə vermirdi 

zəng etməyə, deyirdi 

“vacib nəsə olmayınca 

zəng etməyin, zəng 

edəndə ikinci çağırışdan 

sonra gözləyin, özüm 

zəng edəcəyəm.” Elə də 

edirdi.Aprelin 1-də 

mənə cavab verəndə 
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bir az rahatlandım. Həmin gün həyat yoldaşından 

uşaqlarının şəklini istəmişdi. Həyat yoldaşı Badam 

xanım da şəkli ona yollayandan sonra həmin şəkli 

mənə də göndərmişdi. Samidi öz balamdan da çox 

sevirdim. 

 

Onu hamımız sevirdik, amma səbəbini bil-

mirdik. Bəlkə də qısa yaşayacağı üçünmüş bu istək. 

Bilmirəm. 

Aprelin 2-də biz cəbhədəki hadisələrdən 

xəbər tutanda narahat olduq. Samidlə əlaqə 

saxlamaq istəsək də, mümkün olmadı. Aprelin 3-

də xalam qızının toyuna hamımız ağlaya-ağlaya 

getdik. Toyda necə iştirak etdiyimizi bilmədik. 

Hərə bir söz deyirdi. Samidin həyat yoldaşı 

Badamdan soruşdum. O da deyirdi ki, Samidin 

dostlarının xanımları ilə danışıram, deyirlər Samid 

də yaxşıdır. Amma mən inanmırdım. Samid sağ 

olsaydı, yoldaşı ilə danışardı. Badamdan Samidin 

hərbçi yoldaşlarından birinin həyat yoldaşının 

nömrəsini alıb danışdım. 

Belə cavab aldım: “Gözlə komandirin yoldaşı ilə 

danışım, görüm nə xəbər var?” Sonra yenidən 
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danışdıq. Dedi: “harada qalırsan, gəlmək istəyirəm”. 

Çox narahat oldum, boğulurdum, eşitdim ki: 

“hospitaldadır, gedin axtarın,”- qulaqlarım 

uğuldadı... sanki gözlərimin işığı söndü... sənsiz 

dünyanı bir an düşündüm, demə sənsənmiş 

dünyamın günəşi. ...indi sənsiz dünyamı sarı 

görürəm... 

Bu an mənimsə qələmimin gözü dünyanı sarı 

görür:  

Elə bu anda qələmim dilə gəldi... 

 

İşıqlı görərdim mən bu dünyanı, 

İndi nə görürəm hədər görürəm! 

İlahi, gözümün işığı hanı? 

Niyə gözlərimdə kədər görürəm? 

Bilmirəm könlümdə bu ahəng nədir, 

Dünya gözlərimdə qaralıb niyə? 

Güləm, ləçəklərim sarı rəngdədir, 

Lalə yanaqlarım saralıb niyə? 

 

Dağıdıb ömründən dumanı-çəni, 

Hamı xoşbəxtliyə sarı görünür. 

Bu nə sarılıqdır tutubdu məni, 
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Gördüyüm yuxu da sarı görünür. 

 

İlahi, bu sınıq könlümü sarı, 

Ömrümü çiçəkli bağ görüm daha. 

Qoy yolum düşməsin sarıya sarı, 

Hər nə görürəmsə, ağ görüm daha. 

 

Xalam qızı ilə birgə hospitala qaçdım. 

Hospitalda heç bir siyahıda Samidin adı yox idi. 

Məni başa saldılar ki, ölənləri hospitala 

gətirmirlər, yaralıların içində isə Samidin adı yox 

idi. Hər yerə xəbər salmışdıq, yox idi... 

Qurban demişdim, qolu-qıçı olmasın, amma 

nəfəsi gəlsin. O, rahat bir gün yaşamamışdı. 

Həmişə əziyyətlə hasil olurdu diləyi. Ayağı hərbçi 

çəkməsindən çıxmamışdı... Samidin döyüşlərdə 

iştirakından evdə heç kəsin xəbəri olmurdu. 

Aprelin 3-dən 4-ə keçən gecə döyüş zamanı 

mayor İmanov neytral ərazidə ayağından və 

çiynindən qəlpə yarası alır. Əsgərlər onu döyüş 

meydanından aparmaq istəsə də, Samid İmanov 

buna qəti surətdə etiraz edir. Samidin içindəki səs 
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deyirdi: “Sən Murad Mirzəyevi döyüş 

meydanında tək qoya bilməzsən”. 

Əsgərlərin etirazına baxmayaraq, mayor 

İmanov əmrin icra edilməsi üçün qəti göstəriş 

verir. Yaralı giziri döyüş meydanından çıxaran 

əsgərlər həmin ərazinin artıq təhlükəli olmasına 

baxmayaraq, Samidi aparmaq üçün yenidən döyüş 

meydanına qayıdırlar, amma İmanov artıq orada 

deyildi. Əsgərlər ərazidən uzaqlaşandan sonra 

ermənilərə əsir düşməmək üçün İmanov oradan 

uzaqlaşır. Və əsir düşəcəyi təqdirdə əlindəki 

qumbara ilə neçə-neçə ermənini məhv edəcəkdi. 

Əsgərlər uzun axtarışdan sonra əvvəlcə onun 

papağını sonra isə, özünü əlində qumbara üzü 

ermənilərə tərəf uzanmış halda tapdılar.  

Mayor İmanovun bu anını qərib-qərib 

durnalar ağladı. Mənimsə qələmim:  

 

O aprel səhəri niyə görəsən, 

Buludlar üstünə qondu durnalar? 

Torpağı ana tək bağrına basan, 

Bir şəhidi görüb dondu durnalar? 
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Əlində qumbara tənha şəhidi, 

Göydə ağlayırdı qərib durnalar. 

Anatək, bacıtək 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. 

 

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. 
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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. 

 

Aprelin 8-i mayor Samid İmanovun nəşi 

neytral ərazidən götürüldü və doğma Neftçala 

rayonuna aparıldı. 
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Aybəniz xanım o günləri xatırlamağa çalışdı: 

Məktəblilər axın-axın evimizə gəlir, Samidin ruhu 

dolaşan bağçamızı ziyarət edir, onun 

qəhrəmanlığını tərənnüm edən şeir söyləyirlər. 

Samidin əşyaları, şəkilləri, medalları, ordenləri ilə 

maraqlanırlar, baxıb nəsə öyrənməyə çalışırlar... 

Qardaşım unudulmadığı üçün qürur hissi 

duyuram. O, məhz Vətənimizin bütövlüyü 

uğrunda şəhidliyə ucaldığı üçün şükür edirəm. 

Axı həm də şəhidlər Allah dərgahına sorgu-sualsız 

gedirlər.  

Çox istərdim ki, Samidin ev muzeyi açılsın, 

gənc nəslə örnək olan bu qəhrəmanlıq ocağı 

ziyarətgaha çevrilsin. 

...Qələm yoldaşım, müəllim-şair Elnur Uğur 

Abdiyevlə şəhidin dəfn olunduğu qəbiristanlığa 

yol aldıq... Şəhidin məzarı üstə dərdim ürəyimi 

sıxıb gözümdən tökür.  

Şairə Milli Qəhrəmanın bacıları ilə birlikdə 
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Dalğın düşüncələrlə beynimdən uğultulu 

xəyallar keçir... Bilmirəm ömür binası neçə 

otaqlıdır, bir onu bilirəm ki, axırda insanın qapısı-

pəncərəsi olmayan qaranlıq bir otağı olur, o da 

nəsib olsa... 

 

 

 

Soldan: şair Elnur Abdiyev və şair Güləmail Murad 
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İnsanın əvvəli də, axırı da qara torpaqdır... 

qələmim dillənir... 

 

Hamının əvvəli qara torpaqdır, 

Axırı yenə də torpağa dönür. 

Bütün ayrılıqlar vüsalla bitir, 

Bütün vüsallar da fərağa dönür. 

 

Əzrayıl sinəmə çökdü qəfildən, 

Həyat süfrəsindən doymadım, getdim. 

Barını yemədim iki balamın, 

Nəvəmin adını qoymadım, getdim. 

 

Bilirəm, üzüldün sən məndən ötrü, 

Gözlərin yollarda qalıbdı, ana. 

Qəm yemə, analar anası torpaq, 

Məni öz qoynuna alıbdı ana. 

 

Bağışla ki, sənə qəm bağışladım, 

Bir oğul itirmək ağırdı, ata. 

Gərək girməyəydin cənazəmə sən. 
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Axı sənin çiynin ağrıdı, ata. 

 

Başdaşı şam deyil, vurma özünü, 

Sağlığımda oldun pərvanə, bəsdi. 

Hər dəfə sən - Badam, mən öldüyüm 

gün, 

Qəbrimin üstə gəl, bu mənə bəsdi. 

 

Gəl ki, sən gələndə ölüm utansın, 

Bir daha gəlməsin ölüm dünyaya, 

Boy atsın qəbrimdən güllər, çiçəklər, 

Təzədən doğulub gəlim dünyaya. 

 

Mən isə otaqlardan yox, zamandan, vaxtdan 

müharibə törədənlərdən küsürəm, havam çatışmır 

boğuluram. 

 

İlahi, yaradan da sən, öldürən də sən. 

Ağladan da sən, güldürən də sən, 

bölən, böldürən də sən.. 

Dünya, onsuz da qoynunda 

bir bəşər gah gülür, gah ağlayır. 
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Mənimsə içimdə şəhid dərdi yanır-

sönür, 

közü qalmayıb ki, qalan kül bədənimdi. 

Belə bir halda dilim tutulur, 

nitqim kəsilir, sözüm donur... 

Arxadan səs...yaz...yaz...yaz şair deyir. 

Bu səs göylərdənmi, 

yoxsa şəhidin məzarındanmı qopan 

səs?... 

 

Şair, nə dilin tutulsun, nə nitqin kəsilsin, nə 

də sözün donsun, yaz, qələmin iti olsun. Bu Vətən 

harayı, Vətən səsi... Qoy şanlı bayrağmız 

Xankəndidə, Şuşada, Laçında, Qarabağın işğal 

olunmuş torpaqlarında dalğalansın. Yaşasın 

Azərbaycan!  

 

 

 

Mən sənə can dedim, çünki canda can 

Səninlə canlanır, Azərbaycanım! 

Dünyaya gələndən damarımda qan, 

Eşqinlə dolanır, Azərbaycanım! 
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Min fitnə sağında, mini solunda, 

Aslan qüvvəsi var polad qolunda! 

Gör neçə min ildir haqqın yolunda 

Odlara qalanır Azərbaycanım! 

 

Haqqa söykənibdi kökün, dayağın, 

Uzaq ulduzlardan gəlir sorağın. 

Harda ədalət var, üçrəng bayrağın - 

Orda dalğalanır, Azərbaycanım! 

 

Mərmərədən Altay dağlarınacan, 

Kazandan Təbrizin bağlarınacan, 

Hamı bir ağızdan sənə deyib can, 

Səni qardaş sanır, Azərbaycanım! 

 

Adınla qoşadır sevinc, səadət, 

İnsana, millətə, haqqa məhəbbət. 

Batıdan, Doğudan gör neçə millət 

Sənə ünvanlanır, Azərbaycanım! 
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Güləmail sənlə ilhama gəlir, 

Şeir adlı dinə, imana gəlir. 

Qutsal bayrağını salama gəlir 

Quştək qanadlanır, Azərbaycanım! 

 

Yenə bir səs... şair..şair... 

 

Beşiyi- 

müqəddəsdir torpagımın, 

O torpaq Vətəndir. 

Onu bilin ki, 

Vətən – mənim ürəyimdir. 

 

Günəş əyiləndən sonra fikir xəyal içərisində, 

beləcə, düşünə-düşünə Neftçala rayonunda 

yerləşən mayor Samid İmanovun oxuduğu tam 

orta məktəbə gəlirik... Məktəbin direktoru Ülviyyə 

xanım yüksək qonaqpərvərliklə əsl Azərbaycan 

(türk) xanımına xas olan ağayanalıqla bizi 

qarşılayır. Sözünün kəsəri və sanbalı ilə 

suallarımıza faktlarla cavab verir. Düzdür, Samid 

İmanov orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə Ülviyyə 

müəllimə qəhrəmanımızı tanımayıb, amma nizam-
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intizamı ilə seçilən Neftçalanın 1 saylı orta 

məktəbində bütün sənədlər qorunub-saxlanır. O, 

bizə məlumat verərkən yazılı sənədlərə 

əsaslanırdı. 

Əlində sinif jurnalı fəxrlə deyir: “məktəbimizin 

əlaçısı olub, baxın, bu Samidin sinif jurnalıdır”. Baxıb 

vərəqləyirik, orta məktəbi əla qiymətlərlə qurtarıb.  

 

 Sağdan: Nefçala rayonu məktəb direktoru 

Ülviyyə Abdullayeva və şair Güləmail Murad 
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Bu an məktəb illərini xatırladım. Xəyallar 

məni bir anlıq uşaqlıq çağlarına apardı. Məktəb 

illərinin sonuncu gününü - son zəngini xatırladım. 

Xəyalımdan şıltaq bir uğultu keçdi:  

 

O məktəb illəri. O son zəng... 

Çalınır sonuncu zəng, 

Bitdi məktəb illəri! 

Amma kim deyə bilər 

biryoluq yaddaşlardan, 

Həzin xatirələrdən, 

Nələr, nələr, nələrdən  

Çəkərək öz köçünü 

İtdi məktəb illəri. 

 

Sonuncu zəng 

uşaqlıq çağlarına 

bir vidadır. 

Sonuncu zəng 

Məzunu 

yeni həyata doğru 

səsləyən bir sədadır. 
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Rəqs eləyir oğlanlar, 

Şeir söyləyir qızlar. 

Baxdıqca bu səhnəyə 

Kimin gözləri dolar, 

Kimin ürəyi sızlar. 

Baxma ki, burda hər şey 

Zahirən məzəlidir. 

Bu bir zəngin sonudu, 

Bir zəngin əvvəlidi. 

Burda müəllim, şagird 

Nənə, ana, atalar, 

Bir gözüylə ağlayıb, 

Bir gözüylə gülürlər. 

Bu zəngin sədasının 

 

 

qayğılı məzunları 

Apardığın bilirlər. 

 

İlahi, son zəng günü 

Ən dəcəl şagirdlər də, 

necə əziz olurlar! 
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Fikirləri işıqlı, 

Qəlbi təmiz olurlar. 

Qucaqlaşıb ağlaşır, 

Qucaqlaşıb gülürlər. 

Mehriban dostlar kimi 

Az qala bir-birinin 

Göz yaşını silirlər. 

 

Bu məktəbdə tapıblar, 

Onlar ilk məhəbbəti, 

Sevirəm söyləməyə, 

Bəlkə də heç çoxunun 

çatmayıbdı cürəti, 

Bu məktəbdə başlayıb 

Qısqanclıq, vüsal, hicran, 

Burda yaşanılanlar 

Neçə illər keçsə də, 

Unudulmur heç zaman! 

 

Hələ əziz müəllim, 

əziz sinif rəhbəri. 

Ürəyində yaşayır 

neçə belə son zəngin 
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sevinci, qəm-kədəri. 

Hər il öz yuvasından 

Pərvazlanırlar quşlar. 

Müəllimlər bu zəngi, 

Bir yandan alqışlayar, 

Bir yandan da süzülər 

Gözlərindən yağışlar. 

Şagird ömründə bir yol 

Eşidir bu son zəngi, 

Müəllimlər hər dərs ili 

Yaşayır bu ahəngi. 

 

Dinləyərək bu zəngi 

Gedin, əziz balalar, 

Qanad açın həyata! 

Qoy sizinlə fəxr etsin, 

Müəllim, ana, ata! 

Qoy sizinlə fəxr etsin 

Anaların anası 

Müqəddəs Azərbaycan! 

Həyat yollarınızda 

Sizlərə kömək olsun 

Özü böyük yaradan! 
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Amma hara getsəniz, 

harda olsanız belə, 

Sevincdə, ya kədərdə 

darda olsanız belə! 

Unutmayın bu zəngi! 

Parlaq bir gələcəyə 

Sizi daim səsləyən 

Səda sayın bu zəngi! 

 

  Gecdir, artıq hava qaralmışdır. Üz tutduq 

qələmdaşım Elnurgilə tərəf. Yenə də ailə üzvləri 

ehtiramla qarşıladı bizi. Bir daha bu ocağa böyük 

bir rəğbət, məhəbbət oyandı içimdə. Ocağınız gur 

yansın, şair oğlum! 

  Mən həmin an xoşbəxt oldum ki, Abdiyev 

Dilavər qardaşım və Abdiyeva Əhlinaz kimi 

bacım var. Gecəni Əhlinaz bacımla bir olduq, 

gecəni nə o yata bildi, nə də ki mən. Demək olar 

ki, səhəri dirigözlü açdıq.  

Elnur saat 8-in yarısına taksi çağırmışdı. 

Səhər-səhər 11.02.2017- ci il tarixində 

Neftçaladan Bakıya yola düşdüm. Dünənki 
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görüşlər xəyalımda bir telefilm kimi canlandı. Bu 

təəssüratla evə gəldim. Mən axı şəhidimizin 

qardaşı Sadiq, həyat yoldaşı Badam xanım və atası 

Gülağa müəllimlə görüşməmişdim.  

  Vədələşib görüşdük. Mayor İmanovun 

qardaşı söhbətə belə başladı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

279 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

 

 

-Qardaşlar fərqli olur, amma biz ikimiz bir 

idik. Samidin uşaqlarına görə mən Bakıda qaldım 

(köks ötürür, udqunur). İndi Vergilər Nazirliyində 

müfəttiş işləyirəm. 

Samidin elə uşaq yaşlarından hərbi xidmətə 

böyük həvəsi olub. Bu həvəs 17 yaşlı yeniyetmə 

Samidi Neftçaladan Bakıya gətirir və burada hərbi 

təhsil almağa başlayır. Mayor rütbəsinə qədər 

ucalır. 

 

  Çox sakit, səmimi və mehriban igid idi. Onu 

asanlıqla hirsləndirmək olmazdı. Və bir də hərbi 

sirri canı bahasına olsa belə saxlayırdı. Bizim onun 

harada olduğundan, haraya getdiyindən 

xəbərimiz olmazdı. Səhər saat 6-da işə gedib, 

axşam evinə gələrdi. Qalan çox az zamanını 

uşaqlarına sərf edərdi. Ayda bir dəfə 10 günlük 

kursa getdiyini deyərdi. Sonradan bildik ki, bu, 

“kurs” deyil, kəşfiyyat imiş. Samidin haqqında 

danışdıqca danışa bilərəm. O, hər kəsin yerini 

Soldan :şəhidin qardaşı Sadiq İmanov və Güləmail Murad 
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bilən biri idi. 5 yaş fərqimiz olsa da, o: “heç vaxt 

mən böyüyəm, mənim sözüm keçməlidir,”- deməzdi. 

Mən də öz fikirlərimi deyə bilirdim. Bir-birimizi 

başa düşürdük, nə olursa- olsun, qardaşımın 

yerini heç kim doldura bilməz, heç kim əvəz edə 

bilməz. 

“Məni hamı ziyarət edəcək” - deyirdi Samid. 

Onunla nə zaman qəbiristanlıga ziyarətə gedəndə 

deyirdi ki, “məni də burada dəfn edəcəklər. Hərbi 

libasda olacağam. Hamı gəlib məni ziyarət edəcək.” 

Biz qoymurduq elə danışsın, amma hər dəfə 

gələndə bu sözləri deyirdi. Bəzən düşünürəm ki, 

o, bunu hiss edirdi, ya da hərbçi oldugu üçün 

şəhid ola biləcəyini də çoxdan gözə almışdı. Samid 

sirr saxlayan adam idi. Sonuncu dəfə martın 28-də 

getdi. Təlimə getdiyini, 5-6 günə qaydacağını dedi, 

amma qayıtmadı.  

Bu an şəhidin qardaşı Sadiqin ürəyi titrədi, 

mənimsə əlimdə qələmim dil açıb hönkürür.... 

Qayıtmaz... Şair... 

 

Atılan ox, axan su 

Qayıtmaz. 
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Ürəkdə ölən arzu 

       Qayıtmaz. 
 

Solan gülşən gülləri, 

Axan dərya selləri, 

Bir də qayıtmaz geri, 

          Qayıtmaz. 
 

Ağ saçın qara rəngi, 

Gedibdir hara rəngi? 

Gəncliyin şux ahəngi, 

           Qayıtmaz. 
 

Layla söyləyən dillər, 

Ata - analı illər, 

Tökmə gözündən sellər, 

             Qayıtmaz. 
 

İl ardınca gedən il, 

İlə vida edən il. 

Axtarma gülə mail 

          Qayıtmaz. 
 

Şanayam, telə mail, 
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Yarpağam yelə mail, 

Gedərsə, Güləmail 

           Qayıtmaz. 

İnanın, şəhidlər sönməyən bir Günəşdir: 

səhər doğar, axşam qürub edər. Şəhidlər heç vaxt 

ölməz. Onlar zülmətdən doğan bir işıq kimi Vətən 

torpağını işıqlandırırlar... 

...Sadiq qardaşının çox həssas bir insan 

olduğunu da dilə gətirdi. O, həftə sonu gələrdi 

şəhərə. Şəhərə gəlməmişdən əvvəl nə lazım 

olurdusa, yazırdı ki, ona alım.  

Bir dəfə mənə zəng edib, lakin telefonum 

səssiz rejimdə olduğundan eşitməmişəm. 

Dostlarımla birlikdəydim deyə, telefonumu səssiz 

rejimə qoymuşdum. Düzü, telefonum çox köhnə 

olduğu üçün dostlarımın yanında cibimdən 

çıxarmağa utanırdım. Həmin gün dostlardan 

ayrılanda telefona baxdım, 5 dəfə zəng gəlmişdi 

Samiddən. Geri yığdım. Telefonu niyə açmırdın, - 

deyə soruşdu. Dedim ki, səssiz rejimə 

qoymuşdum. Köhnə olduğuna görə səssiz rejimə 

qoymusan? - deyə soruşdu. Yox, dedim. Ancaq o 

hər şeyi anlayıbmış. Aradan bir həftə keçdi, 
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gələndə təzə bir telefon almışdı mənə. Ona heç 

nəyi deməsəm də, məni başa düşürdü. Çox gözəl 

insan idi Samid (göz yaşlarını saxlaya bilmir, 

hönkürür).  

Şəhidimizin qardaşı Sadiq İmanov həmin 

vaxt Rusiya Federasiyasında yaşayır. O: “Rusiya 

telekanalları vasitəsi ilə cəbhədəki vəziyyətdən 

xəbər tuturdum. Zəng vurub bacımla, bacımın 

ömür-gün yoldaşı Sadıqov İlqarla əlaqə 

saxlayırdım.  
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Soldan: Samid İmanov,qardaşı Sadiq İmanov. 
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Deyirdilər ki, hər şey yaxşıdı, narahat olma. 

Samidə zəng edirdim, amma ona zəng çatmırdı. 

Hər gün zəng vurub yaxınlarımla əlaqə saxlamağa 

çalışırdım. İstəyirdim ki, Azərbaycana gəlim. 

Yeznəm dedi ki, gəlmə, sən gəlsən, ailən elə bilər 

Samidə nəsə olub, narahat olar. Aprelin 6-da bilet 

alıb dedim ki, gəlirəm. Yeznəm təkidindən sonra 

geri qaytardım. Aprelin 7-də Samidi yuxuda 

gördüm. Aprelin 8-də yeznəm mənə zəng vurub 

hal-əhval tutdu. Sən demə, Samid şəhid olub, 

amma o mənə deyə bilmir. Mənə dedi ki, Samid 

yaxşıdı, amma yenə də sən bilet al gəl. Nəsə 

ürəyimə damdı. Mən qışqırdım, dedim ki, nə 

olubsa mənə düzünü de. Yeznəmi ağlamaq tutdu 

və telefonu bacım oğlu götürüb dedi ki, dayı, dayı 

getdi (ağlayır)... 

 

Şəhidin atası Gülağa müəllim söhbətə 

qoşuldu:  

 Mənim də qələmim: 

 

Kaş sənin yanında olaydım, oğul, 

Olaydım sağında, solunda sənin. 
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Qurban eyləyərdim uf demədən mən, 

Bu ata ömrümü yolunda sənin. 

 

Mənim əziz oğlum, ay əsgər balam, 

Keçilməz sərhədim, alınmaz qalam. 

Ay evim-eşiyim, odum, ocağım, 

Ay Vətən yolunda yanan çırağım. 

 

Atanın köks ötürməsi, mənim 

qələmimi dondurdu. 
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 -Samid böyük oğlumdu. O, qızlarım Aybəniz 

və Gülbənizdən sonra dünyaya gəlib. 1998-ci ildə 

orta məktəbi bitirdikdən sonra sənədlərini Ali 

Hərbi məktəbə verdi. Hər dəfə Türkiyədə və digər 

ölkələrdə təlimlərdə olmasına baxmayaraq o, 

Bakıda, sonra isə Lökbatan qəsəbəsində işləməyə 

başladı. Evdə heç nə danışmırdı. Biz onun nə işlə 

məşğul olduğunu heç bilmirdik. Hər dəfə zəng 

vuranda deyirdi ki, vaxtım yoxdu, özüm sonra 

zəng vuracağam. O, rabitəçi idi, sonra isə ixtisasını 

dəyişərək kəşfiyyatçı kimi işə başladı. Aprel 

döyüşlərində biz də Bakıdaydıq. Nəsə heç rayona 

gəlmək istəmirdim. Samiddən xəbər yox idi. Ona 

görə dedim ki, Samid evə gəlsin, sonra mən 

rayona qayıdım. 

Gülağa müəllim köks ötürə-ötürə təkrar sözə 

başladı: Onun bir arzusu ürəyində qaldı. Samidin 

oğlu dünyaya gələndə xüsusi ilə sevinib. Bu, o 

demək deyil ki, qızının doğulmasına 

sevinməmişdi. Hərbçilər arasında adət imiş ki, 

Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri Zakir Həsənov və 

şəhidin atası Gülağa İmanov 
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kimin oğlu varsa, bayramlarda hərbi hissəyə 

gətirirmişlər. Samid də bunu arzulayırdı. Amma 

qismət olmadı. Anası onlarda qaldığı üçün, mən 

tək qalırdım evdə. Deyirdim, ay bala, sənin 

oğlunun qırxı çıxdı, bəs biz? Narahat olma, ata, az 

qalıb, hər şey yaxşı olacaq. 

Eh, şəhid atasının bu sözündən sonra... 

 

Köz yaramdan qan sızır, 

ürəyimdən axan qan 

Qəhrəmanların qanı. 

Hər birindən qan sızır... 

 

Ah! şəhid atası yenə qələmim hönkürür... 

yazır... 

 

Oğul qapısının 

Açarı itmiş... 

Atanın dərdi danışır. 

Dərmanı dərd yazan fələk, 

Ürək qan içində, 

ürək ağlayır, 

Göz yaşı, yanağı 
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duz təki yandırır-yaxır. 

Ruhu canımda yara bağlayır, 

deyirəm nə olaydı 

durub gələydi, 

Gülə-gülə qapıdan girəydi. 

Axan göz yaşını 

əlləriylə siləydi. 

İndi qurğuşun yüklü 

bir qataram. 

Ah... 

qüssə-kədər hər an 

içimdə böyüyür... 

Neynim ki, dərd yükünü 

qoymağa yer axtarıram. 

Tapa bilimirəm... 

Uca dağlarına 

sığına bilmirəm, Vətən. 

Çəninə, dumanına 

bürünürəm, 

Vətən. 

Günəşində isinə bilməyirəm. 

Üşüyürəm... üşüyürəm... 

Gedirəm... gedirəm... 
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Və ya 

 

Gülüşlərimi... 

Yığın yandırın-içində 

Dərd gizlənib. 

  

Şəhidin həyat yoldaşı Badam xanım “mənim 

üçün onsuz həyat yoxdur”, - deyə söhbətimizə 

qoşulur. 

Axı mən indi şəhidin yoldaşına, bu yarımçıq 

taleyə nə deyim? 

Leysan təki axan göz yaşlarına, 

Alnını bəzəyən qırışlarına. 

Gözlərin ümidsiz baxışlarına, 

Bəxtin qismətimi, yoxsa nə deyim? 

 

Ürəyinin gizlin hər sualına, 

Gözlərindən yağan qəm məlalına. 

Məlul-müşkül duran küsgün halına, 

Bəxtin qismətimi, yoxsa nə deyim? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

291 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

 

İndi peşiman qalan sönük ürəyə, 

Yanıb külə dönən arzu-diləyə. 

Bir tale ki, ömrə yağmur çiləyə, 

Bəxtin qismətimi, yoxsa nə deyim?  
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Samid İmanov həyat yoldaşı Badam xanımla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samid həmişə deyərmiş ki, ana, məni 

qohumla evləndirərsən. Ailəsi də məni məsləhət 

bilib. Mən onun dayısı qızıyam. Samidlə ailə 

həyatı qurduqdan sonra daha yaxından tanımağa 

başladım. O, təmkinli, sakit, ucadan danışmağı 

sevməyən bir insan idi. Hər bir şeyə diqqətlə qulaq 

asar, qısaca cavab verərdi. Çox qayğıkeş insan idi. 

Onun qayğıkeşliyini uşaqlar doğulandan sonra 

daha çox hiss etməyə başladım... Mən onun üzünü 

çox görmürdüm. Giley edirdim ki, sənin üzünü nə 

zaman doyunca görəcəyəm. Deyirdi ki, qocalanda. 
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Mənim üçün onsuz həyatın mənası yoxdur. Sanki 

aprel ayında mənim üçün həyat dayandı.  

 

Mənim qələmimin könül sazı dil açar... 

Axı Samidlə dolu idi könül bağım, 

İndi gecələr, başımın üstə dayanar xəyallarıyla . 

Sinəmə çəkər dağ şirin laylalarıyla, 

Ağlaram kövrək xəyalın səsiylə... 

Ömür beləcə axıb gedər 

xəyal nəğmələriylə.  

 

Səbirsizliklə gözləyirdim ki, təqaüdə çıxsın, 

bizə zaman ayırsın. Bəzən onun qocalığını 

gözümün önünə gətirirdim ki, görəsən Samid 

qocalanda necə olacaq? Samid yeni dünyaya göz 

açan oğlumuz Turanı iki dəfə qucağına ala bildi. 

Çünki o, evə gec gəlirdi. Samid evə gələndə də, 

evdən işə gedəndə də Turan yuxuda olurdu. 

Ancaq atası dodaqlarında 2 aylıq oğlu Turanın isti 

yanaqlarını apardı getdi. Atasının oğlu Turanla 

heç bir şəkli də yoxdur.  
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Bəzən düşünürəm ki, Turan böyüyəndə 

deyəcək: “ana, mənim atamla niyə şəklim yoxdur?” 

Onda nə cavab verəcəyəm?  

Oy... ürəyimdən bir sızıltılı ağrı keçdi. Of... 

atalarını şəkildən tanıyanlarım...  

 

 

 

 

Samidin qızı Fidan isə yeni dil açmağa 

başlayıb. Atasının məzarını öpəndə, atamı öpdüm, - 

deyə sevinir və qışqırır, məzarın başına dolanır, əli 

ilə məzarı silir, məzarın üzərində olan şamları 

Samid İmanov həyat yoldaşı Badam xanım və qızı Fidanla 
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yan-yana yığıb məzardan boylanan şəklə baxıb 

gülümsünür. Ana isə ağlayır, hər şey səninlə getdi, 

kaş ki, sağ olaydın, Samid.  

“Bəs deyirdin yar-yarından ayrılmaz, Samid” 

– deyə göz yaşlarına sığınır Badam xanım. 

 

 

 

 

Ömrüm-günüm qayıtmaz, 

Yar-yarından ayrılmaz. 

Şirin bir yuxudayam 

O yar məni oyatmaz. 

 

Eh, atalar yaxşı deyib: “sən saydığını say, gör 

fələk nə sayır.” Mən onun həyat yoldaşı 

olmağımla qürur duyuram. 

Əziz oxucular, haqqında söhbət açdığımız 

şəhidimiz Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Samid 

İmanovun kimliyinə və ömür yollarına ümumi 

bir nəzər salaq. 

O, 14 oktyabr 1981-ci ildə Neftçala 

rayonunun Həsənabad qəsəbəsində İmanovlar 
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ailəsində doğulub. Samid 1988-ci ildə Neftçala 

rayonunun 1 saylı tam orta məktəbinin birinci 

sinfinə gedib.  

Həmin məktəbi bitirdikdən sonra Heydər 

Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə qəbul olub. 

2003-cü ildə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa 

vurduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının 3-

cü prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən müka-

fata layiq görülüb. Kursantlarla görüş zamanı 

(buraxılış vaxtı) Heydər Əliyev cənabları üzünü 

Samidə tutaraq deyib:  

 

 

 

 

 

“Əsl hərbçi belə olmalıdır! Əsl əsgər belə 

olmalıdır!” 
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Ümummilli lider Heydər Əliyev cənablarının 

adı çəkiləndə həmişə bu sözünü xatırlayıram: 

“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, 

mən azərbaycanlıyam”, Doğurdan da Azərbaycan 

deyiləndə H.Əliyev cənabları, H.Əliyev deyiləndə 

Azərbaycan yada düşür. Yaşa, Azərbaycanım, 

Yaşa!  

 

Ürəkdə qüdrətimsən, 

Əməkdə şöhrətimsən. 
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Biləkdə qüvvətimsən, 

Damarda qanım, yaşa, 

Azərbaycanım, yaşa! 

 

 

 

Qızıla zər deyiblər, 

İgidə ər deyiblər. 

Oda azər deyiblər, 

Azər cahanım, yaşa, 

Azərbaycanım, yaşa! 

 

Çox olubdur dərdlərin, 

Az olmayıb mərdlərin. 

Saysızdır comərdlərin, 

Comərd məkanım, yaşa, 

Azərbaycanım, yaşa! 

 

Əzabım çoxalanda, 

Ümidim yox olanda, 

Son anda, son gümanda, 

Sənsən gümanım, yaşa, 

Azərbaycanım, yaşa! 
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Arxam, həyanım olmaz, 

Tabım, tavanım olmaz, 

Olmasan, canım olmaz. 

Ay mənim canım, yaşa, 

Azərbaycanım, yaşa! 
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2004-cü ilin iyun ayından Xüsusu Təyinatlı 

Qüvvələrin hərbi hissəsində qrup komandirinin 

müavini, qrup komandiri, bölük komandiri, dəstə 

komandiri, hərbi hissə komandirinin müavini və 

hərbi hissənin qərargah rəisi vəzifəsində xidmət 

edib. 
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Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi 

fərqlənmə diplomu ilə bitirən gənc zabit 

məsuliyyət hiss edərək özünü Vətənə layiqli bir 

övlad, yaxud bir hərbçi kimi formalaşdırmaq üçün 

üzərində durmadan çalışıb. 
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Elə bu yolda da o, Türkiyə Respublikasında 

“Daxili təhlükəsizlik əməliyyatlarının 

planlaşdırılması və icrası”, “Komanda təlimi və 

paraşütdən sərbəst atlayış” kurslarında, habelə 

2007-ci ildə “Anadolu-2007” və “Anadolu Qartalı-

2007” birgə taktiki təlimləri ilə yanaşı, İmanov 
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həm də Pakistanda “Ləpirçi və antiterror” kurs-

larında, İsveçrədə “Dağ təlimi” kursunda, 

Rumıniyada isə “Dağa dırmanma üzrə” təlimatçı 

kurslarını çox uğurla başa vurub. 

2013-cü ilin 16 iyun günündə dayısı qızı 

Badam xanımla ailə qurub. Onların qızı Fidan 

(2014) və oğlu Turan (2016) dünyaya gəlib...  

 

 

 

 Samid İmanov ailə üzvləri ilə birlikdə 
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Ah, yarımçıq talelər.... 

  

 2014-cü ilin avqust ayının əvvəllərində 

Azərbaycan - Ermənistan təmas xəttində baş verən 

atışma zamanı Samid İmanovun rəhbərliyi altında 

onun dəstəsi qarşı tərəfə addadı və əməliyyat 

keçirdi. Döyüş nəticəsində Ermənistan Silahlı 

Qüvvələrinin 20 hərbi qulluqçusu məhv edildi. 

Samid İmanov bir müddət Azərbaycan Res-

publikası Müdafə Naziri general-polkovnik Zakir 

Həsənovun mühafizə xidmətinin rəisi olub. Daha 

sonra isə mayor İmanov öz istəyi ilə yenidən 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin hərbi hissəsinə 

qayıtdı, hissənin qərargah rəisi və Xüsusi Təyinatlı 

Qoşunun komandirinin köməkçisi vəzifəsini icra 

etdi. 

Mayor Samid İmanov 2016-cı ilin aprel ayının 

əvvəlində sonuncu döyüşə qatıldı. Azərbaycan - 

Ermənistan təmas xəttində 24 il fasilədən sonra 

başlayan amansız döyüşlərdə Samid İmanov 

Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində 

düşmənə zərbə endirdi. 
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Aprelin 3-dən 4-ə keçən gecə döyüş zamanı 

İmanov neytral ərazidə ayağından və çiynindən 

qəlpə yarası aldı. Əsgərlər onu döyüş 

meydanından çıxarmaq istəsələr də, Samid 

İmanov buna qəti sürətdə etiraz etdi və əvvəlcə 

yaralı gizirin çıxarılmasını əmr etdi. Giziri döyüş 

meydanından çıxaran əsgərlər həmin ərazinin 

artıq təhlükəli olmasına baxmayaraq, Samid 

İmanovu aparmaq üçün yenidən döyüş 

meydanına qayıtdı, amma mayor İmanov orada 

yox idi. İmanov əsgərləri ərazidən 

uzaqlaşdırandan sonra erməni tərəfə əsir 

düşməmək üçün oradan uzaqlaşdı. Bütün 

mərmiləri qurtaran cəsur döyüşçü əsir düşməmək 

üçün son qumbaranı özü üçün saxladı...  

Ağdərə istiqamətində - Talış kəndi ətrafında 

gedən döyüşlərdə sücaəti, cəsarəti, rəşadəti ilə 

qəhrəmanlıq tarixi yazan İmanovun nəşi aprelin 8-

də neytral ərazidən götürüldü, elə həmin gün də 

doğulub boya-başa çatdığı Neftçalanın Həsənabad 

qəsəbəsinə gətirildi. Bu qara xəbər hər kəsi 

sarsıtdı. Aprelin 9-u isə mayor Samid İmanov 

anadan olduğu Neftçala şəhərinin Şəhidlər 
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Xiyabanında izdihamla son mənzilə yola salındı. 

Dəfn mərasiminə minlərlə şəhər sakini ilə yanaşı, 

şəhidin xidmət etdiyi hərbi hissənin əsgər və 

zabitləri də qatıldı. Azərbaycanın dövlət himni 

səsləndirildikdən sonra yaylım atəşi altında mayor 

İmanov torpağa tapşırıldı. Mayorun tabutuna 

bələnən bayraq isə şəhidin qardaşı Sadiqə xatirə 

olaraq verildi. 

2016-cı ilin 19 aprelində Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti və Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 

1966 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub 

saxlanmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş 

tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi şəxsi 

igidliyə görə mayor Samid Gülağa oğlu İmanov 

ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı” adına layiq görüldü. 

  Mayın 16-sı Azərbaycan Respublikası 

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov 

mayor Samid İmanovun ölümündən sonra layiq 

görüldüyü “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
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şərəfli adını mayorun atası Gülağa İmanova 

təqdim etdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Qələbə günü münasibəti ilə baş tutan hərbi 

parada qatıldığı üçün medal”. 
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“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” 3-cü 

dərəcəli medal. 

“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” 2-ci 

dərəcəli medal. 

“Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi 

(1918-2008)” yubiley medalı. 

“Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli 

medal. 

“Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” 

(1918-2013) yubiley medalı. 

“Qüsursuz xidmətə görə” 2-ci dərəcəli medal. 

2016- “Qızıl ulduz” medalı. 

2016- “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 

2016-cı il 14 oktyabrda Samid İmanovun 35 

illik yubileyinə həsr olunan tədbir baş tutdu. 

Neftçala şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində 

keçirilən tədbirdən əvvəl Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı Samid İmanovun həyat və döyüş yolu 

haqqında sərgi nümayiş olundu. Sərgidə İmanovun 

diplomları, rəsmi sənədləri, medalları və hərbi 

geyimləri, eləcə də digər əşyaları sərgiləndi.  

2016-cı il 3 noyabrda Neftçala şəhərindəki 

Heydər Əliyev Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm 
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Nazirliyinin sifarişi ilə ekranlaşdırılan “Samidə 

məktub” sənədli filmi nümayiş olundu... “Yaddaş” 

Sənədli Filmlər Studiyasının “Milli Qəhrəmanlar” 

silsiləsində ərsəyə gələn sənədli filmin ssenari 

müəllifi və rejissoru Kamran Qasımovdur. 

Xronometraji 16 dəqiqə olan sənədli filmdə Samid 

İmanovun keçdiyi şərəfli həyat yolundan bəhs 

olunur.  

  Bütün bunları nəzərə alan Neftçala rayonu 

İcra Hakimiyyətinin başçısı İsmayıl Vəliyev Milli 

Qəhrəmanımızın ölməz ruhu qarşısında 

vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirərək Neftçala 

şəhərindəki küçələrdən birini Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı Samid İmanovun adı ilə adlandırdı. Bu 

gün bütün neftçalalılar həmin küçədən fəxrlə 

keçirlər, çünki onların keçdikləri bu küçə bu 

torpağın yetişdirdiyi, boya-başa çatdırdığı 

qəhrəmanın adını daşıyır. Elə buna görə də biz 

Neftçala rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı 

İsmayıl müəllimə dərin təşəkkür edir, gələcəkdə 

əməli fəaliyyətində də milli qəhrəmanımızın 

xatirəsini daim uca tutacağına inanırıq. 
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Sonda şəhidimizin ailəsinə Allahdan səbir, 

şəhidimizə isə rəhmət diləyirəm... 

Məkanın cənnət olsun, ruhun şad olsun 

mənim şəhid balam! 

Qələmim yenə də yana-yana yazır... 

 

Bu dünyada az müddətdə çox işlər gördün 

şəhid balam, amma hərb üzüyünü çıxarıb vaxtsız 

köçdün dünyadan... 

 

Bu dünyada çox iş gördü, 

Sevinc gördü, təşviş gördü. 

Qəlbi hərbə vərdiş gördü, 

Samid köçdü bu dünyadan. 

 

Gəldi-gedərli dünyadı, 

Acı-zəhərli dünyadı. 

Amma dəyərli dünyadı, 

Samid köçdü bu dünyadan. 

 

Neçə-neçə işlər gördü, 

İşlərində kəsər gördü. 

Nələr, nələr, nələr gördü, 
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Samid köçdü bu dünyadan. 

 

 

Sanmayaq ki, gözü yaşdı, 

Ölüm gəldi həyat qaçdı. 

Əcəl ilə qucaqlaşdı, 

Samid köçdü bu dünyadan. 

 

Tərk elədi ömür-günü, 

Eşidilmir səsi, ünü. 

Çıxarıb hərb üzüyünü, 

Samid köçdü bu dünyadan. 
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ƏBƏDİYAŞAR OĞUL 

 

 

Mən Samidi 1999-cu ildə Heydər Əliyev 

adına AAHM-nə qəbul olan gündən tanıyıram. 

Samidin kursantlığı da zabitliyi kimi çox fərqli idi. 

Nizam-intizamlı, savadlı, gözəl nitqə malik 

kursant olduğu üçün ona çavuş rütbəsi də 

verilmişdi. Samidin çox gözəl idarəedicilik 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

314 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

qabiliyyəti, aydın düşüncəsi, şəxsi heyət qar-

şısında böyük nüfuza malik olduğundan, hətta 

kursant yoldaşları da onunla məsləhətləşirdilər. 

Baxmayaraq ki, bizim komandirlərimiz türk 

zabitləri və Türkiyədə oxuyub gəlmiş Azərbaycan 

zabitləri idi. Samid fəal və hərtərəfli kursant 

olduğuna görə komandirlərimiz belə ona yaxşı 

mənada qibtə edirdilər. Samid özü də hər dəfə 

söyləyirdi: “Mən general olacağam”. Bu çətin və 

şərəfli kursant həyatı bizi o qədər sınaqlardan 

çıxardı ki, biz Samidlə çəkişə-çəkişə bərkiyib yaxın 

bir dost olduq. İllər keçdi 2003-cü ildə biz 

leytenant hərbi rütbəsi aldıq və təyinatımız 

müxtəlif hərbi hissələrə verildiyinə görə Samiddən 

ayrı düşdüm. Buna baxmayaraq dostluğumuz, 

yoldaşlığımız həmişə davam edir, imkan tapıb gö-

rüşürdük. Arada gec görüşməyimizin əsas səbəb-

lərindən biri Samidin Xarici dövlətlərdə müxtəlif 

kurslarda olması ilə bağlı idi. Onun keçdiyi bütün 

kurslar çox çətin olduğuna baxmayaraq, hər 

zaman Azərbaycanın adını uca tutmaqla ən fəal 

öyrəncilərdən biri idi. Bir neçə ildən sonra mənim 

təyinatım Samid olan hərbi hissəyə verildi. 
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  Həmin hərbi hissədə məni qarşılayan Samid 

oldu. Bir az keçmiş həyatımızdan danışdıq, bir az 

dostcasına zarafatlaşdıq. Mən orada Samidin 

nümunəvi zabit olduğunun və yüksək postun 

öhdəsindən layiqincə gəldiyinin bir daha şahidi 

oldum, hansı ki, onun tabeliyində özündən də 

yüksək rütbəli zabitlər var idi.  

Samidin o qədər gözəl idarə etmə, əsil 

komandirlik qabiliyyətli vardı ki, bütün şəxsi 

heyət onun başına and içirdi və onunla ölümə belə 

getməyə hazır idilər. Samid dəfələrlə döyüş 

tapşırıqlarında olmuşdu və yüksək nailiyyətlərlə 

qayıtmışdı. O, bütün döyüşlərdə öndə gedər, 

əsgərləri özündən qabağa bir addım belə burax-

mazdı. Samidin son döyüşü 2016-cı ilin aprel 

ayında oldu. Döyüşə girməmişdən 1 saat əvvəl bir 

yerdə oturduq, söhbət etdik, bir az olub 

keçənlərdən və ola biləcəklərdən danışdıq. Samid 

mənə dedi ki, qarşıdan doğum günü gəlir. Sağlıq 

olsa, bir yerdə dostlarla qeyd edərik. Həmişəki 

kimi Samid çox rahat, qürurlu, mətin dayanmışdı. 
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Döyüşlər başlayandan sonra biz ayrı düşdük, 

amma Samidin qəhrəmanlıqları haqqında tez-tez 

xəbər alırdıq. 

 Aprel ayının 3-ü düşmənin atdığı mərminin 

partlaması nəticəsində mən başımdan və sağ 

ayağımdan ağır yara aldığım üçün Gəncə 

hospitalına təxliyyə olundum. Həmin vaxt 

huşumu itirmişdim, özümə gələndən sonra 

yanımda olan döyüş yoldaşlarımdan Samidi 

soruşdum. Onlar mənə dedilər ki, mayor İmanov 

yaralanıb. Vəziyyətimin ağır olmasına bax-

mayaraq, Gəncə və Bakı hospitallarına bir neçə 

adam göndərdim, amma heç bir yerdə olmadığını 

öyrəndim. Yenə də araşdırmağa davam etdim, çox 

təəssüf olsun ki, yaxın dostum, qardaşım, 

sirdaşım, döyüş yoldaşım Samidin şəhid olduğu 

xəbərini aldım. Qardaş, kaş yaralanmasaydım, 

bəlkə səni xilas edə bilərdim, sənin yerinə mən 

şəhid olsaydım desəm də, dediklərim özümdə 

qaldı. Dostumun doğum gününü həmişəki kimi 

bir süfrə arxasında deyib-gülərək, zarafatlaşaraq 

deyil, başdaşından boylanan qürurlu baxışlarına 
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baxaraq, fəxrlə, fəxarətlə, bir qədər də nisgillə, göz 

yaşlarıyla qeyd etdik. 

Samidin şərəfli həyat yolundan saatlarla 

günlərlə danışmaq olar. Çünki o, cavan ömrünü o 

qədər şərəfli yaşadı və qəhrəmancasına şəhid oldu 

ki, onun haqqında söhbəti bitirmək olmur. Samid 

son nəfəsində belə ölümün üzünə dik baxaraq, 

komandirlik qürurunu qoruyaraq özünü toplayıb 

onu yaralı olarkən döyüşdən çıxarmaq istəyən 

silahdaşına “mənə yox, o biri yaralı döyüşçüyə 

kömək edin, çıxarın əmri vermişdi...” Bilin ki, 

Samid belə komandir, belə hərbçi, belə qəhrəman 

olub. Bu itki nəinki mənim üçün, digər dostlar, 

yoldaşlar üçün çox ağır itki olsa da, gələcək 

nəsillər üçün bir örnək oldu. Çünki, Samid sözün 

həqiqi mənasında bir tarix yazdı, özü də əsrlər 

boyu yaşayacaq bir tarix... Samid mənim, 

dostlarımızın, yoldaşlarmızın və Azərbaycan 

xalqının qəlbində daim yaşayacaq.  

 

Mayor Nəsimi İsmət oğlu İsrafilov 
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UNUDULMAZ DOST 

 

İmanov Samid, bu ad mənə 1987-ci ildən bəri 

tanışdır. Cünkü, Sa  mid məkəb illərində ən yaxın 

dostum, sinif yoldaşımdan daha ötəsi daim eyni 

parta arxasında birgə oturduğum, bir çox qərarları 

birgə qəbul etdiyim əbədi dostumdur. Samid 

mülayim, təmiz qəlbli, sadə,dürüst, ağıllı, mərd və 

çox vətənpərvər bir insandı. Birgə qərarlar qəbul 
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etməyi demişkən qəbul etdiyimiz ən mühüm 

qərarlardan biri hərbiçi olmaq və işğal olunmuş 

torpaqları düşməndən azad etməkdi. Verdiyimiz 

qərara sadiq qalaraq hər ikimiz hərbiçi olduq və 

bu şərəfli peşənin hər bir çətinliyinə sinə gərərək 

məqsədimizə çatmaq üçün inamlı addımlarla 

irəliləyirdik. Mən Türkiyədə, Samid isə Azərbacan 

Ali hərbi məktəbində təhsil alırdı.Biz yalnız yay 

tətillərində görüşüb öyrəndiklərimizi bölü-

şürdük.Hətta bir səfərində onu çalışqan bir 

kusrant olduğu üçün Türkiyəyə mənim 

oxuduğum Quru Qoşunları məktbinə 

gətirmişdilər. Mən qürurlanaraq baxın bu mənim 

ən yaxın dostumdur, çalışqan olduğu üçün buraya 

gətiriblər deyərək, onu türk dostlarıma təqdim 

edirdim. Nəticədə hər ikimiz zabit olduq, vətənə 

olan xidmətimizə başladıq. Xidmətimiz boyunca 

daima bir - birimizlə əlaqə saxlayır, fürsət 

tapdıqda isə görüşürdük. Onunla söhbət edərkən 

xidmətindən çox rahat və sakit danışırdı. Halbuki 

mən onun çox təhlükəli işlər gördüyünü və hər 

xüsusi tapşırıq arxasınca gedərkən daim ölümlə 

üz-üzə olduğunu bilirdim. O, vətən qarşısında 
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görəcəyi işləri artırmaq, məhz onun komandası 

altında hərəkət edən hərbiçilərin həyatda qala 

bilmələri üçün daim öz üzərində işləyir və getdiyi 

xarici kurslarda öyrədilənləri ən yüksək səviyyədə 

mənimsəyirdi. O, tabeçiliyində olan şəxslərin 

sağlamlıqlarına, təlimlərinə, mənəvi-psixoloji 

vəziyyətlərinə xüsusi diqqət ayırır və onların tap-

şırıqdan sağ - salamt olaraq ailələrinin yanına qa-

yıtmaları üçün çox dəqiq planlar qurardı. O, 

həmişə “mən hər kəsin yerinə düşünməliyəm, 

çünkü mənim verəcəyim kiçik bir səhv qərar belə 

onların həyatlarını itirmələrinə səbəb ola bilər”, 

deyərdi. O, qarşıda duran düşməndən 

çəkinməzdi, amma tabeçiliyində olanlara birşeylər 

olmasından ehtiyat edərdi.  

 Samidlə ən son görüşüm 2015-ci ilin dekabr 

ayında oldu.Mən o zamanlar artıq səhhətində 

problem yaranmış, iki dəfə əməiyyat keçirmiş və 

bu xidmət dövründə yaranmış olan xəstəliyə görə 

ehtiyata çıxarılmaq üzrə olan bir mayordum. Mən 

hospitalda yatdığım ərəfədə Samid məni 2-3 dəfə 

ziyarətə gəlmişdi. Bir dəfə söhbət əsansında bax, 

qardaşım, bu yaşda səhhətimdə ciddi problem 
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yarandı, məni ehtiyata buraxırlar məcburən 

xidmətimi də dayandırırlar, artıq bilmirəm həyat 

nə qədərdir, dedim.Mənə “canını sıxma, mən hər 

ikimizin yerinə xidmət edərəm, hər şey yaxşı olar 

inşallah”, dedi. Əlavə olaraq “kimin həyatı hara 

qədərdir, bilmək olmaz”, dedi.Onunla idalaşarkən 

təhlükəli əməliyyatlarda iştirak edirsən, ehtiyatlı 

ol dedim. O, “qorxma, mənə birşey olmaz, olsa da, 

Vətən sağolsun, dedi və getdi.Bu onunla olan son 

görüşümdü. 

 Mənim əbədi dostum bu gün Azərbaycan 

Respublikasının Milli Qəhrəmanı və bütün 

Azərbaycan xalqının fəxridir. Hər dəfə Neftçala 

şəhərinə gedərkən mütləq məzarını ziyarət 

edirəm. Məzar daşına həkk olunmuş şəklinə 

baxanda onunla olan bütün xatirələr canlanır 

gözümdə. Daha sonra ona heçbir zaman unutul-

mayacaqsan, əbədi dostum. Allah sənə rəhmət 

eləsin deyib gedirəm. Lakin, nə vaxtsa yenə də 

görüşüb köhnə günlərdə olduğu kimi yenə də, bol 

–bol söhbət edəcəyimizi düşünürəm.  

Ehtiyatda olan  

                             Mayor Ağali Əhmədov
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O, HƏMİŞƏ VƏTƏNİ DÜŞÜNÜB 

 

Mən 5-ci sinifdən 

11-ci sinfə qədər 

Samidin sinif rəhbəri 

olmuşam. O, təbiətən 

sakit idi. Oxuduğu 

müddət ərzində həm 

müəllimlərin, həm də 

sinif yoldaşlarının 

sevimlisi olub. Samid 

dərslərini yaxşı 

oxumaqla yanaşı, 

idman dərslərində də həvəslə iştirak edirdi. O, 

futbol oynamağı çox sevirdi. 7-ci sinifdə oxuyanda 

“Cəsurlar” hərbi-idman yarışında nümunəvi çıxış 

edərək Neftçala şəhər 1 saylı orta məktəbin 

komandasında iştirak etmiş və birinci yeri 

tutmuşdur. 

Bu yarışdan sonra Samid hərbi-hazırlıq 

dərslərinə daha çox həvəs göstərdi. Onda hərbçi 

olmaq istəyi daha da artdı. O, 11-ci sinifdə 

oxuyarkən “Qartal balası” hərbi-idman oyununda 
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da Neftçala şəhər 1 saylı orta məktəbi təmsil edən 

komandada iştirak etmiş və bu komanda da 

birinci yeri tutmuşdur. 

Samid harada olsa belə birincliyi uğrunda 

mübarizədə Vətənin bayrağını yüksəltməyə 

çalışıb. O, həmişə Vətəni düşünüb. 

Sinif rəhbəri:  

 Qasım Məmmədov 
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BİR DAMLA YAŞ... 

 

  Samid İmanovun 

1997-98-ci illər ərzində 

son sinifdə oxuduğu 

vaxtları daha dəqiq xatır-

layıram. Orta sırada 

ikinci partada otururdu. 

Sakit görünüşlü, daxilən 

qaynar bir şagird idi.  

Həmin vaxtlar 

ölkəmizin ən gərgin 

dövrləri idi. Qarabağ 

müharibəsindən, Xocalı 

faciəsindən danışarkən həyəcanını gizlətmirdi: 

“Mən orada olsaydım, bütün həyatımı riskə qoyardım, 

amma son nəfəsimə qədər vuruşardım” - deyirdi.  

Bir dəfə sakit, amma həyəcanla soruşdu: 

“müəllim, Şuşa Ağa Məhəmməd şah Qacara 33 gün 

qəhrəmancasına müqavimət göstərdi, 48 gün Abbas 

Mirzəyə qarşı mübarizə apardı. İndi Şuşanın faciəli 

şəkildə işğalı... Deməli, içimizdə satqınlar var.” 
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Azərbaycan tarixinə daha çox maraq 

göstərirdi. Müharibə mövzuları onu daha çox 

maraqlandırırdı. İlk dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

olmuş İsrafil Məmmədovu, iki dəfə Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı olmuş Həzi Aslanovu daha çox 

sevirdi: “Həzi Aslanov nəinki Lənkəranı, hətta bütün 

Azərbaycanı hər yerdə tanıtdı” - deyirdi.  

Mehdi Hüseynzadənin döyüş yolunu sevərək 

danışırdı. Sən demə, özü də kəşfiyyatçı olacaqmış. 

O da Mehdi kimi son qumbaranı özü üçün 

saxlamış ki, düşmən əlinə keçməsin. Xarakterini 

bildiyim üçün belə mövzuları həmişə ondan xəbər 

alırdım.  

Tarix gecələri (tədbir) keçirəndə həmişə ön 

sırada oturub maraqla qulaq asardı.  

 “Hardan başlanır Vətən? – sualına - 

doğulduğum kənddən başlanır Vətən” - deyə cavab 

verərdi. Vətənini çox sevirdi Samid.  

Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə qəbul 

olunduqdan sonra gəlib müəllimləri ilə görüşdü. 

Mənimlə görüşü zamanı: “sən yolunu düzgün seçdin, 

Samid” - dedim. Çox sevinirəm ki, onun vətənpərvər 

ruhda tərbiyə almasında mənim də rolum var.  
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Yüksək mükafatlara layiq görülən Samid heç 

vaxt bunlarla öyünmədi, bilirdi ki, nə edirsə, Vətəni 

üçün edir.  

Az danışan idi, amma yoldaşları arasında 

böyük hörməti var idi. Heç vaxt yersiz danışmazdı. 

Şagirdlərimizin evdən qaçaraq Qarabağa getməsini, 

Meydan əməliyyatı vaxtı iki şagirdimizin Bakıya 

getməsini danışanda elə həyəcanlanırdı ki... O, bu 

haqda danışanda: “insan həyata bir dəfə gəlir. Gedəndə 

də gərək kişi kimi, şərəflə gedəsən”- deyirdi. Bəli, şərəfli 

həyat yolu keçdi Samid. O, vətəni yolunda şəhid 

oldu. Şəhidlər ölmürlər, onlar xalqının, 

müəllimlərinin, elinin qəlbində əbədi yaşayırlar.  

Müharibədən bəhs edilən mövzuları həmişə 

ondan soruşardım. Təmkinini həmişə qoruyardı. 

Sakit, təvazökar idi. Vətəni yolunda şəhid olan 

Samidi Vətən də qiymətləndirdi. Biz neftçalalılar 

onunla fəxr edirik. O, Azərbaycanın bütövlüyü 

uğrunda qəhrəmancasına şəhid oldu. Allah ona 

rəhmət eləsin!  

Bu sözdən sonra qələmim kövrəldi sanki 

gözündən bir damla yaş süzüldü.  
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Oxucum bilirmi nələr gizlənib 

Gözümdən süzülən bir damla yaşda? 

Qəm-qüssə gizlənib, kədər gizlənib 

Gözümdən süzülən bir damla yaşda. 

 

Nisgilli eşqimin hekayəti var, 

Həsrətli çağların məlaməti var, 

Yaralı qəlbimin şikayəti var 

Gözümdən süzülən bir damla yaşda. 

 

Haqsız adamların haqsız savaşı, 

Didərgin kəslərin neçə təlaşı, 

Yetim balaların gözünün yaşı 

Gözümdən süzülən bir damla yaşda. 

 

Bütöv Azərbaycan hicranı vardı, 

Yaralı Qarabağ məkanı vardı, 

Şəhid oğulların fəğanı vardı 

Gözümdən süzülən bir damla yaşda. 

 

 

Qəlbimdə qəm, sevinc təndi, gəl ayır, 

Şuşayla arada həsrət yaşayır. 
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Güləmail Vətən dərdi daşıyır 

Gözümdən süzülən bir damla yaşda. 

 

   Tarix müəllimi     

  Həqiqət Məmmədova 
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GÖRÜŞMƏK ÜMİDİLƏ 

 

 

 

 

Mənə Samid haqqında xatirələr yazmaq çox 

çətindir. Bilmirəm necə, amma onu bilirəm ki, 

onun yoxluğu, məni hər gün öldürür. Samid uşaq 

ikən bizimlə bir yerdə olub, mənim qucağımda 

böyüyüb. Çox qeyri - adi bir uşaq idi. Dil açanda 

onun hər cümləsi belə, yadımdadır. Çox ağıllı, 
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dərrakəli, sakit bir uşaq idi Samid. Heç bir 

dəcəlliyi yox idi. Hər zaman sakit təbiətli, gülərüz 

idi. O,hərbi məktəbə daxil olanda, hər həftə şənbə 

günləri bizə gələrdi və mən onu səbirsizliklə göz-

ləyərdim. Hər dəfə içəri daxil olanda, onu qucaq-

layıb bağrıma basanda, elə bilirdim heç 

böyüməyib. Elə 5-6 yaşlarında olduğunu 

düşünürdüm. Mənim yoldaşım da hərbçi idi, ona 

dəstək verərdi. Samidə deyərdi: “Səndən güclü 

hərbçi olacaq”. O da gülər və başını aşağı salardı. 

Samid güclü hərbçi olmağına baxmayaraq, həm də 

şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, Vətənin Milli 

Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Düzdür, bu çox 

şərəfli addır Allahın dərgahında. O, xalq üçün, 

torpaqlarmız üçün canını fəda etdi. Onun böyük 

arzuları var idi. Övladlarını layiqincə böyüdüb 

başa çatdırmalı idi. Heç doymadı ailəsindən, 

həyatdan, yarımçıq qaldı arzuları. 

 İşi ilə əlaqədar Samidi gec-gec görürdüm,-

ancaq zəngləşib danışardıq. Son dəfə mənimlə ad 

günümü təbrik etmək üçün, zəng vurub 

danışmışdıq. Bundan sonra mən ad günümü qeyd 

etməyi ancaq Samidin mənimlə son söhbəti olaraq 
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qeyd edəcəm. Allahım, dözə bilmirəm, inana 

bilmirəm ki, bu sözləri Samid üçün yazıram. Özü 

də güc toplayıb bunu etdim. Artıq gücümüz 

qalmayıb, onun yoxluğunu qəbul edirik. Samid 

axrıncı gün evindən çıxanda, həmin gün axşam 

yuxumda gördüm ki, Samid oturub gözlərini 

yumub. Deyirəm: 

- Samidə nə olub? 

Dedilər: 

- Samid güllə yarası alıb, vəfat edib. Səhər 

oyandım, zəng vurdum anama, xalama, bacıma ki, 

Samidi yuxuda çox pis görmüşəm. Soruşanda ki, 

necə görmüsən, dilim gəlmədi deyəm. Dilimə 

gətirə bilmədiyim yuxunu realda gördüm. 

Samidin gözəl iki balası böyüyür, mən 

onlardan alıram onun varlığın. Oğlu Turanı 

qucaqlayanda sanki Samidin uşaqlığını yaşayıram. 

Onun nəfəsi belə Samidin nəfəsidir. Fidan isə - qızı 

onun nəfəsi idi, onu o qədər çox istəyirdi... Samid 

onu bizim yanımızda öpəndə, inana bilmirdim, 

ona görə ki o, çox həyalı idi, amma Fidana olan 

atalıq hissini gizlədə bilmirdi. Bu, mənə çox xoş 

gəlirdi, sevindirirdi. Allahım, özün bilən məsləhət-
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dir, mən üsyan etmirəm, amma yanıram elə ata 

övladlarından, elə oğul- anasından, bacılarından, 

qardaşlarından, həyat yoldaşından ayrıldı. Allah 

öz dərgahına qovuşdurdu, nə deyə bilərəm, yenə 

özü bilən məsləhətdir. 

Rahat uyu, rahat yat, igid, qəhrəman 

qardaşım. Mən də səninlə görüşmək ümidi ilə. 

          

  Xalası qızı Rəna xanım 
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MƏNİM DAYIM VƏTƏNDİR 

 

 

Mənim dayım...Mənə “dayın haqqında öz 

fikirlərini yaz”, dedilər. Ondan yazmağa vərəqlər 

yetməz”,- dedim... Bir-iki kəlmə ondan “anlat “de-
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dilər.Onu yazmaq lazımdır,kəlmələr yetməz, 

dedim... 

Qısa da olsa, onu sizə anladım. Bir ideal dayı 

portreti düşünün. Mən də onu sizin fikrinizdə can-

landırım. O dayı ki doğulduğum gündən bəri 

üzərimdən qayğısın, diqqətin və sevgisin 

əsirgəməyən, bir sözümü iki etməyən bir dayı... O 

dayı ki, zarafatları ilə məni əyləndirən, hikmətli 

sözləri ilə məni maarifləndirən, davranışları ilə 

mənə nümunə olan dayı...  

O dayı ki mən liTseydə (yataqyaxanalı özəl 

məktəb) olarkan yeməkxanada ac qalanda gecə 

yarısı bir zəngimə liTseyin qarşısında əlində 

yeməklə dayanan dayı... O qədər işinin arasında 

mənə vaxt ayıran dayım.... 

O dayı ki ad günümdə ilk təbrik aldığım 

insan, işdən yorğun gəlib mənə görə yatmayıb 12-

dən 1 dəqiqə keçmiş doğum günümü təbrik 

eyləyən dayım... 

O insan ki ilk nailliyyətimi bölüşdüyüm 

insan...Sizdə sual yaranar niyə ilk onunla 

bölüşürdün? Çünki onun kimi işində 

müvəffəqiyyət qazanan səbirli, dözümlü, ağıllı 
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olan insandan nailliyyətimə görə “Afərin!” sözü 

eşitmək 100 insandan birgə eşitdiyim afərin 

sözündən artıq idi...Dayım üçün mənim ürəyimdə 

onun ayrı bir yeri vardı. Onu hər görəndə 

sevinirdim, həyacanlanırdım. Sözün əsil 

mənasında onu çox istəyirdim Amma o yanımda 

olan vaxt bu sözlərimi, ona olan insanlıq sevgimi 

ona deyəcək qədər cəsarətim olmadı və buna görə 

çox peşmanam. Mən fikirləşməzdim ki, o bir gün 

gələr yanımızda olmaya bilər. Amma bir şeyə görə 

çox xoşbəxtəm ki, ən azından mən o insanı 16-il 

tanımışam və 16 il mənim dayım olub... Bilirəm o, 

bizi görür, eşidir. Ona görə də ona qısa bir not 

göndərmək istəyirəm. Dayım, sən mənim 

qəlbimdən heç zaman çıxmayacaqsan. Məndə 

inşallah, gələcəkdə dayı olacam və bunu bil ki, 

necə dayı olmaq lazımdır örnəyini səndən 

almışam... Məndə sənin kimi dayı olmağa 

çalışacam. Amma sən ola bilmərəm. Çünki sənin 

kimi insan bu vəfasız dünyaya gəlməyib, gəlmə-

yəcək də...! 

SADIQ SADİQZADƏ 
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Yenə qələmim könül qapısını döyür 

 

KÖNLÜMÜN 

 

Yenə öz əliylə özünü döyür, 

Yazdı bu sözləri əli könlümün. 

Dilini qınayır, sözünü döyür, 

Zənciri çatışmır dəli könlümün. 

 

Sinəmdə yaralı könül görünür, 

Könlümdən aralı könül görünür 

Nə qönçə görünür, nə gül görünür, 

Haçan açılacaq gülü könlümün? 

 

Başa hər düşən daş, baş daşı deyil, 

Gözümdə qəmlə həzz yanaşı deyil, 

Üzümdən süzülən göz yaşı deyil, 

Axır Araz kimi seli könlümün. 

 

Yanıram, kim məni yanan sanır ki? 

Axı yanmağıma kim inaanır ki? 

Elə alovlanır, elə yanır ki, 

Başıma tökülür külü könlümün. 
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Ağlayan yaxşıdı, gülən yaxşıdı? 

Yaşayan yaxşıdı, ölən yaxşıdı? 

Allahım, sən özün bilən yaxşıdı, 

Tək sənə açılır dili könlümün.  
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 LƏLƏTƏPƏ ZİRVƏSİ 

 

Heç vaxt belə olmamışam, qəribə bir ovqatla 

evdən çıxıram. Axşam televiziyadan eşitdiyim 

xəbərlər həm ürəyimə sevinc bəxş edir, həm də 

bərk sıxır.Lələtəpə və Talış kəndini Milli ordumuz 

yağılardan təmizləyib. Şəhidlərimiz də var. 

Yol gedə-gedə düşünürəm. Bu gün dünyamız 

çox narahatdır, əsəbidir. Şeİri də narahatdır, şairi 

də. Qələm qan ağlayır. Dərdləri yazmağa ürəyi 

gəlmir, amma hər dərdin başında qələbə var 

Bu gün Qərb dünyasının, Avropa aləminin 

siyasətlə maskalanmış bəzi qüvvələri əllərini Şərqə 

heç də xeyirliyə uzatmırlar. Ancaq ayrı-seçkilik, 

parçalamaq, insanları üz-üzə qoymaq və s. 

oyunlar hələ də davam edir. 

Bu qüvvələr Türkiyəyə əl uzadırlar, “İslam 

fundamentalizmi” adı altında islamı dəyərdən 

salırlar. 

Amma nə olsun, çox sevincliyəm, Lələtəpə bu 

saat mənim şah vüqarımdır: 
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Şəhid əsgər Təbriz 

Bəxtiyar oğlu Həsənov  

Necə kəsim- 

Şah damarımı mən? 

Axan qan Vətənimdir! 

Vətənimdir! 

Vətənim. 

 

Dünyanın 

narahatlığı gəlib 

bizdən də keçir, poezi-

yamızda da öz əksini 

tapır. Bu təzadlı dünya 

yeni bir dünya 

yaradır.  

Ölümdən-qandan 

keçir, neçə-neçə igidlər, dinc insanlar işğalçıların 

badına gedir. Bu elə dünyadır ki, süngü ilə yazılır, 

mərmi ilə əks - səda 

salır. 

Yolu bükə-bükə 

yol gedirəm, dərsə 

gedirəm. Elə tələbələrə ilk dərsim Lələtəpədən 

olacaq. Ürəyimdə misralarım dinc dayanmır. 
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Gülüşlər gözlərdə donur, 

Qəm oynayır, fəğan çəkib, 

Ana ağlayır, dil ağlayır. 

Necə yazım axı bu şeiri mən? 

Qələmimin qanı donur, 

Göynəyir ürəyimin havalı sazı 

sim ağlayır, tel ağlayır. 

Hələ nişanlanmamış 

gör neçə qız ağlayır. 

Batmaz igidlərin haqq səsi, 

misraya çevrilib 

şeirə köçər hər nəfəsi. 

Vətən deyən hər kəsi 

İnanın, vallah el ağlayar. 

 

Axır ki, Kollecə çatdım,içəri daxil oluram. 

Həmişə mənimlə gülərüz görüşən Validə 

müəllimə ağlayırdı.Təəccübləndim, buna nə 

olmuşdur ki, belə hönkürür? Mən anlaşılmazlıq 

içində ikən Kollecin direktor müavini Şahnisə 

Əhmədova da bizə yaxınlaşir: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

342 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

 -Mən də ona dərs demişəm, çox qürurlu idi 

Təbriz! O, elə vətən üçün doğulmuşdu, canını 

həmişə elə-obaya, torpağa qurban verməyə hazır 

idi. Bax indi tələbələrimiz Təbrizlə qürur duyur. 

Çaş-baş qalmışdım bunlar nə danışırdı? 

Xeyli keçəndən sonra anladım ki, Təbriz 

bizim Neft-Energetka Kollecinin 171 saylı 

qrupunun məzunu imiş. Lələtəpə uğrunda gedən 

döyüşlərdə şəhid olub.Evdən çıxandan Lələtəpə 

haqqında düşünürəm. Demək, Təbrizin ölümü 

mənə əyan olubmuş. 
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Bir təhər özümü ələ alıb 133 saylı qrupa dərsə 

getdim. Tələbələr də kövrəlmişdilər. Hönkürüb 

ağlayanlar da var. Bir dəqiqəlik sükutla Təbrizin 

Kollecin direktoru Mehman Abduləzizov, soldan: 

direktor müavini Şahnisə Əhmədova, sağdan: şairə 

Güləmail Murad, Validə Abdullayeva və Səbinə xanım 
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xatirəsini yad etdik. Tələbəm Həmidxan Hacəliyev 

dedi: 

-Müəllim, o, Ələt qəsəbəsində bizimlə 

qonşudu. Mənə Kollecin yollarını Təbriz 

tanıdıb.O, Ağdam rayonunun Çəmənli kəndində 

gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. 

Sonra tələbəm dərin sukuta qərq oldu. O da-

nışmırdı. Amma onun səsini mən eşidirdim: 

“Dediyim sözlərə özüm də inana bilmirəm. Axı o, 

erməni gülləsinə tuş gələ bilməz... Bu necə ola 

bilər? İçimdə elə bir təlatümlü hiss var ki, 

bilmirəm kədərlənim, yoxsa sevinim...Onu deyə 

bilərəm ki, biz- bütün tələbələr Təbrizlə fəxr edirik 

ki, Kollecimizin belə bir qəhraman oğlu var. İndi 

bütün qəsəbəmiz həm ağlayır, həm sevinir. Qə-

səbəmizin hər tərəfində Azərbaycan Bayrağı dal-

ğalanır.” 

Bu an qapı döyüldü. Kollecin şöbə müdiri 

Səbinə xanım gözü yaşlı otağa daxil olub dedi: 

Güləmail müəllimə, Kollecmizin direktoru 

M.M. Abduləzizovun təşəbbüsü ilə biz mütləq 

Ələt qəsəbəsinə gedib, onun doğmaları ilə öz 

hisslərmizi bölüşməliyik. 
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Şəhidlərimizin ölümü bizi kədərləndirsə də, 

biz onların ölümü ilə qürur duyuruq. Təbrizin belə 

vətənpərvər yetişib, bu gün şəhidlik zirvəsinə 

yüksəlməsində bizim də əməyimiz var. 

Səhərisi gün Kollecin müəllimləri ilə birlikdə 

Ələt qəsəbəsinə yollandıq.  

Ən şərəfli peşə sahibi olan müəllim haqqında 

Ulu Öndər Heydər Əliyev çox gözəl demişdir. 

"Mən müəllimdən yüksək ad tanımıram". 
 

Bütün həyatımı çiçəkləndirib, 

Gülüm-çiçəyimdi müəllim mənim. 

O ki məni elmə ürəkləndirib, 

Vuran ürəyimd müəllim mənim. 

 

Gücüm, arxam, qolum, biləyim olub, 

Birinci sinifdən diləyim olub. 

Çətinə düşəndə gərəyim olub, 

Yenə gərəyimdi müəllim mənim. 

 

Adı yaddaşımda, yadımda gəzər, 

Gülə mail olan adımda gəzər 

Mənə bəzək deyil nə zivər, nə zər, 
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Ömür bəzəyimdi müəllim mənim 
 

Qəsəbəyə daxil olarkən qəsəbənin hər 

tərəfində Azərbaycan bayrağı dalğalanırdı. Sanki 

bayraq Təbrizi qələbəyə - yenə də Lələtəpə 

yüksəkliyinə çağırırdı. 

Bizi ailə üzvləri: anası Vəsilə xanım, nənələri, 

qohum-əqraba və qəsəbənin camaatı qarşıladı... 

Hər kəs Təbrizə layla-bayatı deyib oxşasa da, 

ölümünə heç kəs inanmırdı. Anası Vəsilə xanım 

hönkürə-hönkürə deyirdi: 

- O, hər gün mənə zəng edirdi. Aprel ayının 

2-də yenə mənə zəng elədi. Sevincinin həddi--

hüdudu yox idi. Ana televizoru aç, bizi göstərirlər. 

Bax indi biz Lələtəpə yüksəkliyindəyik. Bayrağı 

yüksəkliyə sancanlardan biri də mənəm, bax gör 

Azərbaycan bayrağını əlimdə necə tutmuşam, 

ana?!.. 

Bu an könlümdən Azərbaycan bayrağı şeiri 

keçdi.  

 

Fəxr, qürur, ehtişam, 

Güvənc, ehtiram, inam, 
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Kömək , həyan bayrağı- 

Azərbaycan bayrağı! 

 

Tanınmısan qədimdən! 

Mətin ölkə, mərd vətən, 

Odlu məkan bayrağı- 

Azərbaycan bayrağı! 

 

Artsın şanın, şöhrətin, 

Bu qoca məmləkətin, 

Sən ey cavan bayrağı- 

Azərbaycan bayrağı! 

 

Qəlbimin təpəridir, 

Xalqa ümid yeridir, 

Elə güman bayrağı- 

Azərbaycan bayrağı! 

 

Dözümü var, gücü var, 

Yıxılmaz, şax dayanar, 

Varsa tutan bayrağı- 

Azərbaycan bayrağı! 
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Sevinci yerə göyə sığmırdı. Elə bil dünyanı 

bəxş eləmişdi mənə, qürur hissi məni elə 

bürümüşdü ki, telefonla danışdığını unutmuşdu. 

Təssüf ki, bu sevincim uzun çəkmədi, -deyə Vəsilə 

ana gözlərini sildi.  

Siz heç narahat olmayın, tez bir zamanda 

bütün işğal olunmuş torpaqlarımızı alacağıq və 

bayrağmız Qarabağda, Şuşada, Xankəndində, 

Laçında... dalğalanacaq, Ana! 

Vəsilə xanımın ürək parçalayan sözləri məni 

Təbrizin dediklərindən ayırır 

-Axı bu sözləri Təbriz gülə-gülə, sevinə-sevinə 

deyirdi. Axı mənim oğlum necə ölə bilər? 

Şəhidin anası Vəsilə xanım xeyli içində öz-

ozüylə danışdıqdan sonra qəflətən başını qaldırdı. 

- Onunla bi qrupda oxuyan dəli kimi sevdiyi 

qız var: Fidan. 

Yenə xəyalım məni Vəsilə xanımın 

sözlərindən ayırdı, uzaq, nakam bir sevginin 

yanına çəkib apardı. 

  

Hələ əsgər gedəndə, 

Ürəyini açmışdı o, Fidana 
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Çiçəklər açan kimi, 

 

Şəkil də çəkdirmişdi 

Üz-üzə, göz-gözə, əlləri əlində. 

Əllərinin istisini 

ovcunda gizləyib aparmışdı. 

İstisinə qızınmaq üçün. 

Baxışlarını aparmışdı 

gözlərində gecələsin deyə. 

Üzündə nəfəsini aparmışdı, 

bütün xətalardan qorusun 

Unutmasın məni, o sevən ürək. 
 

Vəsilə xanım ağlaya-ağlaya deyirdi: Onu 

gözləyirdim ki, gəlib gözü yolda qalmış sevgisinə 

qovuşacaq, nişan taxıb toy edəcəkdim. Heyf, 

deyəsən, Təbrizmin sevgisi nakam, xonçası bağlı 

qaldı... 

Axı neynəyim, nə deyim bu sinəsi dağlı 

Anaya? Köks ötürürəm, əlimdə qələmim titrəyir 

sinəmi titrədən...üşüdən... belə bir bayatı keçir: 

  

Qəlbi fərağlı qaldı, 

Sinəsi dağlı qaldı. 
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Balam heç evlənmənişdi, 

Xonçası bağlı qaldı. 

 

-Ana hönkürürdü, mənimsə qələmim- 

 

Sinəmdədi dərdim, açın –arayın 

Ürəyində qaldı ülvi arzular. 

İçimdə hönkürür şəhid harayı, 

İndi, oğul nisgili ilə keçən günüm, 

Söyləyi,r görmədin 

oğlun Təbrizin toyun. 

Yandırın sinəmin göynəyin 

yarasına basın, 

Alnındakı qanını 

gözümün qarasına basın, 

Üfüqləri qızardan Təbrizin qanı, 

Göyləri şəhid edən 

mən ananın ahı! 

Ey qələmimin şah əsəri şəhidlərimin 

Anası! 

Dərdin dağlara getməsin... 

Dərdin dağlara getsə, 

Şəhid edərsən dağları, 
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Şəhid anası! 

Dərdini döndər gülə, 

Şəhid məzarını bəzəsin. 

Dərdini döndər yelə, 

Xoş bir soraq gətirsin. 

Qələbə müjdəsi yetirsin 

Şəhid ruhuna! 

Dərdini döndər dilə 

Şəhidləri oxşasın. 

Şəhidlik zirvəsindən- 

Söz zirvəsinə qaldırsın. 

Şəhid anası, 

dərdini dağa göndərmə, 

çəkə bilməz...çəkə bilməz... 
 

Şəhid edərsən dağları da 

Şəhid anası! 

Kollecin müəllimləri onun haqqında ağız 

dolusu danışırdılar. Deyilənlərdən aydın olurdu 

ki,Vətən yolunda sinəsini sipərə çevirən, 

vətənimizin keşiyində duran, torpağı üçün şəhid 

olmağı bacaran, zirvədən-zirvəyə (Lələltəpə 

zirvəsindən şəhidlik zirvəsinə) ucalan Həsənov 
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Təbriz Bəxtiyar oğlu 27.01.1996-cı il tarixində Hacı-

qabul rayonunun Qızılburun kəndində anadan 

olmuşdur. 

- 2002-ci il sentyabrın biri Qaradağ rayonu Ələt 

qəsəbəsindəki Seyfulla Məmmədov adına 110 saylı 

tam orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 2011-ci 

ildə isə Bakı Dövlət Neft-Energetika Kollecinə daxil 

olmuşdur. 

2015-ci il tarixində Kolleci bitirmiş və həmin il 

iyulun birində hərbi xidmətə çağırılmışdır. 

2015-ci il iyulun 22-də Hərbi xidmətə getmiş, 

2015-ci il avqustun 16-da Gəncə şəhərində Hərbi 

And içməsi mərasimi olmuş, sonra isə, yəni 

oktyabr ayında Ağdam rayonuna hərbi xidmətə 

göndərilmişdir. 

Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə 

qəhrəmanlıqlar göstərmiş, Lələtəpə yüksəkliyində 

Azərbaycan bayrağını sancmağa nail olmuşdur. 

Bu çox böyük bir uğur idi. Torpaqlarmızın 

geri alınmasında şəhid olan Təbriz də Lələli 

(Laləli) təpəm deyə-deyə Azərbaycan bayrağını-

qələbə bayrağını həmin təpə üzərinə sancmışdı. 

Qələbə bayrağımız,- deyə qürurlanıb, sevinmişdi. 
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Geri-şəhərə qayıdırıq. Ürəyim qururla dolu. 

Qəlbimdən süzülüb gələn şerimi Təbrizin şəhid 

ruhuna bağışlayıram. 
 

 

ŞƏHİDİM MƏNİM 
 

Mən çiçək yerinə gətirdim şeir, 

Şeirim çiçək olsun, şəhidim mənim. 

Hər əsgərdən şəhid ola bilməyir, 

Gərək ürək olsun, şəhidim mənim. 
 

Ey diri şəhidim, ey ölü sağım, 

Qanınla qızardı qara torpağım... 

Məzarın üstəki üçrəng bayrağım, 

Sənə bəzək olsun, şəhidim mənim. 

 

Düşmənin salsa da zillətə səni, 

Mərdliyin yetirib şöhrətə səni. 

Tanrı yolladımı cənnətə səni? 

Yerin ipək olsun, şəhidim mənim. 
 

Mənə elə gəlir ki, hansı torpağın elin-obanın 

şəhidi varsa, o torpağın, o el-obanın, o vətənin 

gələcək nəsillər üçün örnək yeri qürur yeri var. 
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Gələcək nəsillərin, uşaqların vətənpərvər ruhda 

böyüməsində Samit İmanov kimi şəhid 

qəhrəmanlarımızın böyük rolu var.  

Əziz Neftçalalılarım, xoşbəxtsiniz ki, sizin 

qürur duyacağınız, uşaqlara və gənclərə örnək 

olacaq. Samid İmanov kimi milli qəhrəmanınız 

var. Dərdi boynundan böyük olan Azərbaycan 

xalqının uşaqdan böyüyə hər kəsin qəhrəman və 

mübariz olması gərəkdir.  

Bir onu bilirəm ki, biz gəldi - gedərik. 

Torpaq, Vətən və Vətən uğrunda ölən şəhid 

qəhrəmanlarımız isə əbədidir. Onların hər biri 

tarixin müqəddəs səhifələrinə yeni bir salnamə 

yazdılar və ölməzlik qazandılar.  

Mən inanıram ki, azad, bütöv Azərbaycan 

uğrunda döyüşən hər bir qəhrəman haqqında 

əsərlər, dastanlar, şeirlər, bayatılar, elləri dolaşan 

nəğmələr yazılacaq.  
 

Nigaran, narahat şəhid, 

Qəhrəmanlarımın ruhları... 

yuxusuz gecələrimin yuxularında, 

yollarda anasız qalmış bir qulun tək, 
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kişnərəm, fəğan edib ağlaram... 

sizləri səslərəm... 

Sizlərə yazdğım 

dastanlarımda, hekayələrimdə... 

şeirlərimdə, nəğmələrimdə 

könlümdə sevib bəslərəm... 

 

Ün salıb sizi səslədim, 

qarşıma çıxmadız.  

Ya Rəbbim, rübabı qırılmış  

Könlümün arzusu gözündə qaldı. 

Axı şəhidim, mən 

ümid libası geyib sizə getdim, 

Hicran kədərini içimə atıb, 

Peşmanlıq libası ilə qayıtdım 

Ana fəryadımı  

hicran şərbətilə ağıya qatdım. 

Neynəyim ki, mənim şəhid qəhrəmanlarım  

qələmimin gözündə qaldı.  

 

 

Əziz şəhid qəhrəmanlarım, 

siz Vətənin torpağında, anaların 
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ürəyində bir məşəl təki əbədi 

yanacaqsınız... 

 

 

 

 

 

 Mənimsə ürəyim 

 siz şəhidlər üçün əbədi bir Vətən torpağı... 

 Ürəyimdə cücərib... 

 Qələmimdə böyüyüb, göyəriblər,  

 Axı şəhidlər.... 

 Yaşıl bir orman meşəlikləri... 
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III HİSSƏ 
 

QƏHRƏMANLIQ 
YÜKSƏKLİYİ 
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 Biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyirik ki, Azər-

baycan Respublikasının milli ordusu - Respublikamızın 

milli təhlükəsizliyini, əhalimizin əmin-amanlığını və 

mühafizəsini təmin etmək üçün, ölkəmizin 

sərhədlərinin qorunması, ərazi bütövlüyünün, tor-

paqlarının müdafiə edilməsi üçün Azərbaycanın layiqli 

Silahlı Qüvvələri vardır”. 

 

Azərbaycan Respublikasının  

 Ümummilli Lideri 

Heydər Əliyev 
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AZƏRBAYCAN ORDUSU 

 

Sən xalqımın aldığı nəfəsdən yaranmısan,  

Azadlığa sevgidən, həvəsdən yaranmısan,  

Oddan-alovdan keçən bir səsdən yaranmısan!  

Dilimizin nidası, sözümüzün vurğusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 

 

Bir əsr bundan öncə qoyulsa da təməlin,  

Tarxilərin ən dərin qatına çatır əlin.  

Azərbaycan eşqiylə bağlıdır hər əməlin!  

Biləklərin qüdrəti, ürəklərin duyğusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 

 

Cavanşir tarixlərə adını qanla yazıb,  

Babək bayraq qaldırıb, zülmə üsyanla yazıb,  

Koroğlu nərə çəkib, qılınc-qalxanla yazıb!  

Vətənimin qeyrəti, torpağımın namusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 

 

Keçdi neçə yüzillər, sən yenidən yarandın!  

Torpağımın ruhuna sanki bədən yarandın!  
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Nə yaxşı sən doğuldun, nə yaxşı sən 

yarandın!  

Cavanların təpəri, körpələrin yuxusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 

 

 

 

Əlağa Şıxlinski sənə “yaran, ol” dedi,  

General Mehmandarov “marş, irəli, sol” dedi, 

Ana Vətən dil açdı, sənə “yaxşı yol” dedi!  

Hər atanın övladı, hər ananın yavrusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu!  

 

Sular axdı, bulandı, coşan ümmana döndü,  

Nuhun zamanı kimi sanki tufana döndü! 

Heydər baba yenidən Azərbaycana döndü,  

“Gəl” dedi, gözlərində qalmadı bu arzusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu!  

 

Yurdun hər qarışını sən qorudun qanınla,  

Torpaqlara can verdin nəfəsinlə, canınla.  

İftixar mənbəyimsən öz adınla, sanınla!  

Sarsıda bilməz səni heç bir düşmən qurğusu-  
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Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 

 

Ali Baş Komandanım durur sənin başında,  

Xalqın ümid yerisən Qarabağ savaşında!  

Təbrik edirik səni qocaman yüz yaşında!  

Nə qədər yazsam, yenə qaldı sözün çoxusu-  

Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu! 
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 Şükür Nəriman 

oğlu Həmidov 

Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 

19 aprel  2016-cı il tarixli 

1966 nömrəli Sərəncamı 

ilə “Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı” adına layiq 

görüldü. 

 

 

 

 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adının vəsiqəsi 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının “Qızıl ulduz” 

medalının vəsiqəsi  

Bu il anamızın anası Azərbaycanımız üçün 

əlamətdar günlərin yubileyləri ilidir: 

Cümhuriyyətimizin 100-cü ildönümü, 

Ordumuzun 100 illiyi, Ümummilli liderimizin – 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci 

ildönümü... Vurğuladığım fəxrli məsələlərin hər 

birini təkcə mən yox, dünyanın hər bir nöqtəsində 

yaşayan azərbaycanlılar sayğı ilə qeyd edəcəklər. 

Düşünürəm ki, hər bir vətəndaş bu hadisələrin 

yüksək səviyyədə keçirilməsinə hazır olmalı, 

Vətənimizin adını ucaldan bu üç hadisənin adına 

ehtiramını ifadə etməlidir. Cümhuriyyətimiz 

dedikdə, Şərqdə ilk dəfə demokratik respublikanın 

qurulmasından söhbət gedir. Bunu tam məsuliy-
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yət hissi ilə deyə bilərik ki, Şərqdə demokratik 

prinsiplərə dayanan ilk dövləti biz qurmuşuq.  

Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, 

Səməd bəy Mehmandarov Əliağa Şıxlinski, digər 

dövlət xadimləri və hərbçilərimiz ölkənin ərazi 

bütövlüyünün qorunub saxlanması üçün igid 

oğullardan ibarət bir ordunun yaradılması 

məsələsini vacib bilmişdir. 

İlk dəfə AXC hökumətinin qərarı ilə 1918-ci il 

iyunun 26-da ilk hərbi hissə – əlahiddə korpus 

yaranmışdır. Bu qərar Şərqin müsəlman aləmində 

demokratik hökumətin öz ordusunu yaratmasına 

hüquqi əsas verdi. Beləliklə, Milli Ordumuzun 

meydana gəlməsi istiqamətində uğurlu addımlar 

atıldı. 

Qoca Şərqdə 

müstəqilliyin qaranquşu, 

bahar müjdəçisi AXC 

haqqında düşünəndə bir 

həqiqət fəxrlə boylanır: 

Zəkaların nurundan 

yoğrulan Cümhuriyyət ilk 

dəfə olaraq dünyaya 

 

Tam artilleriya Allahı 

Genral Əliağa Şıxlinski 
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xalqımızın müstəqilliyini elan etdi. Düzdür, 

Cümhuriyyətimiz 23 ay yaşadı, amma hər halda, 

milli kimliyimizi sübut edə bildi. Bu, bir 

həqiqətdir ki, dünyanın super güc dövlətləri ilə 

siyasət meydanında mübarizə aparmaq üçün ölkə 

rəhbəri siyasət elminin bütün sirlərini bilməlidir. 

Bir faktı xatırlasaq, fikrimizin isbatı olacaq. Keçən 

əsrin 93-cü ili... Müstəqil Azərbaycan... Həmin 

dövrü xatırlayanda ürəyimdən bir gizilti keçir, bu 

gizilti məni bu günün pəncərəsindən keçmişə boy-

lanmağa səsləyir. Bəli, bu, o keçmişdir ki, ölkə 

müstəqil olsa da, parçalanmaq təhlükəsi ilə 

üzbəüz idi. Ölkə daxilində hərc-mərclik baş alıb 

gedirdi. Əgər o dövrdə Azərbaycanımızın ümid 

mənbəyi, inam yeri olan Ümummilli lider olmasa 

idi, Azərbaycanın bu günündən belə açıq ürəklə 

danışa və ya yaza bilməzdik. Heydər Əliyev 

Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiyi ilk dönəmdə 

olduğu kimi, xalqın ümidlərini doğrultdu. Bəla 

burulğanında çalxanan, dənizdə qasırğaya tuş 

gəlib batmaq təhlükəsi yaşayan gəmi – Azərbay-

can məhz o bacarıqlı kapitanın idarəçiliyi ilə məhv 

olmaq təhlükəsindən xilas ola bildi. Heydər Əliyev 
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hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın da-

xilində sabitlik yarandı, ölkə qardaş qırğınından, 

vətəndaş müharibəsindən qurtuldu. Ölkə 

daxilində sabitlik bərpa olunduqdan sonra o 

fenomen - Ulu Öndər beynəlxalq aləmdə 

Azərbaycanın təbliği işini gücləndirdi. Onun 

uğurlu xarici siyasəti öz bəhrəsini verdi, Azər-

baycan dünyanın nüfuz sahibi olan ölkələri sıra-

sına qoşuldu. Heydər Əliyevin Vətən qarşısında 

göstərdiyi xidmətlər təkcə bunlarla bitmir. Onun 

gördüyü işləri xatırlasaq, insan fitrətinin nə qədər 

dərin olduğunun şahidi olarıq. Heydər Əliyev 

bacarıqlı diplomat, təəssübkeş Vətəndaş idi. Onun 

Vətənə bağlılığının nəticəsi idi ki, hələ 1971-ci ildə 

C.Naxçıvanski adına Hərbi məktəbin açılması, 

azərbaycanlıların öz ölkələrində hərbi biliklərə 

yiyələnməsi üçün SSRI kimi nəhəng bir ölkə 

qarşısında inadla məsələ qaldırmış və məqsədinə 

nail olmuşdu. Çünki Heydər Əliyev bir düha idi. 

O, Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil olacağını çox 

gözəl anlayırdı. Heydər Əliyev dərk edirdi ki, 

gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın ərazi bü-

tövlüyünün qorunması üçün bu xalqa ilk növbədə 
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hərbi sirləri mükəmməl bilən mütəxəssislər lazım 

olacaq. Ümummilli Liderimizin Ordu 

quruculuğuna verdiyi önəm, ümumiyyətlə, hər 

zaman hiss olunmuşdur. Azərbaycana ikinci dəfə 

rəhbərlik etdiyi dövrdə də məqsədi Azərbaycan 

ordusunda yeni qaydalar tətbiq etmək idi. Vətənini 

canından artıq sevən ulu Öndərin uzaqgörən 

siyasəti nəticəsində 1994-cü ildə Azərbaycan NATO-

nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına, 1996-cı 

ildə “Planlaşdırma və analiz prosesi” proqramına, 

2001-ci ildə isə “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat” 

planına qoşulmuşdur. 

 Heydər Əliyev dünənini heç zaman 

unutmamış, varislik prinsipini də qorumuşdur. 

Məhz varislik prinsipi əsas tutularaq Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 22 

May 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə 26 iyun Silahlı 

Qüvvələr Günü kimi qeyd olunur. Heydər Əliyev 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin dünyada 

tanınması üçün dünyanın böyük hərbi potensiala 

malik olan ölkələri ilə hərbi müqavilələr imzaladı, 

Azərbaycanın minlərlə hərbçisi beynəlxalq 

təlimlərdə iştirak etdi. Bütün bunlar gənc bir 
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ölkənin yeni yaranan ordusu üçün yeni 

təcrübələrin əldə edilməsi demək idi ki, Vətənimiz 

bunların bəhrəsini 2016-cı il Qarabağ müharibəsi 

tarixində ilk şanlı səhifənin yazıldığı Aprel 

döyüşlərində gördü. O Aprel döyüşləri ki, itirilmiş 

torpaqlara qayıdış yazdı. Bütün bunlar 

Ümummilli liderimizin uzaqgörən siyasətinin 

bəhrəsidir.  

 Bəli, biz azərbaycanlı olaraq, Qarabağ 

müharibəsi dövründə ilk dəfə Aprel döyüşlərində 

nəyə qadir olduğumuzu sübut edə bildik. Bu 

məqsədlə Vətənimin ən əlamətdar günlərinin qeyd 

edildiyi bir tarixdə istədim ki, Aprel döyüşlərinin 

canlı əfsanəsi Azərbaycan Respublikasının Milli 

Qəhrəmanı Şükür Həmidovdan yazım. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Şükür Həmidova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının  

medalını təqdim edir. 

Bir sual bir azərbaycanlı kimi məni hər 

zaman düşündürür: Vətən sevgisinin isbatı varmı? 

Bu isbatın düsturu nədir? Bu suallar məzarlığına 

oxşayan beynimdə o qədər lal daşlar var ki... O 

daşların hər biri bir tarix kitabında əks olunan 

faktları daşıya biləcək gücdədir. Zaman – zaman o 

daşları ruhən qaldırmağa çalışsaq da, gücsüzük. 

Onlar bu torpağın bətninə xəzinətək basdırılıb. 

Əminəm ki, elə bir cihaz tapılsa, o daşların altını 

oxuya bilsə, yer üzündə o gün həyat adlı işıq 

sönər.  

Bəli, Vətən və vətənpərvərlik... Bu iki söz az 

qala hər gün ruhumu diksindirir. Hər gün, hər an 

Vətən uğrunda göz qırpmadan canından keçməyə 

hazır ola bilən Vətən övladlarını düşünürəm. 

Demək, Vətən sevgisinin isbatı elə onun uğrunda 

yaşamaq və ölməkdir. O ölüm ki, ölümsüzlüyə 

uzanır, nəticədə bu ölüm özü də elə əbədi yaşam 

haqqı qazanır.  
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İlahi, sirlərlə dolu bu dünyanda kirayə 

yaşayan bir qonağam. Hər gün ev sahibindən – 

səndən bir az ömür diləyirəm ki, Vətən qarşısında 

öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirən layiqli 

övladlarımızın dastan ömrünü könül sazımda 

dilləndirim, tarixin bir səhifəsində işıqlandırım. O 

işıq insanların tarixdə hər gün işıqlandırılması 

yaddaşımızı daim təzələyər, heç vaxt öz soy--

kökümüzdən uzaqlaşmağa qoymaz. Mənə görə, 

Vətən üçün çalışan hər bir kəs qaranlığın bətnində 

gur yanan işıqdır. Biz onları nişan bilib hərəkət 

etsək, neçə xoş sabahlara yürüyərik? Belə insanlar, 

şükür ki, bu gün də cəmiyyətimizdə var. Onlardan 

biri Aprel döyüşləri zamanı misilsiz hünər 

göstərən, işğal altında olan torpaqlarımızın geri 

qaytarılması üçün göz qırpmadan canını verməyə 

hazır olan Azərbaycan Respublikasının əfsanəvi 

Milli Qəhrəmanı Şükür Həmidovdur. 
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Qubadlı Rayon İcara 

Hakimiyyətinin başçıs 

Malik İsaqov Xızır oğlu 

 Qəhrəmanı dü-

şünə-düşünə 

xəyalımda səfərdə-

yəm... Bu səfər məni 

keçən əsrin ən 

xoşbəxt günlərinə--

Qarabagımızınn işğal 

altında olmdığı, 

rahat-rahat gedib 

sərin bulaqlarından 

içdiyimiz, gədiklərini 

aşıb keçdiyimiz 

həmin o xoşbəxt 

günlərə aparır.  

Qubadlı, igidlər oylağı cənnət guşəsi...  

Sənin qoynunda vətən yaraları açıldı düşmən 

güllələri ilə. Bu gün o yaralar cəsur oğullarımızın- 

Şükür Həmidov kimi qəhrəman-

larımızın şücaəti sayəsində bir-

bir sarınır. Bu sarğının altında 

məlhəm kimi şəhidlərin 

qanlarının sürtüldüyünü 

duyduqca içimdən bir hiss keçir: kaş Qarabağ 
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tezliklə azad oluna, daha heç bir qapıya şəhid 

xəbəri gətirməyə qapı döyən əllər. Kaş həqiqətə 

keçrilə arzular. Bu arzular qoynunda ümidlərimiz 

bar verə... 

Bu düşüncələrlə artıq Qubadlı rayon İcra 

Hakimiyyətinin binasındayam. Buraya gəlməkdə 

məqsədim Qubadlı rayon İcara Hakimiyyətinin 

başçısı ilə görüşüb, Aprel döyüşlərinin əfsanəvi 

qəhrəmanhı-Milli qəhrəman Şükür Həmidov 

haqqında tutarlı məlumat toplamaqdır. Bəli, İcra 

Hakimiyyətinin başçısı İsaqov Malik Xızır oğlu çox 

səmimi qarşılayır məni. Səmimi ünsiyyətimiz qısa 

vaxt ərzində məndə bir inam hissi doğurur. 

Rayonun qayğısına bu cür ciddi yanaşan icra 

başçıları olan yerdə möhtərəm Prezidentimizin 

ölkəmizi region-region inkişaf etdirmək istəyi tam 

həyata keçəcəkdir.  

Hörmətli Malik müəllimə müraciətlə: Bu gün 

Qubadlı əhalisi üçün fəxrdir ki, Şükür Həmidov 

kimi qəhrəmanı var -deyərkən o: "Əlbətə, Şükür 

Həmidov kimi qəhrəman yetirən cəmiyyət fəxr 

etməlidir. Qubadlıda qəhrəman və qəhrəmanlıq 

çox doğma anlayışdır. Əgər tarixə nəzər salsaq 
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görərik ki, Qubadlı daim Qaçaq Nəbi, Həcər kimi 

xalq qəhrəmanları, Mir Mehdi Xəzani, Süleyman 

Rəhimov, Qasım Qasımzadə, “şöhrət” ordenli 

yazıçı-jurnalist Əli İldırımoğlu kimi ədiblər, Mir-

sədi Ağa kimi övliyalar, Kamran Hüseynov, Nəzər 

Heydərov, Valeh Bərşadlı, Möhbalı Əmiraslanov, 

Əli İbrahimov kimi dövlət xadimləri,Çingiz 

İldırım kimi xalq komissarı, Əliyar Əliyev kimi 

milli qərəmanları ilə fəxr etmişdir. Bugün 

haqqında fəxarətlə bəhs etdiyimiz Şükür Həmidov 

da adlarını sadaladığım fəxrli insanlarla bir 

cərgədə dayanmağa layiq olan oğullarımızdandır. 

O, bunu öz canı, qanı bahasına ortaya qoymağı 

bacardı. Məlum Aprel döyüşlərində qələbənin 

təmin olunmasında Şükür Həmidovun döyüşdə 

göstərdiyi fəalllıq bir Rayon İcra Başçısı kimi məni 

qürurlandırır. Onun haqqında nə qədər istəsəniz, 

könül açan sözlər deyə bilərəm. Çünki o, 

Qubadlının adını, Azərbaycanın adını ucalara 

qladıran qəhrəman həmellimizdir ".  

Bu zaman mən Malik müəllimin sözlərinə 

qüvvət verərək deyirəm ki, həqiqətən, əfsanəvi 

qəhrəmanlıq məhz belə olur. O, mənim sözümü 
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təsdiqləyərək, Şükür Həmidov haqqında yenə də 

ürək açan sözlər danışır və sonda öz köməkçilərinə 

mənim Şükür Həmidov haqda ətarflı məlumat 

toplaya bilməm üçün nə lazımsa etmələrini tapşırır. 

Mən hörmətli Malik müəllimdə əsl vətəndaşlıq, 

gördüm, bir icra başçısı kimi qayğısını şahid oldum. 

Ona təşəkkür edib, yoldaşlarla yola düzəlirəm. Bir 

daha bu əsərin yazılması üşün göstərdiyi diqqətdən 

dolayı Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Cənəb İsaqov Malik Xızır oğluna dərin təşəkkürümü 

bildirirəm. Uca yaradan daim işlərinizdə yar və 

yardımçınız olsun!!! 

Əslən Qubadlıdan olan Şükür Nəriman 

oğlunun ailəsi 1993-cü ildə Bakıya gəlib. Şükürün 

ailəsi köçkün kimi Sumqayıt şəhərində 

məskunlaşıb. Bu ailəni ziyarət etməzdən əvvəl 

Ofelya xanımla Sumqayıt şəhərinin «Poeziya 

evi»ndə görüşəsi olduq.  

İlk dəfə idi ki, mən bu «Poeziya 

evi»ndəydim. Təəccübümü gizlədə bilmədim. 

Sanki ağ otaqda qurulmuş bir muzey idi. Daxil 

olanda ilk gördüyüm yuxarı başda Ulu öndər 

Heydər Əliyevin büstü oldu. Qarşısına ağ çiçəklər 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

376 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

düzülmüşdü. Büstün sağında və solunda Ulu 

öndərin müdrik sözləri yazılmışdır: 

«Sumqayıt bütün Azərbaycanın gözəl təcəssümüdür». 

«XXI əsr Azərbaycanın yüksəliş əsri olacaqdır». 

«Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyi bizim tarixi nailiy-

yətimizdir». 

«Sumqayıt Azərbaycan xalqının birlik, həmrəylik şəhə-

ridir». 

«Poeziya evi»nin daxilində hər iki tərəfdə 

Heydər Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən şəkillər 

və klassiklərimizin şəkilləri asılmışdır. 

Şairlərimizin şəkillərinin üstündə Heydər 

Əliyevin bu sözləri yazılmışdır. «Hər bir şair 

Azərbaycan üçün dəyərli şəxsiyyətdir». «Bizi millət 

kimi qoruyub saxlayan məhz dilimiz, 

ədəbiyyatımız, tariximiz, ənənələrimizdir». Bu 

sözlərin alt tərəfindən klassik şairlərimiz: Xaqani 

Şirvani, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, 

M.F.Axundov, Səməd Vurğun, Hüseyn Cavid, 

Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Rəsul Rza və 

başqalarının portretləri asılmışdı. «Poeziya evi»nin 

daxilində hər iki tərəfdən lövhədə klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri: N.Gəncəvinin «Sirlər 
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xəzinəsi», «Xosrov və Şirin», «Yeddi gözəl», «Leyli 

və Məcnun», «İsgəndərnamə – İqbalnamə», «İsgən-

dərnamə – Şərəfnamə» kitabları yerləşdirilmişdir. 

Heyranlıqla bu lövhəyə baxırdım ki, Ofelya xanımın 

səsi məni ayıltdı: «Güləmail xanım, Şükürün qardaşı 

Əsədlə danışmışam, biz gedə bilərik». Biz Şükürün 

ailəsigilə yollandıq. Hə, bu arada Ofeliya xanıma öz 

minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə gözəl bir gün 

yaşatdı 13.02.2018-ci il tarixdə Azərbaycanın ən 

gözəl şəhərlərindən biri olan  

Sumqayıtda Şükür Həmidovun ata 

ocağındayıq. 

Doğrudan da belə qəhrəman oğullarımızın ata-

anası da qəhrəmandırlar. Atası söhbətə belə 

başladı: «Biz Sumqayıta 1993-cü ilin sentyabr ayı-

nın 1-də gəlmişik.  

 Mənim böyük oğlum Ələkbərin birotaqlı evi 

vardı. Evi birotaqlı olsa da, ailəliklə o birotaqlı 

evdə məskunlaşdıq. Qubadlının Başarat sovetliyi-

nin Armudluq kəndindən gəlmişdik. İki aydan 

sonra köçkünlərə verilən bu binada yerləşdik. 

Şükür Allaha! 
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Şükür mənim dördüncü oğlumdur. O, 1975-ci 

il aprelin 1-də Armudluq kəndində dünyaya göz aç-

mışdır. 

Şükürün dünyaya gəlişi ürəyimə təpər, 

qollarıma qüvvət gətirmişdi. Sevincimin həddi-

hüdudu yox idi. 

Qəhramanın anası Həmidova Şərqiyyə, atası 

Həmidov Nəriman 
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Evdə qardaşlarının kiçiyi olsa da, özünü 

həmişə böyük kimi aparırdı. Mən ona «qəhrəman 

oğlum» deyərdim. Uşaqlıqdan Vətənə məhəbbət, 

düşmənə nifrətlə böyüdü. Çünki bizim evdə tez-

tez II Dünya müharibəsindən söz düşərdi. 

Şükürün babaları II Dünya müharibəsində iştirak 

edib. Hətta mənim atam 1941-ci il yanvarın 6-da II 

Dünya müharibəsinə gedib, evə 1946-cı il yanvarın 

6-da qayıdıb. Gec gəlməyinin səbəbi sovet-yapon 

müharibəsində iştirak etməsi idi. Mənim atam 

tikinti mühəndisi idi. Qubadlı rayonunda tikinti 

mühəndisi işləyirdi. Rus dilini məkümməl bilirdi. 

Rus dilini bildiyi üçün sovet-yapon müharibəsi 

vaxtı tərcüməçi kimi xidmət edib. Belə bir ailədə 

böyüyən, əlbəttə, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

olacaq. 1982-ci ildə Şükür Başarat kənd orta 

məktəbində dərsə başlayıb. 1990-cı ildə 8-ci sinfi 

qurtarıb və həmin ildə Cəmşid Naxçıvanski adına 

Hərbi məktəbə daxil olmuş, məktəbi 1993-cü ildə 

bitirmişdir. 

Naxçıvanskidə birinci kursda oxuyarkən Şükür 

evə tətilə gəlmişdi. Bir gün dedi: «Ata, mənə 40 dənə 

qəzet lazımdır». Soruşdum: «Nə üçün?». Dedi: «Ata, 
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məktəbdə idman zalında qəzetləri üzt-üstə yığıb di-

vara mismarlayacağıq, məşqdə yumruqla elə 

vurmalıyıq ki, qəzet didik-didik olsun. Düşmənləri 

də üst-üstə yığıb belə didik-didik edəcəyik».  

O vaxt Qubadlı rayonunda «Avanqard» qəzeti 

çıxırdı. Mən də ondan bir topa alıb verdim Şükürə. 

Şükür onu məktəbə apardı. 

Mən 10 uşaq atasıyam».  

«Nə gözəl! Onda Şərqiyyə ana da qəhrəmanlar 

anası qəhrəman Şərqiyyədir, - dedim -. Maşallah». 

«Bəli, o elə qəhrəmanlar anasıdır, Güləmail xanım», 

dedi: 

«4 oğlum, 6 qızım var. Əlbəttə, belə bir ailədə 

böyüyüb başa çatan hər bir uşaq ailəni bir ordu kimi 

qəbul edər. Ordu başçısı olmaq istər. Necə ki, hər bir 

əsgərin könlündən general olmaq keçir. Niyə də ol-

masın ki?! 

Şükür C.Naxçıvanskini qurtardıqdan sonra 

təyinatını Naxçıvan Muxtar Respublikasına verdilər. 

Orada tağım komandiri, sonra batalyon komandiri 

təyin etdilər.Həmin vaxt mən Sumqayıtda yerləşən 

Qubadlı rayonunun Zilanlı kənd orta məktəbində 

ibtidai sinif müəllimi işləyirdim. Mənimlə bərabər 
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bir məktəbdə çalışan Qubadlı rayonunun Aşağı 

Həmzəli kəndindən olan Könül xanım Bakı Dövlət 

Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdi. İlk 

gündən Könül xanımın əxlaqı, tərbiyəsi, 

hərəkətləri, davranışı xoşuma gəlmişdi. Şükürün 

də evlənmək vaxtı idi. Mən oğluma Könül xanımla 

evlənməsini təklif etdim. Onlar görüşdülər və 

ulduzları barışdı. 11.08.2003-cü ildə toyları oldu. 

Onu da deyim ki, toy ərəfəsində Naxçıvandan, 

yəni işlədiyi yerdən xəbər gəldi ki, sizi 45 günlük 

kursa yazmışıq. Bakıda imtahan verməlisən. İmta-

hanını verdi, oxudu və toylarını etdik. Sonra 

Könül xanımı da götürüb Naxçıvana işə qayıtdı. 

Təhsilini artırmaq üçün Hərbi Akademiyaya 

imtahan verdi və qəbul olundu. Akademiyanı 

qurtardıqdan sonra Cəlilabad rayonunun Göytəpə 

kəndində işləməyə başladı.  
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Mən həm də 18-20 yaşımdan arıçılıqla 

məşğul olurdum».  

Şükür Həmidov və anası Şərqiyyə Həmidova 

 

Bu vaxt Şükürün anası sözə qarışıb dedi: «Ay 

kişi, özündən yox ey, Şükürdən danış». 

«Hə, şair, onu bir də təkrar deyim ki, 

Şükürün babaları da II Dünya müharibəsi 

iştirakçıları olub. Şükür də, şükür Allaha, onların 

yolunu gedib. Polkovnikdir. Nə qədər ki, mən 
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oğlum Şükürlə qürur duyub fəxr edirəmsə, 

Azərbaycan xalqı da o qədər fəxr edir. Şükür indi 

gənc nəsil üçün bir məktəb, bir örnəkdir. Mən 

inanıram ki, bu gün fəxr etdiyimiz Şükür 

Həmidov sabah general olacaq. 

Şükür Həmidov iki uşaq atasıdır. Qızı Əzizə 

23.02.2005-ci ildə, oğlu Nurlan isə 18.05.2008-ci 

ildə dünyaya göz açmışdır. Allah onları və bütün 

Azərbaycan xalqını qorusun. Amin! 

Müharibə vaxtı keçirdiyim hiss, həyəcanı heç 

bir ata-ana keçirməsin, bu həyəcanı sözlə demək 

mümkün deyil. Polkovnik Şükür Həmidov hal-

hazırda Beyləqan rayonunda «N» saylı hərbi 

hissədə korpus komandirinin müavini işləyir. 

Qələbə, zəfər bizimlədir. İnşallah». 

Gecədən keçmişdir. Zəng səsi. Çox narahat 

oyandım, ilahi, görəsən nə baş verib, bu vaxtsız 

zəng. Çox şükür ki, zəng edən bizim əfsanəvi 

qəhrəmanımız Şükür Həmidovun qardaşı Əsəd 

Həmidov idi. 

«Xoş bir xəbər. Səhər Şükürlə sizi görüşdürə 

bilərəm» - deyə sözə başladı. Bu an mənim 

beynimdən Şükür Həmidovun giziri olan Oqtay 
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İsmayılovun onun haqqında dediyi sözlər 

uğuldadı.: «Haydı igidlərim, əsgərlərim, irəli. Qoy 

mənim cəsədim sizlərə sipər olsun, amma irəli... 

Zəfər qələbə bizimdir deyə, əmr verirdi». «Nə 

gözəl... Bu ki, xoş təsadüf oldu. Mən hazırlaşırdım 

ki, Şükürün iş yerinə – Beyləqana gedim. Lap 

yerinə düşdü». Doğrudan da, təsadüfdən zərurət 

yaranır. Bu da zərurət, Şükürlə görüşürəm.  
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Güləmail Murad əfsanəvi qəhrəman Şükür 

Həmidovla 

 

07.03.2018-ci il 28 may metrosunda. «Tərcü-

meyi-halından məlumatım var, - deyə sözə 

başladım - Siz bölgədə gördüyünüz işlərdən 

danışın. Mənim üçün və oxucular üçün çox 

maraqlı olar. Mən azərbaycanlı olmağımla fəxr 

edirəm deyən, Şükürü şeirimlə salamladım». Onu 

odlar ölkəsində sönməyən Günəşi gördüm. Bu 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şükür Həmidov 

idi. 

Şükür deyir:  

Azərbaycan! 

 

Səni Odlar ölkəsində, 

Sönməyən bir işıq gördüm. 

Baxışında, duruşunda 

Əzəmət, yaraşıq gördüm. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

386 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

 

Şərəfli zabit ömrünü 

Tanrı özü verib sənə. 

Çiynindəki ulduzları 

Tale göydən dərib sənə. 

 

Koroğlunun qəhrəmanlıq 

Bulağından su içmisən. 

Qaçaq Nəbinin ayağı 

Dəyən yerlərdən keçmisən. 

 

Aprel günü düşmənlərin 

Başında şimşək tək çaxdın. 

Lələtəpə zirvəsinə 

Vətən bayrağını taxdın. 

 

 

 

 

Bir örnəksən cavanlara, 

Sən ey Milli Qəhrəmanım! 

Sənin kimi igidlərlə 

Yüksəlir şərəfim, şanım. 
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Yer götürməz, göy götürməz, 

Belə zülmü, belə dağı. 

Geci-tezi var, qardaşım, 

Alacağıq Qarabağı! 

 

Nahaq qanlar yerdə qalmaz,  

Yerdə qan oyacaq bu qan. 

Baxıb igid övladına, 

Şükür deyir: Azərbaycan! 

 

Günəş kimi doğ göylərdən, 

Qoy düşmənin çıxsın canı. 

Ümidimiz sizlərədir, 

Qəhrəmanlar qəhrəmanı! 

 

«Komandiri olduğum «N» saylı hərbi hissə 

rəhbərliyi aprelin 1-dən 2-ə keçən gecə əks-

hücuma keçdi, birinci eşelonda müdafiə olunan 

bölmələrimiz düşmənin niyyətini bildilər, 

vəziyyəti yuxarı komandanlığa məruzə etdilər.  
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Bölmələrimiz düşmənin hücumunu ön xətdə 

dayandırmağa nail oldu, düşmən şəxsiyyət və 

zirehli texnika cəhətdən maksimum itki verdi.  

Bu barədə korpus komandirimiz general-

mayor Mayis Bərxudarova məruzə olundu və 

onun əmri ilə əks hücuma keçib, düşmən 

bölmələrini ön xətdə darmadağın edərək, düşməni 

geri çəkilməyə məcbur etdik.  

Bəli, doğurdan da, əsgər və qəhrəmanlarımızla 

bərabər onların ataları, qardaşları da döyüşürlər. 

Onlara Allah can sağlığı, uzun ömür versin! 
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Soldan: Şükür Həmidjv, atası Nəriman Həmidov, 

Şükür Bərxudarov, onun oğlu general-mayor  

Mayis Bərxudarov Şükürün qardaşı Əsəd 

 

Düşmən qəhrəman əsgərlərimizin qarşısında 

tab gətirməyəcəyini bilərək pərakəndə şəkildə 

qaçmağa başladı. Təbii ki, əsgərlərimizin 

(müşahidəçilərin) ayıq-sayıq səyi nəticəsində 

düşmənin niyyətini əvvəlcədən aşkarladıq və 
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bütün bölmələr gizli şəkildə qaldırılaraq, döyüş 

təyinatı yerlərini tutdular və müdaifə döyüşünün 

planına uyğun olaraq müdafiə döyüşü davam 

etdirildi.  

Gecə şəraitində istər piyadalarımız, istər 

zirehli texnikamız, istərsə də artilleriya bölmələri, 

eləcə də digər bölmələrimiz dəqiq və uğurlu gecə 

döyüşü apardı, düşmən 1991-1992-ci ildə 

qarşılaşdığı qeyri-peşəkar, köməksiz, döyüş 

taktikası olmayan bir ordu ilə yox, silah və texnika 

ilə silahlanmış əsl orduyla qarşılaşdı. 

Döyüş zamanı əsgərlərimizin, gizirlərimizin 

gözündə qələbə sevinci şölələnirdi.  

Hətta yaşının çox olmasına baxmayaraq, 

general-mayor Bəkir Orucov komandir- idarəetmə 

məntəqəsindən çıxıb bizimlə bərabər işğaldan 

azad olmuş ərazilərimizdə döyüşərək öndə 

gedirdi. Bunu fəxrlə deyirəm.  

General-mayor Mayis Bərxudarovun 

mükəmməl taktikası ilə, göstərdiyi şücaəti ilə 

briqadanın bölmələri Lələtəpə yüksəkliyini, əlavə 

əraziləri düşmən işğalından azad etdi və 

qəhrəman əsgərlərimiz bayrağımızı Lələtəpə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

391 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

yüksəkliyinə sancdılar. O bayraq öz yerində 

qürurla, fəxrlə dalğalanır». 
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Lələtəpə (Laləli təpə) yüksəkliyi 

 

            Ey böyük Yaradan, həmd olsun sənə,  

Laləli təpəni aldı əsgərim!  

Bu çəmən, bu çiçək mənimdir yenə,  

Laləli təpəni aldı əsgərim! 

 

Xainlik, xəbislik düşmənə qaldı,  

Əsgərim, döyüşüb qələbə çaldı,  

Lalə mənə qaldı, gül mənə qaldı,  

Laləli təpəni aldı əsgərim! 

Çox da öyünməsin yağı, alarıq,  

Bağçanı alarıq, bağı alarıq,  

Təpəni almışıq, dağı alarıq,  

Laləli təpəni aldı əsgərim! 

 

Qoymayın qisası namərd, yağıda, 

İgid əsgər gərək ləşkər dağıda, 

İnşallah alarıq Qarabağı da,  

Laləli təpəni aldı əsgərim! 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şükür 

Nəriman oğlu Həmidovun tərcümeyi- halına 

nəzər yetirək.  

«Mən, Həmidov Şükür Nəriman oğlu, 1975-ci 

il aprelin 1-də Qubadlı rayonunun Armudluq 

kəndində anadan olmuşam.  

1982-ci ildə Başarat kənd orta məktəbinə 

daxil olmuşam, 1990-cı ildə həmin məktəbi 

bitirmiş. 1990-cı ildən 1993-cü ilədək təhsilimi Bakı 

şəhəri Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi məktəbdə 

davam etdirmişəm. 1993-cü ildə Bakı Ali 

Ümumqoşun Komandirlər Məktəbinə daxil 

olmuşam və həmin məktəbi 1995-ci ildə motoatıcı 

ixtisası üzrə bitirmişəm. Məktəbi bitirdikdə mənə 

«kiçik leytenant» hərbi rütbəsi verilmiş və 

Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən 216 saylı hərbi 

hissəyə göndərilmişəm. 07.06.1995-ci il tarixindən 

22.06.1999-cu il tarixinədək 050 nömrəli hərbi 

hissənin motoatıcı tağım komandiri, 22.06.1999-cu 

il tarixindən 01.09.2002-ci il tarixinədək 050 

nömrəli hərbi hissənin motoatıcı bölük komandiri, 

01.09.2002-ci il tarixindən 25.09.2003-cü il 

tarixinədək 050 nömrəli hərbi hissənin motoatıcı 
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tabor komandirinin maddi-texniki təminat üzrə 

müavini, 25.09.2003-cü il tarixindən 15.07.2005-ci il 

tarixinədək 215 nömrəli hərbi hissədə motoatıcı 

taborun qərargah rəisi, 15.07.2005-ci il tarixindən 

10.08.2006-cı il tarixinədək 215 nömrəli hərbi 

hissədə motoatıcı tabor komandiri vəzifəsində 

xidmət etmişəm, 10.08.2006-cı il tarixindən 

25.06.2008-ci il tarixinədək Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akade-

miyasında təhsil almışam. 25.08.2008-ci il 

tarixindən 10.09.2010-cu il tarixinədək 704 nömrəli 

hərbi hissənin 1-ci mexanikləşdirilmiş taborunun 

komandiri, 10.09.2010-cu il tarixindən 18.06.2011-ci 

il tarixinədək 706 nömrəli hərbi hissənin qərərgah 

rəisi – hərbi hissə komandirinin müavini, 

18.06.2011-ci il tarixindən 702 nömrəli hərbi 

hissənin qərərgah rəisi-hərbi hissə komandirinin 

müavini, 12.02.2012-ci il tarixindən 161 nömrəli 

hərbi hissənin qərərgah rəisi-hərbi hissə 

komandirinin müavini, 18.01.2013-cü il tarixindən 

703 nömrəli hərbi hissənin komandiri, 15.02.2014-

cü il tarixindən 051 nömrəli hərbi hissənin 

əməliyyat şöbəsi (Q3) rəisinin gündəlik 
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fəaliyyətinin planlaşdırılmasına və qoşun 

xidmətinə nəzarət üzrə baş köməkçisi, 09.05.2014-

cü il tarixindən 051 nömrəli hərbi hissənin 

əməliyyat şöbəsi (Q3) rəisinin müavini, 27.11.2014-

cü il tarixindən 701 nömrəli hərbi hissənin 

qərərgah rəisi-hərbi hissə komandirinin müavini, 

03.02.2015-ci il tarixindən 706 nömrəli hərbi 

hissənin qərərgah rəisi-hərbi hissə komandirinin 

müavini, 15.07.2015-ci il tarixindən 706 nömrəli 

hərbi hissə komandiri vəzifəsində xidmət edirəm. 
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Müdafiə naziri Zakir Həsənov və Şükür Həmidov 

 

Mən Azərbaycan Respublikası Prezidenti adından 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 043/T 

nömrəli 25 iyun 2004-cü il tarixli əmri ilə «Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 10 

illiyi (1991-2001) Yubiley medalı», 

 
 

0142/T nömrəli 19 iyul 2008-cü il tarixli əmri ilə 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaran-

masının 90 illiyi (1918-2008) yubiley medalı» ilə,  
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055/T nömrəli 26 iyun 2005-ci il tarixli əmri ilə 

«Qüsursuz xidmətə görə III dərəcəli» medal, 
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051/T nömrəli 25 iyun 2010-cu il tarixli əmri ilə 

«Qüsursuz xidmətə görə II dərəcəli» medal, 
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22.06.2012 030/T nömrəli əmri ilə «Hərbi 

xidmətdə fərqləndiyinə görə III dərəcəli»,  
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24.06.2013 0103/T nömrəli əmri ilə «Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 95 illik 

(1918-2013) yubiley» medalı  

051/T nömrəli 26 iyun 2015-ci il tarixli əmri ilə 

«Qüsursuz xidmətə görə I dərəcəli» medal ilə təltif 

olunmuşam. 
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Mənə 07.06.1995-ci ildə «kiçik leytenant», 

20.06.1997-ci ildə «leytenant» 30.06.1999-cu ildə «baş 

leytenant», 30.06.2002-ci il tarixdə «kapitan», 

30.06.2005-ci il tarixdə «mayor» 30.06.2010-cu il tarixdə 

«polkovnik-leytenant», 10.05.2016-cı il tarixdə 

«polkovnik» hərbi rütbələri verilmişdir və aşağıdakı 

medallarla təltif olunmuşam. 
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Şükür Həmidov, həyat yoldaşı Könül xanım, qızı 

Əzizə, oğlu Nurlan 

 

Evliyəm, iki övladım var. Qızım Əzizə, 

oğlum Nurlan. 

Həyat yoldaşım: Həmidova (Əliyeva) Könül 

Qasım qızı 1979-cu il noyabrın 25-də Qubadlı 
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rayonunun Həmzəli kəndində anadan olub. 

Azərbaycanlıdır. Sumqayıt şəhəri 20-ci məhəllə, ev 

4, mənzil 36-da yaşayır və həmin ünvanda 

qeydiyyatdadır». 

Mən qeyri-ixtiyarı soruşdum: «Həyat 

yoldaşını sevirsənmi?» «Sevirəm, əfsanələrdə 

olduğu kimi, deyəsən, sevirəm», dedi. Qələmimsə 

Şükür oğlumun ömür-gün yoldaşı Könül xanıma 

olan duyğularını belə yazdı: 

Sevirəm axı! 

 

Könlümü şumlayıb, sevgi əkmişəm, 

Deyəsən, mən səni sevirəm axı! 

Qəlbimdən gözümə bir arx çəkmişəm, 

Deyəsən, mən səni sevirəm axı! 

 

Sel olub çaylara qarışıram mən, 

Göydə günəş ilə yarışıram mən. 

Gah küsür, gah da ki, barışıram mən 

Deyəsən, mən səni sevirəm axı! 

 

Bilmirəm, gündüz, ya gecə gəlmisən? 

Bunca yolu keçib, necə gəlmisən? 
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Ürək bir Kəbədir, Həccə gəlmisən, 

Deyəsən, mən səni sevirəm axı! 

 

Daşlara əksimi çəkməmisən sən, 

Çöllərdə göz yaşı tökməmisən sən. 

Hələ belə sevgi görməmisən sən, 

Deyəsən, mən səni sevirəm axı! 

 

Bu elə sevgidir daşa yazılmaz, 

Fərhad-Şirin kimi qoşa yazılmaz. 

Yazmaq istəsən də, haşa, yazılmaz, 

Deyəsən, mən səni sevirəm axı? 

 

 

Ata yenə sözə başladı.  
 

«Bəlkə də, olduğu kimi çatdırmaq üçün söz 

tapmadım. Eşitdiyim, gördüyüm və iştirakçısı 

olduğum bəzi hadisələrə toxunuram. Allah 

Armudluq kəndini təbii qala, cənnət qalası 

yaratmışdır.  
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Bax, şair, bizim kənd belə kənd idi. İndi o 

səssiz-səmirsiz, sükut içində yatan dağların, 

bağların, zümzüməli bulaqların həsrətindəyik... 
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Milli qəhrəman Şükür Həmidovun doğulduöu  

Armudluq kəndi 

 

 

Tarixin bu hökmü gör necə ağırmış.  

Yollara dikilib kəndimin həsrət dolu gözləri , 

bizi gözləyir – qış, payız, yaz, yay. 

Hələ ki, biz də ümidlə, arzuyla yaşayırıq. 

Allah qoysa, biz də qovuşub, deyib-gülərik. Elə öz 

torpağımızda kəndimiz Armudluqdaca ölərik... 

Ürək deyir: torpağımın haqq bağıran 

oğlusan, Yurdunda yan ki, Armudluqda közün 

qalsın... 

Kənd Pir dağı, Muncuqlu dağı, Qaraquş 

oturan (Qartal) dağı, Fətəli qışlağı dağı və Suluqab 

deyilən bir yüksəkliklə əhatə olunub. Pir dağından 

başqa digər dağların hamısının meşə ilə örtülü 

tərəfi bizim kənd tərəfə baxır. Pir dağının yalçın 

qayaları üzü kəndə baxır. Armudluq kəndi Pir 

dağının ətəyində yerləşir. Ona görə də Pir dağına 

«Armudluğun piri» deyirlər. El arasında hələ belə 
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and da geniş yayılmışdır: «Armudluğun piri 

haqqı». Dağın uzunluğu 1500 m, hündürlüyü 1000 

m-dən çoxdur. Dağın sinəsində təbiətin yaratdığı 

koğuşlarda bizim görə biləcəyimiz yerlərdə 15-dən 

artıq bal arısı yuvası, saysız-hesabsız quş yuvaları 

(Qartal, Quzğun, Göyərçin və s.) var. 

Pir dağının zirvəsində bir qəsr var. Əfsanələr 

kitabında yazılır ki, bir gün Armudluq kəndinin 

qız-gəlini yığışıb gəlirlər Pir dağının ətrafına çaşır 

yığmağa. Sonra gəlib çıxırlar dağın zirvəsindəki 

bulağın üstünə. Burada onlar əl-üzlərini yuyub su 

içirlər (1000 m hündürlükdəki dağın zirvəsində 

belə bir bulağın olmasının nə demək olduğunu 

təsəvvür etmək lazımdır). 

Qızlardan biri bilmədən bulağa tüpürür. 

Deyilənlərə görə, bulağın suyu dərhal quruyur, 

qız isə bulağın üstündəki ardıc ağacından 

saçlarından asıla qalır (mən özüm həmin bulaqdan 

dəfələrlə su içmişəm). Bu hadisəni görən qızlar 

qorxu içində bir-birini qucaqlayıb dayanıb 

baxırlar. Bu vaxt iki göyərçin ardıc ağacının üs-

tünə qonur. Göyərçinlərdən biri deyir: 

– Bacılı-bacılı, bu nə işdir? 
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O biri göyərçin deyir: 

– O qız bilmədən bulağa tüpürüb, bulağın 

suyu quruyub. Əgər bu kəndin adamları gəlib bu 

zirvədə bir qəsr tiksələr, bulağın suyu bərpa olar, 

qız da azad olar. Əfsanəyə görə, elə də edirlər, hər 

şey öz yoluna düşür.  

Armudluq kəndi doğrudan da əfsanəvi 

kənddir. Mənim şair könlüm gözəl Armudluq 

kəndini belə vəsf edir: 

Qubadlı elinin Armudluq kəndi,  

Dörd yandan dağlarla çevrələnibdir.  

Elə yamyaşıldı dərələr, düzlər, 

Elə bil göylərdən nur ələnibdir. 

 

Qaraquş oturan, Muncuqlu, Qartal, 

Fətəli qışlağı, Pir dağım mənim.  

Uca zirvəsində qəsr tikilən,  

Əfsanə, rəvayət, sir dağım mənim. 

 

Oturub dağların ətəklərində,  

Həkəri çayında ayağın yuyur.  

Görəsən, insansız qalandan bəri,  

Kəndim nə hiss edir, kəndim nə duyur. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

409 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

 

Yiyəsiz cığırlar ot bitiribdir,  

Gələni gedəni olmayan kəndim.  

Heyvan mələrtisi, insan səsiylə,  

Sən ey səhər-axşam dolmayan kəndim. 

 

Bilirəm ki, bizsiz xiffət edirsən,  

Bənövşə boynunu burmusan, kəndim,  

Amma düşmən necə hücum çəksə də,  

Sən dağlar qoynunda durmusan, kəndim. 

 

İtən bəlkə bizik, bunu bilmirik,  

Hay düşdü, hərə bir yana dağıldı.  

Əgər kimsə desə torpaq itkisi,  

Buna inanmayın, bu bir nağıldı. 

 

Tüstüsü ucalmır ocaqlarının,  

Sönmüş çıraqların yiyəsiz qalıb,  

Bağışla bizləri, Armudluq kəndi, 

Ağlar bulaqların yiyəsiz qalıb. 

 

Yox, yox, bağışlasan bunu özünə,  

Eləyər inan ki, dərd oğulların.  
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Səni almayınca düşmən əlindən, 

Özün bağışlamaz mərd oğulların. 

 

Kənd öz coğrafi mövqeyinə görə çox əlverişli 

bir məkanda yerləşir. Bu mövqeyi qısa qeyd 

edəcəyəm. Nə dağdır, nə də aran. Hər iki gözəl 

məkanın arasında yerləşir. Kəndin cənub 

hissəsində Həkəri çayı boyunca Həkəri, 

Muradxanlı, Xəndək, İşıqlı, Həmzəli, Xanlıq və s. 

kəndləri yerləşir. Şimal hissəsində isə Topağac, 

Dağyurd, Qaradaş, Qantəpər və s. kimi şəfalı 

dağlar yerləşir. Həmin dağlar həm qayalıq, həm 

də meşəliklə örtülmüşdür.  

Ətraf kəndin adamları isti fəsillərdə həmin 

yerlərdə alaçıqlar qurur, mal-qaralarını həmin 

dağlıq ərazilərdə bəsləyirdilər. Payız öz 

əlamətlərini göstərənə qədər istirahət edir, sonra 

öz evlərinə qayıdırdılar. 

Evdə oturmuşdum, qonşu qız gəlib mənə 

dedi ki, Nəriman müəllim, sizi bir kişi çağırır. 

Çıxdım, tanıdığım bir nəfər ağzını açan kimi dedi 

ki, qorxma, Şükür tapılıb... Kişi getdi. 3-4 gün 

ərzində televiziyada bu barədə silsilə məlumatlar 
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getdi. Bizim narahatçılığımızın həddi-hüdudu yox 

idi. Mən məşhur hərbçi Aydəmirova zəng etdim. 

O, mənə dedi ki, bir saatdan sonra zəng et. Saat 

yarımdan sonra zəng etdim, dedi ki, Naxçıvanda 

hərbi xəstəxanadadır. Qorxulu heç nə yoxdur, 

ayaq barmaqları və qulağı balaca soyuqlayıb. 

Ondan sonra bir az sakitləşdim. Qapı döyüldü. 

Açıram, kəndarda Qubadlı rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov dayanmışdı 

«gözün aydın, Nəriman, bu üç günlük müharibə 

qurtardı.  

Şükür Allaha Şükür də sağ-salamatdır. Mən 

işçilərimlə bir yerdə Lələtəpə yüksəkliyinə 

gedirəm. Şükürgili, qəhrəmanlarımızı, ordumuzu 

salamlamağa, qələbən mübarək, Azərbaycan 

deməyə gedirəm» dedi. 
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Maşın karvanı 

Lələtəpə yüksəkliyi 

yolunda irəliləyir...  

Sağdan ikinci Şükür 

Həmidov, üçüncü Qubadlı 

İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Malik İsaqov öz dəstəsi ilə. 
 

Böyük oğlum Ələk-

bər sovet ordusunda hər-

bi xidmətini başa vurduqdan sonra Sumqayıt 

Şükürün böyük qardaşı 

Ələkbər Həmidov 
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şəhərində yaşayır, ailəlidir, üç oğul övladı var. 

Oğlanlarının hər üçü Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin ordu sıralarında xidmət ediblər. Hal-

hazırda kiçik oğlu Həmidov Gündüz ordu sırala-

rında müddətdən artıq xidmətdədir. O biri oğlum 

Həmid Rusiyanın Kemerovo vilayətində yaşayır. 

Evlidir, üç uşaq atasıdır. Böyük oğlu Həmidov Na-

hid Kemerovo Dövlət Universitetinin Beynəlxalq 

tarixi araşdırmalar fakültəsini qırmızı diplomla 

bitirib. Hazırda magistraturada təhsilini davam 

etdirir. Aprel döyüşlərində oğlum Həmid 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin fonduna 1000 

dollar köçürmüşdür.Əsəd isə ailənin üçüncü 

övladıdır. 1972-ci il iyul ayının 25-də Armudluq 

kəndinin axarlı-baxarlı, zövq oxşayan bir vaxtında 

dünyaya göz açmışdır. Yaşadığımız ərazinin 

relyefinə uyğun böyüyüb. Kənd həyatının 

gözəllikləri və çətinlikləri onu həyata hazırlayıb. 
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Soldan: qəhrəmanın qardaşı Həmid Həmidov, 

sağdan: qardaşı Əsəd Həmidov 

Başarat kənd orta məktəbini bitirdikdən 

sonra ordu sıralarına xidmətə gedib. Sovet 

ordusunda hərbi xidməti başa vuraraq Vətənə 

qayıtdı. 

Qarabağ müharibəsi dövründə könüllü 

olaraq Azərbaycan ordusu sıralarına qatılaraq, 

erməni işğalçılarına qarşı aparılan döyüşlərdə 

iştirak etmiş, Füzuli-Cəbrayıl və Tərtər-Bərdə-

Ağdam istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak 
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edib. Atanın bu sözlərindən sonra düşündüm ki, 

Əsəd Həmidov da bir qəhrəmandır. Mən isə bütün 

əsgərlərə İGİD ƏSGƏRİM, ŞƏHİD ƏSGƏRİM 

deyirəm: 
 

Yurdumuz uğrunda qanından keçən 

Neçə yol ölümün yanından keçən, 

Ana Vətən üçün canından keçən, 

İgid əsgərim, 

Şəhid əsgərim!  
 

Dedin ki, ölsək də Vətən yaşasın, 

Düzən odlanmasın, çəmən yaşasın, 

Yasəmən yaşasın, süsən yaşasın, 

İgid əsgərim, 

Şəhid əsgərim!  
 

Gedər bu dərd, ələm, kədər günümüz, 

Gələr müjdə günü, xəbər günümüz, 

Hökmən görünəcək zəfər günümüz, 

İgid əsgərim, 

Şəhid əsgərim!  

İlanın başını əzməliyik biz, 

Düşmənin canını üzməliyik biz, 
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Yenə Qarabağda gəzməliyik biz, 

İgid əsgərim, 

Şəhid əsgərim!  

Nə böyük cəsarət varmış səndə, 

Cəsurluq yaşayıb hər hüceyrəndə, 

Səndən çox yazıblar, yazıram mən də, 

İgid əsgərim, 

Şəhid əsgərim! 
  

Horadizin azad edilməsi uğrunda gedən dö-

yüşlərdə də fəal iştirak etmiş, ordudan tərxis olduq-

dan sonra Bakı şəhərində polis sistemində işə 

başlamış və həmin iş yerindən təqaüdə çıxmışdır. 

Ailəlidir, 3 övladı var». 
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Qəhrəmanın qardaşı Əsəd Həmidovun ailəsi 

Soldan: oğlu Məmməd, qızı Gülsüm, qızı Əfsanə 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şükürün 

qardaşı Əsəd atası Armudluq kəndindən 

danışarkən dayanmayıb dilləndi: «Ata, qoy mənim 

və bacı-qardaşlarımın böyüyüb-başa çatdığımız 

kənddən özüm danışım. Axı Şükürlə uşaqlığımız 

Armudluq kəndində keçib». Əsəd Həmidov öz 

kəndindən ağızdolusu danışdıqca həsəd 

aparırdım. Aparırdım ona görə ki, mən Armudluq 

kəndində niyə olmamışam. Niyə o kəndin gözəl-

liyini öz gözlərimlə görməmişəm deyə, 

heyifsiləndim. 

Milli Qəhrəmanımız Şükür Həmidovun 

yurd-yuvası olan Armudluq kəndi şəhid olduğu 

üçün mən də ürək ağrısı ilə belə söylədim:  

 

Bu Armudluq kəndini 

Mən vəsf edə bilmirəm. 

Rəssam qardaş, sən özün çək, 

Elə çək ki, kəndin dərdi görünməsin, 
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Gözümdə zümzüməli bulaqlar, 

Ürəyimdə dağı olan dağlar görünməsin. 

 

Şükür Həmidovun qardaşları ancaq belə olar. 

Nəriman müəllimin ailəsində hər kəs 

vətənpərvərlik ruhunda böyüyür.  

Allah sizləri qorusun! 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şükür 

Həmidov deyir ki, nə vaxt Bakıya gəlsəm, Şəhidlər 

xiyabanını ziyarət edirəm və düşünürəm ki, sənin 

tək Kəbəm hanı, Şəhidlər Xiyabanı? 

Durna qatarı kimi 

Sıralanıb məzarlar. 

Tariximin müqəddəs 

Səhifəsin yazarlar. 

Getməyibdir hədərə, 

Neçə igidin canı! 

Qərq olsa da kədərə, 

Gül-çiçəkdir hər yanı –  

Şəhidlər Xiyabanı. 

 

Bir ana qucaqlayıb 

Məzarı ağlayır hey. 
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Sakitcə seyr edirəm 

Bağrımı dağlayır hey! 

Bu qan yerdə qalarmı, 

İnsaf, ədalət hanı? 

Çağırıram Tanrını, 

Çağırıram dünyanı –  

Şəhidlər Xiyabanı! 

 

Dinləsin, bütün xalqlar, 

Dinləsin, cahan məni! 

Dinləsin qoca, uşaq, 

Dinləsin cavan məni! 

Səsim ərzə yayılsın, 

Qoşulub küləklərə, 

Fəryadım təsir etsin, 

Ən dəmir ürəklərə! 

Ah-naləm dilləndirər, 

Ən laqeyd insanı –  

Şəhidlər Xiyabanı! 

 

İlk daşını əzəldən 

Tanrı özü qoyubdur. 

«Şəhidlər ölmür» deyən, 
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Haqqın sözü qoyubdur. 

Yalandır yer üzünə 

Hökm eləyir şər gecə. 

Ağqanadlı mələklər 

Zəvvarındır hər gecə. 

Sən tək müqəddəs qibləm, 

Sənin tək Kəbəm hanı? 

Şəhidlər Xiyabanı! 
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ÜÇRƏNGLİ BAYRAĞIMIZ BÜTÜN 
BÖLGƏLƏRDƏ DALĞALANACAQ 

 

 
 

Polkovnik Şükür Həmidov Aprel döyüşləri 

zamanı tabeçiliyimdə olan Füzuli rayonunda 

yerləşən N saylı hərbi hissənin komandiri 

vəzifəsində xidmət edirdi. Aprelin 1-dən 2-nə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

422 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

keçən gecə Həmidov mənə düşmənin ön xətt 

bölmələrimizə hücum etməsi ilə bağlı məruzə etdi 

və müdafiə qərarına uyğun olaraq düşmənə qarşı 

döyüşə başladıq. O, Akademiya bitirmiş, savadlı 

və təcrübəli zabit kimi vaxtında çevik qərar qəbul 

edərək, ön xətt bölmələri ilə hücum edən düşmən 

bölmələrini maksimum itkiyə məruz qoyaraq 

hücumu dayandırdı. Əks-hücuma keçərək 

düşmənin Ohanyan həddi deyilən mifik həddini 

asanlıqla darmadağın etməyə müvəffəq oldu. 

Polkovnik Həmidov əks-hücum edən bölmələri ilə 

bərabər, müdafiədə olan digər bölmələrini, eləcə 

də əks-hücumu dəstəkləyən bütün bölmələrini 

peşəkarcasına idarə edirdi. Təxminən 40-45 dəqiqə 

ərzində Lələtəpə adlanan yüksəkliyi düşməndən 

tamamilə təmizlədilər. Bunun nəticəsində Cəbrayıl 

rayonunun Cocuq Mərcanlı, eləcə də Füzuli 

rayonunun bütün yaşayış məntəqələrinin 

təhlükəsizliyi tam təmin olundu. Polkovnik Həmi-

dov göstərdiyi şücaətə, döyüşdə bölmələrini 

peşəkarcasına idarə etməsinə, döyüş tapşı-

rıqlarının müvəffəqiyyətlə icrasına görə Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş 
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Komandan İlham Əliyev cənabları tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilərək, Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı adına layiq görüldü. Əminəm ki, Milli 

Qəhrəman polkovnik Şükür Həmidovla birlikdə 

Üçrəngli bayrağımızı bütün işğal altında olan 

torpaqlarımızda dalğalandıracağıq. İnşallah! 

 

Korpus komandiri,  

general-mayor Mayis Bərxudarov 

 

 

 

 

ƏFSANƏVİ QƏHRƏMAN 

 

1974-cü ildə 

Qubadlı rayonunun 

Qayalı kəndində 

anadan olmuşam. Şü-

kürlə ilk dəfə 

C.Naxçıvanskidə 

oxuyanda snayper 
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kursunda tanış olduq. O gündən dostluğumuz baş-

ladı (1992-ildə tanış olduq). 1993-cü ildə Ali Hərbi 

məktəbə daxil olduq.  

Oranı müvəffəqiyyətlə qurtarıb, 1995-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına təyinat aldıq. 

Motoatıcı tağım komandiri olduq hər ikimiz. 

Tabor komandiri keçəndən sonra Bakıya Ali Hərbi 

Akademiyaya daxil oldu. Oranı qurtardıqdan 

sonra birqadanın qərargah rəisi təyin olundu 

(2015). 2016-cı ilin mart ayının 28-dən düşmən 

üzərinə əks-hücuma hazırlaşdıq. Aprelin birində 

qruplara ayrıldıq, 6 mövqeyi götürdük. Düşməni 

məhv etdik. Hal-hazırda Lələtəpə uğrundakı bir 

çox şücaətlər Şükür Həmidovun adı ilə bağlıdır. 

Cocuq Mərcanlı hal-hazırda Lələtəpənin sayəsində 

rahat yaşaya bilir.  

Düşmən tərəf 3 gün bizə atəş açdı, çevikləş-

mişdilər. Həmin vaxt korpus komandiri Mayıs 

Bərxudarov iclas keçirib dedi ki, qarşı tərəfin atəşi 

susdurulmalıdır. Artıq polkovnik Şükür 

Həmidovun sayəsində kəşfiyyat qrupları 

yaradıldı. Martın 31-dən aprelin 1-nə keçən gecə 

saat 4 radələrində düşmən basqınının qarşısını 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

425 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

aldıq, düşməni geriyə oturtduq və öz mövqe-

lərimizi gücləndirdik. Qalib gəlib Lələtəpə yüksək-

liyinə bayrağımızı sancdıq. Onun döyüşdən sağ 

çıxmağı bir möcüzə, əfsanə oldu. 

Şükür Həmidov 2002-ci ildə tabor 

komandirinin müavini idi. Naxçıvan dağlarında 

qış çovğunlu, boranlı, dumanlı olur, göz-gözü 

görmür. Gəlin qayasında əsgər xəstələnmişdi. 

Əsgəri götürür ki, tibb məntəqəsinə çatdırsın. Bu 

an qarın çovğunu, kor duman düşüb düşmənin 

mövqeyinə girirlər. Gələn səslərdən anlayır ki, 

düşmən postundadır. 

Əsgəri tibb məntəqəsinə çatdıra bilmir, dün-

yasını dəyişir. Şükür əsgəri basdırır, özünə də 

yanında yer qazır, 3 gün qarın altında qalır Şükür. 

Hava açılandan sonra özü istiqaməti tapıb posta 

çatır. Həmin vaxtda əlləri-ayaqları donmuş halda 

olsa da, öz paltarlarını çıxarıb əsgərə 

geyindirmişdi. Həqiqətən Şükür Həmidov bizim 

əfsanəvi qəhrəmanımızdır.  

 

Qasımov Faiq Qaçaq oğlu 
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QORXMAZ, DÖNMƏZ ŞÜKÜR 
HƏMİDOV 

 

2-5 aprel 

2016-cı il 

Azərbaycan 

ordusunun xalqı-

mızının tarixində 

şanlı zəfərə imza 

atdığı gündür. Hə-

min gün ordumuz 

öz gücünü bütün 

dünyaya göstərdi. 

Peşəkar, təcrübəli 

zabitlərimizin 

sayəsində düşmən 

təxribatının qarşısı alındı. Mən həmin döyüşdə 

komandirə xas olan bütün keyfiyyətləri özündə 

cəmləşdirən, qayğıkeşliyi ilə özünü hər kəsə 
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sevdirən, yüksək idarəetmə bacarığı olan 

polkovnik, Milli Qəhrəman Həmidov Şükür 

Nəriman oğlu ilə onun müavini vəzifəsində çiyin-

çiyinə vuruşmuşam. Həmidov həmin vaxt bizim 

hərbi hissə komandirimiz idi. O, düşmən 

təxribatının qarşısının alınmasında xüsusi qəhrə-

manlıq göstərmişdir. Biz hamımız onun öz 

tabeliyində olan bölmələri necə yüksək 

peşəkarlıqla idarə etməsinin, bölmələrin döyüşə 

yeridilməsində dəqiq və çevik qərarlar qəbul 

etməsinin, düşdüyü hər çətin vəziyyətdən 

bacarıqla çıxmasının şahidi olduq. Milli 

Qəhrəmanımız Həmidovun rəhbərliyi ilə düşmən 

öz layiqli cavabını aldı. Komandiri olduğu hərbi 

hissə Xocavənd-Füzuli istiqamətində əks-hücum 

tədbirləri həyata keçirərək, «Lələtəpə» adlanan 

yüksəkliyi düşməndən təmizlədi. Lələtəpədə 

bayrağımızı sancdıq Lələtəpə yüksəkliyinə. Bayraq 

sancanlardan biri də Şükür Həmidov olmuşdur. Biz 

onunla fəxr edirik. Polkovnik Həmidov 

cəsurluğunu, qorxmazlığını, məharətli, dönməz 

komandir olduğunu həmin gün bir daha sübut etdi. 
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Polkovnik-leytenant 

Quliyev Vilayət Bərxuda oğlu  
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LƏLƏTƏPƏ YÜKSƏKLİYİ – 
XALQIMIZIN QÜRÜR MƏNBƏYİ 

 

1 aprel hərbi 

hissə komandiri 

polkovnik-leyte-

nant Həmidov Şü-

kür Nəriman oğlu-

nun doğum günü-

dür. Səhər ye-

məyində bütün 

şəxsi heyət adından 

hərbi hissə koman-

dirinin doğum gü-

nü alqışla qeyd 

olundu. Buna 

baxmayaraq, gün 

ərzində komandirin narahatlıq keçirdiyini, sanki 

içində bir sıxıntı olduğunu sezmək olurdu. Gün 

ərzində bölmələrimizin kəşfiyyat müşahidə 

postlarına müxtəlif məlumatlar daxil olurdu. 

Bunlardan biri də aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə 
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saat 01 radələrində daxil oldu və bölmələrimiz 

həyəcan siqnalı ilə qaldırıldı. Məlumat düşmənin 

kənd Horadiz istiqamətində mövqelərimizə 

təxribat törətməklə basqın etməsi idi. Hərbi hissə 

komandirimizin tapşırığına əsasən düşmənin 

təxribatının qarşısı alındı və düşmənə sarsıdıcı 

zərbə endirilərək, Lələtəpə yüksəkliyi düşməndən 

azad edildi. Hərbi hissə komandiri haqqında 

əvvəllər xidmət etdiyim hərbi hissələrdən müxtəlif 

maraqlı hekayələr eşitmişdim. Mərd, igid, 

Vətəninə bağlı olduğunu bir çox zabitlər 

söyləmişdilər. Ancaq mən onun canlı şahidi 

oldum. Onun bölmələrimizə keçdiyi təlimlər və 

qəhrəmanlığı nəticəsində 02.04.2016-cı il tarixdə 

saat 05/30 radələrində Lələ təpə zirvəsinə müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin Üçrəngli bayrağı sancıldı. 

Azad edilən strateji Lələtəpə zirvəsi Azərbaycan 

xalqının qürur yerinə çevrilmişdir. Həmin gün 

komandirimizlə mövqeləri gəzərkən səngərdə 

olan hər bir əsgərin komandrimizlə qürur duydu-

ğunu görmək olurdu. Xidmətim dövrü gördüyüm 

ən gözəl gün Müdafiə naziri general-polkovnik 

Zakir Həsənovun Lələtəpə zirvəsinə gəlişi zamanı 
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hərbi hissə komandirimizi polkovnik hərbi rütbəsi 

ilə təltif etməsi olub. Bu gün polkovnik Şükür 

Həmidov hərbi hissəmizə hər gəlişində bütün 

şəxsi heyət tərəfindən sevinc hissi ilə qarşılanır. 

Çünki o Ali Baş Komandanımız tərəfindən «Aəzr-

baycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı» adına 

layiq görülmüşdür. 

 

Polkovnik-leytenant  

Həbibullahov Seymur Musa oğlu 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCANI
N FƏXRİ 

 

Qəhrəman 

ananın qəhrəman 

oğlu. 
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Kimdir Həmidov Şükür? O, Qubadlı rayonu 

Armudluq kəndində müəllim ailəsində dünyaya 

gəlib. Atası – Həmidov Nəriman Şükür oğlu uzun 

illər xalq təhsilinin inkişafında səmərəli fəaliyyət 

göstərib. Anası – Həmidova Şərqiyyə Məmməd qızı 

evdar qadın, on uşaq anası, Qəhrəman anadır. 

Mən – Şükürov Nadir İsmayıl oğlu Həmidov 

Şükür Nəriman oğlunu orta məktəbdə oxuduğu 

illərdən tanıyıram. Mən Şükürə orta məktəbdə 

dərs demişəm. O, qonşu Armudluq kəndindən 

Başarat kənd orta məktəbinə gəlirdi. Şükür həmişə 

yaxşı oxumaqla bərabər, məktəbin və sinfin ictimai 

işlərində fəal iştirak edirdi. Hələ orta məktəbdə 

oxuduğu illərdə o, işgüzarlığı, hazırcavablığı və 

məntiqi təfəkkürü ilə yaşıdlarından seçilirdi. 

C.Naxçıvanski adına Hərbi məktəbi 

bitirdikdən sonra çox keçmədən hərbi bilik və 

bacarığı, cəsarəti, qayğıkeşliyi ilə özündən yüksək 

rütbəli komandirlərin diqqətini və hörmətini 

qazanmışdır. Orduda xidməti ilə yanaşı, daim 

hərbi biliyini və peşəkarlığını artıran gənc zabit və 

alay komandri vəzifəsinə, polkovnik rütbəsinə 

layiq görülmüşdür. 
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Vətənimizin başının üstünü qara buludlar 

alanda Şükür Həmidov daim ön cəbhələrdə 

olmuş, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi 

üçün bilik və bacarığını əsirgəməmişdir. Nəhayət, 

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində göstərdiyi yüksək 

hərbi taktiki bacarığına, cəsarətinə və qələbəyə 

əminliyinə görə Ali Baş Komandanın – Respublika 

Prezidentinin diqqətini cəlb etmişdir. Şanlı Aprel 

döyüşlərində göstərdiyi fədakarlığa, şücaətə və 

igidliyə görə Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin fərmanı ilə – ən ali mükafata – 

«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq 

görülmüşdü. Bu gün Həmidov Şükür bir ailənin, 

bir elin deyil, bütövlükdə Azərbaycanın iftixarı, 

qüruru, fəxridir. Biz səninlə qürur duyuruq, 

eloğlu. 

Mən əminəm ki, Həmidov Şükür yaxın 

Böyük qələbəmizdə öz sözünü bir daha deyərək, 

adını Azərbaycanın hərb tarixinə qızıl hərflərlə 

yazdıracaqdır. Ona bu müqəddəs işində uğurlar 

arzulayırıq. 

 

Müəllimi Nadir Şükürov 
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VƏTƏN ÖVLADI 

 

Həmidov 

Şükür Nəriman 

oğlu haqqında xa-

tirələrimi sizlərlə 

bölüşmək həm 

çətindir, həm 

kədərli. Başarat 

kənd orta məktəbin-

də müəllim işlədi-

yim zaman, sağlam 

bədən quruluşuna 

malik olan Şükür öz 

bacarığı, çevikliyi ilə bədən tərbiyəsi dərslərində 

yoldaşlarından fərqlənmiş, nümunəvi bir şagird 

kimi dərs əlaçısı olmuşdur. 

Uşaqlıqdan torpağa, Vətənə olan məhəbbəti, 

ailəyə sadiqliyi Şükürün nə qədər dərin düşüncəyə, 

amala malik olduğunu ifadə edir. O, Vətənini, 

doğma Qubadlı rayonunu, kəndini çox sevirdi. 

Artıq mənfur qonşularımızın kəndlərimizə, 

camaatımıza qarşı düşmənçiliyi özünü büruzə 
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verir, mal-qaramız ermənilər tərəfindən oğurlanır, 

kəndlərimiz tez-tez atəşə tutulur, kənd sakinləri 

arasında təcavüzün qurbanları artırdı. Şükür bu 

zülmə göz yuma bilmir, qisas almaq üçün 

hiddətindən alışıb-yanırdı. Yeganə istəyi təhsilini 

başa vurduqdan sonra Naxçıvanski adına hərbi 

məktəbə qəbul olmaq, hərbçi olaraq Vətənə 

övladlıq borcunu yerinə yetirmək, doğma 

rayonuna, kəndinə qayıdaraq erməni qəsbkar-

larına amansız divan tutmaq, təcavüzə qurban 

gedən soydaşlarımızın qanını almaq, Vətənimizin 

ərazi bütövlüyünü təmin etmək idi. 

Armudluq kəndində doğulub boya-başa çatsa 

da, bütün Azərbaycan onun üçün kəndi qədər əziz, 

doğma idi. Qeyrət, şücaət nümayiş etdirən Şükür 

bütün Azərbaycan xalqının sevimlisinə çevrildi. 

Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə, göstərdiyi 

igidliyə, qəhrəmanlığa görə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 

cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Həmidov 

Şükür Nəriman oğluna “Azərbaycan Res-

publikasının Milli Qəhrəmanı” kimi yüksək ad 

verildi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

436 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

Biz arzu edirik ki, bütün gənclərimiz Şükür 

Həmidov kimi vətənpərvər və qəhrəman olsunlar. 

 

Müəllimi Rüstəmov Fazil Həmzə oğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŞÜKÜR HƏMİDOVLA FƏXR EDİRƏM 
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Mən, gizir 

Əhmədov Emin 

Seymur oğlu N saylı 

hərbi hissənin kəşfiy-

yat bölüyünün 

kəşfiyyat tağım ko-

mandrinin müavini 

vəzifəsində xidmət et-

mişəm. Hal-hazırda 

həmin vəzifədə 

xidmət edirəm.  

Xidmət etdiyim 

hərbi hissənin 

komandiri Aprel dö-

yüşləri zamanı Milli Qəhrəman Şükür Həmidov idi. 

Onunla xidmət etdiyim üçün mən çox fəxr edirəm. 

O, bizim bölməyə daim güvənib, bildiklərini bizə 

öyrədib. Aprel ayında düşmənin diversiya 

qrupları bizim mövqelərimizə basqın etməyə cəhd 

göstərdi. Ordumuzun ayıq-sayıqlığı nəticəsində 

düşmən xeyli sayda itki verərək, geri çəkilməyə 

məcbur oldu. Daha sonra iri çaplı silahlardan 

istifadə edərək düşmən güclü təxribata əl atdı. 
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Komandirimiz polkovnik Həmidov bu təxribatın 

qarşısını almaq üçün bizə tapşırıq verdi. Onun 

iştirakı və güclü idarəetməsi sayəsində biz əks-

hücuma keçərək, düşmənin müdafiə xəttini 

dağıtdıq. 45 dəqiqə ərzində Lələtəpə yüksəkliyini 

düşməndən təmizlədik. Bizə yüksək döyüş ruhu 

verən ən başlıca amil polkovnik Həmidovun 

bizimlə çiyin-çiyinə döyüşməsi idi. Bizim 

qələbəmizin əsas səbəbi məhz bu oldu. Mən bu 

gün çox fəxr edirəm ki, komandrim Şükür 

Həmidovla birlikdə döyüşmüşəm. 

 

Kəşfiyyat bölüyünün kəşfiyyat tağım 

komandiri 

Əhmədov Emin Seymur oğlu 
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İRƏLİ, İGİDLƏRİM, İRƏLİ, ƏSGƏR! 

 

 
 

Mən hərbi hissəyə gəldiyim ilk gündən hərbi 

hissə komandiri, polkovnik-leytenant Şükür 

Həmidov və onun müavini polkovnik-leytenant 

Seymur Həbibullayev bizlərlə söhbət etdi və öz 

tövsiyələrini verdi. Daim döyüşə hazır olmağın 

vacibliyini söylədilər. Hərbi hissə komandirimiz 

bizimlə həmişə maraqlanır, gələcək döyüşlərə 
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hazırlayırdı. Bu da özünü şanlı Aprel qələbəsində 

göstərdi ki, biz düşmənə qalib gəldik. 

Aprel ayının 1-dən 2-nə keçən gecə düşmən 

yenə də təxribat törətmək məqsədi ilə bizim 

mövqeyimizə hücum etdi. Biz həyəcan komandası 

alaraq düşmən hücumunun qarşısını aldıq. Bu 

zaman çoxdan gözlədiyimiz komanda gəldi. 

Komandrimiz əks-hücum komandası verdi. Biz 

irəli hücum etdik, düşməni məhv etdik və 

Lələtəpə, yəni Laləilhə yüksəkliyini ələ keçirdik. 

Biz çox sevinirdik, qürur duyurduq. 

Bizim sursatımız bitmişdi, bu zaman ehtiyat 

surtsat istəyəndə, arxamdan tanış bir səs gəldi. Bu 

komandrimiz, polkovnik-leytenant Şükür 

Həmidov idi. O, özü bizə sursat gətirmişdi və 

birbaşa döyüşə özü rəhbərlik edirdi. Bizə: “İrəli 

igidlərim”- komandası verdi. Bu zaman biz daha 

cəsarətli və əzmkarlıqla döyüşə atıldıq. Beləliklə, 

düşmənin canlı qüvvəsi və texnikası məhv edildi.  

Biz fəxr edirik ki, Milli Qəhrəman polkovnik-

leytenant Şükür Həmidovun başçılıq etdiyi 

döyüşlərdə iştirak etdik. 
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Biz bilirik ki, ondan sonrakı döyüşlərdə də 

biz qələbə qazanacağıq. Çünki bizim Şükür 

Həmidov kimi komandrimiz və güclü 

döyüşçülərimiz var. 

 

Baş leytenant 

Rzayev Zülfü Zeyni oğlu 
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ŞANLI APREL DÖYÜŞLƏRİ 

 

Mən Nəcəfov 

Üzeyir Hacı oğlu “N” 

saylı hərbi hissənin 

kəşfiyyat bölüyündə 

kəşfiyyatçı snayper 

vəzifəsində xidmət 

etmişəm. 

Şanlı Aprel 

döyüşləri zamanı 4 

güllə yarası aldım və 

hal-hazırda 2-ci qrup 

Qarabağ əliliyəm. 

Mən xidmət etdiyim 

hərbi hissənin 

komandri Milli Qəh-

rəmanımız Şükür Hə-

midov olmuşdur. Onunla xidmət etdiyim üçün 

çox qürur duyuram. Bizim bölməyə daim güvənir 

və bizə gərəkli qayğı göstərirdi. Daim bizimlə 

söhbət edir, keçdiyimiz təlimləri yaxından izləyib, 

bizə lazım olan tövsiyələrini verirdi.  
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Bir gün aprel ayının əvvəli idi. Düşmən 

yenidən iri miqyaslı təxribat törətdi. Bu təxribatın 

qarşısını almaq bizim bölməyə tapşırıldı. Biz 

operativ olaraq düşməni geri oturtduq, bu zaman 

çoxdandı həsrətində olduğumuz Lələtəpə 

yüksəkliyini ələ keçirdik. Döyüşləri davam 

etdirdik, əsas mövqeləri ələ keçirdik. 

Bu zaman sursatımız bitmək üzrə idi. Həmin 

anda arxadan igid komandrimizin səsini eşitdim. 

«Hə, igidlər, qırın bu şərəfsizləri». Geri baxanda 

Şükür Həmidovun bizə sursatı məhz özünün 

gətirdiyinin şahidi oldum. O, bizə qoşuldu, 

döyüşləri yaxından idarə etməyə başladı. 

Komandirimin yanımda bizimlə çiyin-çiyinə 

döyüşməsi xüsusi bir stimul yaratdı. Əməliyyat 

gözlənilməz dərəcədə sürətləndi, heç 40 dəqiqə 

çəkmədi ki, Lələtəpə yüksəkliyini ələ keçirdik.  

Mən, həqiqətən, fəxr edirəm ki, Şükür Həmi-

dovun əsgəri olmuşam. Döyüşə şir kimi atılan 

komandirimizin döyüşün bizim xeyrimizə həll 

olunmasında böyük rolu var. 

 

Şükür Həmidovun əsgəri, Qarabağ əlili,  
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 Nəcəfov Üzeyir Hacı oğlu 
  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

445 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

CƏSƏDİMDƏN SİPƏR KİMİ  

İSTİFADƏ EDİN  

 

Mən o vaxt 

«N» saylı hərbi 

hissənin kəşfiyyat 

bölüyündə xidmət 

edirdim. Xidmətdə 

olarkən 2016-cı ilin 

aprel ayının 1-də 

axşam düşmən or-

dusu bizim 

bölmələri və yaxın 

yaşayış məntəqə-

lərini atəşə tutdu. 

Düşmən təxribatı 

davam edirdi. Həmin vaxt bizim hərbi hissə 

komandiri polkovnik Şükür Həmidov bizə 

təxribatın qarşısını almağımız üçün əmr etdi. Biz 

təxribatın qarşısını layiqincə alırdıq. Düşmən itki 

verərək geri çəkilirdi, biz daha da irəlilədikcə 

düşmən qaçmağa başladı. Çox təəssüf ki, bizim 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

446 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

döyüş yoldaşlarımızdan şəhid olanlar vardı. Heç 

yadımdan çıxmaz, Şükür Həmidov bizim 

yanımıza gələrək dedi: «Haydı, mənim igidlərim, 

irəli. Eşitsəniz məni vurublar, şəhid olmuşam, fikir 

verməyin. Ancaq irəli, hətta lazım gələrsə, mənim 

cəsədimdən sipər kimi istifadə edin. 

Komandrimizin bu sözləri bizi daha da ürəklən-

dirirdi. Düşmən darmadağın olmuşdu. 

Yalvarırdılar, “sizin Allahınız var, bizi 

öldürməyin”, deyirdilər.  

Fikirləşmirdilər ki, ilk hücuma keçən 

bunlardı, biz düşməni məhv edirdik. Düşmənə 

gələn kömək də dərhal məhv edilirdi. Biz daha da 

irəliləyirdik, strateji yüksəklikləri və Lələtəpəni ələ 

keçirdik. Hal-hazırda həmin strateji yüksəkliklər 

bizim nəzarətimiz altındadır. 

İnşallah, torpaqlarımızın geri qalanını da 

azad etməyə hər an hazırıq.  

Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. 

 

Gizir İsmayılov Oqtay Şahsuvar oğlu  
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QƏHRƏMANLIQ ZİRVƏSİNƏ 
UCALAN QƏHRƏMAN 

 

Aprel 

döyüşləri başlayan 

zaman Azərbay-

canın Milli Qəhrə-

manı Həmidov 

Şükürün rəhbərlik 

etdiyi hərbi his-

sənin qərargah rəsi 

vəzifəsində xidmət 

edirdim. Aprelin 2-

də düşmən təx-

ribata əl ataraq, böl-

mələrimizə hücum 

etməyə çalışdı. 

Lakin polkovnik 

Həmidovun yüksək idarəetmə bacarığı, döyüş 

peşəkarlığı sayəsində bölmələrimiz düşmən hücu-

munun qarşısını aldı. Komandirimizin iştirakı ilə 
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əks-hücuma keçərək, Lələtəpə yüksəkliyini 

işğaldan azad etdilər. 

Türk dünyasının dahi sərkərdəsi Mustafa 

Kamal Atatürkün bir fikrini yada salmaq 

istəyirəm: «Tarixdə Vətənin hər qarış torpağını 

düşməndən qəhrəmancasına qoruyan ordular 

olmuşdur. Bunu edən komandanlar komandirlik 

bacarağına sahib idilər. Millət öz övladını onların 

ixtiyarına verərkən gözləyirdi ki, o komandirlər 

üzərinə düşən vəzifəni hər vəchlə yerinə yetirmək 

əzmini seçsinlər. Komandirlik ancaq bu anlayışla 

yerinə yetirilir». 

Lələtəpənin işğaldan azad olunmasında 

xüsusi qəhrəmanlıq göstərən polkovnik Həmidov 

məhz belə komandirlərdəndir. Onun bir komandir 

kimi döyüşkənliyi, yüksək iradəsi imkan verdi ki, 

Aprel döyüşləri zamanı rəhbərlik etdiyi bölmə 

döyüş tapşırığını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirsin. 

Milli Qəhrəmanımızın döyüşü idarəetmə bacarığı 

çoxlarına örnək oldu. Qızıl paqonları qazanmaq 

üçün qızıl ömrünü sərf edən polkovnik Həmidov 

qürur yerimiz sayılan Aprel döyüşlərində əsl 

komandir kimi şücaət göstərdi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

449 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

O həm də məharətli idarəçi, cəsarətli, 

dönməz komandir olduğunu göstərdi. Onunla 

çiyin-çiyinə xidmət edən, döyüşən və bundan 

qürur duyan bir zabit kimi deyə bilərəm ki, Aprel 

döyüşlərində olduğu kimi, gələcək döyüşlərdə də 

polkovnik Həmidov ən öncül olacaq. 

 

Polkovnik Nemət Məmmədov   
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YAŞASIN AZƏRBAYCAN XALQI! 

 

 Mən 2012-ci 

ilin oktyabr ayında 

əsgərliyimi bitirib öz 

rayonuma qayıt-

mışam. Elə kiçik 

yaşlarımdan hərbçi 

peşəsinə marağım 

olduğu üçün heç 

vaxt itirmədən 2014-

cü ildə gizir kimi 

xidmətə başladım. 

Uşaqlıqdan ən bö-

yük xəyalım əsgər 

olmaq, Vətənimə 

xidmət etmək, şəhidlərimizin qanını, eləcə də 17 

yaşında şəhid olmuş əmimin qisasını mənfur düş-

mənlərdən almaq olmuşdur. 

Hərb həyatımın ən unudulmaz anını 2016-cı 

ilin aprelində yaşadım. Döyüş postumuzda 

olarkən, düşmənin üstümüzə, səngərlərimizə 

hücum çəkdiyini eşitdik və artıq hamımız 
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səngərlərdə öz yerlərimizi tutmuşduq. Hiyləgər 

düşmənin hücumunun qətiyyətlə qarşısı alındı. 

Rabitəyə zəng gəldi, rabitənin dəstəyini götürdüm 

və o səs eşidildi. İlk söz “möhkəm olun, igidlərim, 

gəbərdin bu dığaları”, oldu. Heç ara vermədən 

rabitədə ucadan bir səs eşidildi. “İrəli”. Bu koman-

dirimiz Şükür Həmidovun səsiydi və hamını 

hücuma səsləyirdi. Heç birimiz qulaqlarımıza 

inanmırdıq. 25 ildir həsrətlə gözlədiyimiz o əmr 

gəldi və elə həmin an hamımız səngərlərimizdən 

mənfur düşmənin üzərinə qartal kimi 

şığıdıq.Şükür Həmidov hamıdan əvvəl irəli atıldı. 

Bu hərəkəti, əlbəttə, ikinci heç kim etməzdi. Şükür 

Həmidovun irəli hücumu, “Qarabağ bizimdi” 

harayı sanki top gurultusuydu.Şükür Həmidov 

yüksək bir təpənin üstünə qalxaraq ərazini 

qiymətləndirdi. Əsgərlər sual verirdilər: 

“Komandir yorulmayıb? Komandir islanmayıb?”. 

“Axı o bizdən yaşda böyükdü, heç yorulmayıb, 

görəsən?” - deyə suallar gəlirdi.Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 

Baş komandanı cənab İlham Əliyev tərəfindən 

“İgidliyə görə” medalı ilə təltif edildik, ancaq hər 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

452 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

kəsin qəlbində, beynində bir sual var idi. Bəs 

Şükür Həmidov necə oldu və yenə rabitəyə zəng 

gəldi. Rabitəni götürən əsgərin nəyə güldüyü, 

nəyə sevindiyini heç kim anlamırdı və maraqla 

hamımız nə olduğunu soruşduq. Əsgər uca səslə 

qışqırdı, komandirimiz Şükür Həmidov “Azər-

baycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı” adına 

layiq görülüb. Bu, bəlkə də, eşitdiyimiz ən gözəl 

xəbər idi. 

Bilirəm ki, Aprel döyüşləri Azərbaycan 

xalqının döyüş yaddaşına adını qızıl hərflərlə 

yazdırdı. Aprel qələbədi, Aprel sübutdu, Aprel 

faktdı, Aprel Azərbaycanın necə güclü olmasına 

işarədir. 

Yaşasın Azərbaycan xalqı! 

Yaşasın cənab Prezident! 

 

Gizir Əlizadə Ağakişi İlham oğlu 

VƏTƏN SEVGİSİ 
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Mən bu gün 

şücaəti, 

qəhrəmanlığı və 

şəxsiyyəti illərə, 

dillərə dastan olan, 

kitablara, səhifələrə 

sığmayan bir insan 

haqqında danış-

maqda çox çətinlik 

çəkirəm. Onun haqq-

ında nə qədər çox danışsam da, yenə az danışmış 

olaram.  

Bizim tanışlığımız onun Naxçıvanda xidmət 

etdiyi dövrə təsadüf edir. Biz çox az görüşsək də, 

ilk vaxtlardan onun Vətənə necə bağlı olduğunu 

hiss edirdim. Hərdən hətta onun bu Vətən 

sevgisini qısqanırdım da. Amma bu cür vətən-

pərvər bir insanla həyatım bağlandığı üçün çox 

şanslıydım. Şükür günün çox hissəsini səngərdə 

keçirirdi. Elə bir gün yox idi ki, postda dayanan 

əsgərlərlə görüşməsin. Xidmət etdiyi hər bir 

ərazidən əsgərinə qayğıkeşliklə yanaşan bir 

komandir kimi sədasını eşidirdik. Əlbəttə ki, 
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bundan böyük qürur hissi yox idi bizim üçün. 

Şükür bu günədək ən qaynar, ən gərgin 

nöqtələrdə xidmət edib. Hər dəfə vəziyyət 

gərginləşəndə günlərlə evə gəlməzdi. Hər telefon 

zəngində “gələcəyəm” sözünü eşitməyin həsrətini 

o qədər çəkirdik ki, biz. Gələndə həyat üzümüzə 

gülürdü. Dünya bizim olurdu.  

2016-cı il də bizim üçün həsrət dolu bir il 

oldu. Düz bir il idi ki, Şükür Füzulidə briqada 

komandiri vəzifəsində xidmət edirdi. Bəlkə də, 

bizim ən gərgin, ən çətin günlərimiz məhz 

Füzulidə keçdi. Hər an Şükürü gözləyən 

təhlükənin qorxusu ilə yaşayırdıq. Özü heç nə de-

məsə də, vəziyyətin getdikcə pisləşdiyini bilirdik. 

2016-cı ilin mart ayında vəziyyət ən gərgin 

nöqtəyə çatmışdı. Ermənilər kəndləri dayanmadan 

atəşə tutmağa başlamışdılar. Evdə belə atəş 

səslərini eşidirdik. Aprel ayının 1-də Şükürün ad 

günü idi. Ümidimiz var idi ki, 1 saatlıq da olsa, evə 

gələr. Amma vəziyyət gərgin olduğu üçün gələ bil-

mədi. Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə ətrafı qəribə bir 

sakitlik bürümüşdü. Sanki fırtına öncəsi bir durğun-

luq var idi. Biz hər şeydən xəbərsiz idik. Səhərə 
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yaxın güclü atışma səslərinə oyandıq. Yenə də nə 

baş verdiyini bilmədik. Şükürə nə qədər zəng etsəm 

də, cavab vermədi. Məni qorxu hissi bürüdü.  

Atışma getdikcə şiddətlənirdi. 3 hərbçi ailəsi 

bir yerə toplaşmışdıq. Onlar da hər şeydən 

xəbərsiz idilər. Camaat arasında gəzən 

söhbətlərdən eşitdik ki, gecə ermənilər hücuma 

keçmiş, bölmələrimiz isə onları geri oturdaraq, 

Lələtəpə deyilən yüksəkliyi düşməndən təmiz-

ləyiblər. Yenə Şükürə zəng etdim. Bu dəfə cavab 

verdi. Səsi tamam batmışdı. Qələbə sədalarını 

onun dilindən də eşitdim. Həmin an bildik ki, 

müharibə gedir. Düşmənin atdığı mərmilər 

ətrafımıza düşürdü. Amma oradan çıxmaq 

niyyətim yox idi. Şükür olmadan oradan çıxa 

bilməzdim. Hamı məni çıxmağa məcbur etsə də, 

razı olmadım. Şükür üçün ölümə də razı idim. 

«Buradan Şükürlə bərabər gedəcəyəm”, deyirdim. 

Şükür qayıdan günədək yaşamaq nədir, bilmədim. 

Hər gün mənimçün bir ilə bərabər idi. Allahdan 

bir istəyim var idi: Şükür sağ-salamat qayıtsın. 

Tanrı onu bizə sağ-salamat qaytardı. 
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Döyüşdən qayıdanda onu ilk gördüyüm anı 

heç vaxt unuda bilmərəm. Mənimçün dünyada 

onun qayıdışından böyük sevinc yox idi. Onun 

Aprel döyüşlərində göstərdiyi şücaət elə ilk 

gündən Füzuli camaatı arasında danışıldı. Mən 

Şükürün qəhrəmanlığını, şücaətini məhz 

başqalarından eşidirdim. Bu günədək Şükürün 

özündən bu barədə heç bir söz ala bilməmişəm. 

Şükür haqqında hər şeyi, demək olar ki, 

televiziyadan, internet səhifələrindən öyrənirdim. 

Şükürün göstərdiyi qəhrəmanlığa cənab Preziden-

timiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyev yüksək 

qiymət verərək, onu «Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı” kimi yüksək adla təltif etdi. Düzdür, 

Şükür qayğıkeş ata və ailə başçısı kimi öz 

şəxsiyyəti və vətənpərvərliyi ilə hər zaman bizim 

üçün qəhrəman olub. Amma bu gün o, həm də 

xalqının qəhrəmanıdır. Xalq da hər zaman belə 

qəhrəmanlara ehtiyac duyur. Məhz bu qəhrə-

manların sayəsində işğalda olan bütün 

torpaqlarımız düşməndən təmizlənəcək, üçrəngli 

bayrağımız bütün tarixi torpaqlarımızda 

dalğalanacaq! 
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Mən də Milli Qəhrəmanımızın ömür-gün 

yoldaşı Könül xanımın duyğularını şeirimlə 

qələmə aldım. 

Olsun 
 

Vətən gözün bu gün sizə dikibdir,  

Azərbaycan igidləri var olsun! 

Haqq uğrunda şirin candan keçənə 

Haqqın özü daim havadar olsun. 

 

Nə ölümdən, nə itimdən qorxdunuz, 

Bayrağımı sinənizə sıxdınız, 

Lələtəpə zirvəsinə çıxdınız, 

Zirvələrdə nə boran, nə qar olsun. 

 

Torpağıma gözün dikən yağının, 

Qarşımızda dizin bükən yağının, 

Sifətinə ölüm çökən yağının 

Dünya-aləm qoy başına dar olsun. 

 

Ya gəlməli qoca dünya ağıla, 

Ya da gərək məhvərindən dağıla. 

Şeirim dönsün əfsanəyə, nağıla, 
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Şöhrətiniz yerə-göyə car olsun. 

 

Şair, könül yenə qonub budağa, 

Şükr oxuyur bu dövrana, bu çağa. 

Qarabağda bayraq sancıb bir dağa,  

Şeir deyək, kaman olsun, tar olsun. 

 

Şükür Həmidovun həyat yoldaşı  

Könül Həmidova 

QAZAXIM, 

DURUR KEŞİYİNDƏ GÖYƏZƏN 
DAĞIN! 
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“Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı” 
 

Qazaxım mənim 

 

Cənnət qucağısan bu yer üzündə, 

Əbədi baharsan, Qazaxım mənim. 
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Dünyada min gözəl diyar içində, 

Ən gözəl diyarsan, Qazaxım mənim! 

 

 

Durur keşiyində Göyəzən dağın, 

Göyçə sol tərəfin, Borçalı sağın. 

Qərbin qapısıdır yaşıl oylağın, 

Çox ellərə yarsan, Qazaxım mənim. 

 

Anadil ötüşən Qarayazın var, 

Neçə mərd oğulun, neçə qızın var. 

Qarşıda hələ çox güllü yazın var, 

Zirvələri qarsan, Qazaxım mənim. 

 

Şairlər oylağı, vurğunlar yurdu, 

Qoynunda dahilər məclislər qurdu. 

Ürəyim adınla döyündü, vurdu, 

Nə yaxşı ki varsan, Qazaxım mənim! 

 

Nə zaman adını az tutsam əgər, 

Özümü yalanla ovutsam əgər, 

Nə zaman mən səni unutsam əgər, 

Məni unudrasan, Qazaxım mənim. 
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Səsləndim, səs gəldi Avey dağından, 

İgidlər boylanır Ordu bağından. 

Türkün oylağısan əzəl çağından, 

Yenilməz vüqarsan, Qazaxım mənim. 
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Qazax Rayon İcra Hakimiyyətini başçısı Rəcəb 

Babaşov 

 

«Mən də qazaxlıyam. Hələ bizim eradan 

əvvəl I əsrdə Roma sərkərdəsi böyük Pompeyin 

hücumu zamanı Qazax ərazisində, Kür sahilində 

ulu alban babalarımızın qəhrəman döyüşü zamanı 

Alban dövlətinin başçısı Uruzun qardaşı Qasid 

Pompeylə üzbəsürət ölümün gözünə dik baxaraq, 

vuruşub qəhrəmancasına həlak olur.  
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O, Qazax ərazisində Vətən uğrunda canından 

keçən ilk şəhid olur. Qazaxlılar doğma yurda çox 

bağlıdırlar. Güləmail xanım demiş: Axı, Qazaxa 

cəsur əsgər kimi Göyəzən dağı keşik çəkir. Qazax-

lılar mərddirlər, özlərinə inanır, torpağa bağlıdır-

lar, torpağa köklənən sədəfli saz-sözdülər. Poezi-

yanın sönməz günəşi «Göylərə baş çəkir Göyəzən 

dağı» deyən Səməd Vurğun diyarında 

Artilleriyanın Allahı olan Əliağa Şıxlinski torpa-

ğında, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Museyib 

Allahverdiyev ocağında işlədiyim üçün qürur 

duyuram.  

Mən də bu comərd Qazax əhalisi ilə işlədiyim 

üçün özümü qazaxlı hesab edirəm. Qazax mahalının 

hər bir şəhidi və döyüşdə yaranlanmış hər bir 

hərbçisi üçün qürur hissi keçirirəm. Güləmail 

Muradın şəhidlərimiz və igidlik göstərmiş 

hərbçilərimiz haqqında yazdığı bu əsərlər və 

şeirlər Vətən nəğməsidir». 

 

Müjdəli xəbərlər 

 

Günəşli-gündüzlü bu yol Qazaxa sarı... 
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Yollar şıltaq uşaqların qolları 

Dolanır boynuma... İşığa sarı... 

Kiçik çillənin cığırındayam, 

Baharın sorağındayam. 

Yolların izində, dolayında 

Müjdəli xəbərlər  

Özlərini çiçəklərə çırpır... 

Döyür yazın qapısını, 

Düzülür çiçəklər 

Gündüzün pəncərəsinə sarı... 

Yenə qələmim süngüyə çevrilir, 

Vərəqləri şumlayıb, duyğulara 

Süfrə açır... 

Damarımda qan ərkəsöyün uşaq kimi,  

Daşmış dağ çayları tək 

Çalxalanır... 

Yurdun-yuvanın o gözəl 

Çöllərindən 

Ozandan gələn saza döndü. 

Şair nələr çəkdi yağı düşməndən? 
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Məmmədli Kənan Natiq oğlu 
 

Bahar müjdəli Qaranquşa, 

Yaza döndüm..., döyünən ürəyim, 

Dinən dodağım mənim, 

Əsgərliyə gedən oğlan... 
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Vətən yolunu gözləyir, 

Əsgərliyə gedən oğlan! 

Polad qolunu gözləyir, 

Əsgərliyə gedən oğlan! 

Anan üçün balasan sən, 

Bir alınmaz qalasan sən. 

Tarixlərdə qalasan sən, 

Əsgərliyə gedən oğlan! 

 

Əsgərlik bir rəşadətdir, 

Yurda, elə məhəbbətdir. 

Bir gözəl sənə həsrətdir, 

Əsgərliyə gedən oğlan. 

 

Nə gözəldir səndə vüqar, 

Enli kürək, boyu çinar. 

Qara gözün alov saçar, 

Əsgərliyə gedən oğlan! 

 

Salamlayır sabah səni, 

Vətən bilir pənah səni! 

Qoy qorusun Allah səni, 

Əsgərliyə gedən oğlan! 
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Kənan Məmmədli 1993-ci ildə Bakı şəhərində 

ziyalı ailəsində anadan olub. 

Atası Məmmədov Natiq Şaxi oğlu Neft 

Akademiyasında müəllim işləmiş, bir neçə 

ixtiranın müəllifi, 20 Yanvar hadisələrinin 

şahididir, 1988-ci ildən ölkədə baş verən olayların 

içərisində olmuşdur. 

Anası Həsənova Gülayə Ziyad qızı 1984-cü 

ildə BDU-nun fizika fakultəsini fərqlənmə 

diplomu ilə bitirib. Aspiranturaya daxil olub, 

Moskva şəhərində elmi-tədqiqat institutunda elmi 

işini işləmiş, hər zaman azərbaycanlı olaraq, 

Vətəninə bağlılığını nümayiş etdirmiş, 1988-ci ildə 

başlayan hadisələrə biganə qalmamışdır. 20 

Yanvar hadisələrində Moskvada Azərbaycanın 

daimi nümayəndəliyinə gəlmiş, səsini orada qal-

dırmış, minlərlə azərbaycanlı ziyalısının səsinə 

qatmış bu hadisələrə siyasi qiymət verilməsi tələ-

bilə Moskvada yürüşün iştirakçısı olmuşdur. 1990-

cı ildə elmi işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək 

BDU- da Elmi işçi olaraq çalışmışmağa 

başlamışdır. 
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Ermənistanın elan olunmamış müharibəsi 

ölkəmizin bir çox rayonlarının, Qarabağın şəhər və 

kəndlərinin işğalına gətirib çıxarmışdı. Elə həmin 

dövrdə Qazax rayonunun da bir neçə kəndi,o 

cümlədən dağların qoynunda axar-baxarlı, 

füsunkar təbiətli, buz bulaqlı, Göyəzən dağı ilə 

göz-gözə baxan, rayonun ən yüksək zirvəsi olan 

Satılmış dağının ətəyində məskən tutmuş 

Qızılhacılı kəndinin erməni faşistləri tərəfindən 

talan edilməsi və daha sonra yandırılması, hələ 

dünyaya göz açmamış Məmmədli Kənanın ana-

sına güclü zərbə olmuş, valideynlərinin məcburi 

köçkün həyatı onu sarsıtmısdı. Ana laylalarında 

bu hadisələr bayatılaşmış, oğlu ilə qürurlanaraq, 

onu “düsmən toxmağı” deyə, öymüşdur. Sonralar 

valideynləri ilə birlikdə Qazax rayonuna köçən 

Kənan Qazaxın füsunkar təbiətini sevmiş, 

Qızılhacılı kəndindən yurd yerlərinə uzaqdan 

həsrətlə baxan ananın göz yaşlarının şahidi 

olmuşdur. Əlinə oyuncaq silah alaraq Ermənistana 

tuşlayıb: “Dış-dış, hamısını qırdım,” deyib anasını 

sakitləşdirməyə, ümidləndirməyə çalışmışdır. 
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2011-ci ildə Qazax şəhər 1nömrəli orta 

məktəbini əla qiymətlərlə bitirən Kənan 

Məmmədli Azərbaycan Neft Akademiyasının 

“Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, iqtisadiyyat, 

sənayenin təşkili və idarə olunması fakültəsinə 

qəbul olunmuş və 2015-ci ildə oranı müvəf-

fəqiyyətlə bitirmişdir. Təhsilini Türkiyə univer-

sitetlərində davam etdirmək üçün sənəd vermiş və 

yüksək bal toplamışdır. Lakin “əvvəl Dövlətimə, 

Vətənimə olan borcumu verməliyəm, sonra 

təhsilimi davam edəcəyəm” deyə, qərar verdi və 

belə də etdi. 

2015-ci ilin oktyabr ayında həqiqi hərbi 

xidmətə yola düşdü.Ana onu Allaha əmanət edib 

“yaxşı yol” dedi. Əsgərlik dövründə o top atıcılığı 

üzrə ixtisaslaşdı. Sirləri mükəmməl öyrəndi. 

Xidmət yoldaşlarının sevimlisi oldu, bildiklərini 

onlara öyrətməyə çalışdı. 

Ananın hər zaman düşündüyü başına gəldi. 

Onun xidmət etdiyi hərbi hissənin də qatıldığı 

Aprel döyüşləri başladı. Elə, obaya, yurd-yuvaya, 

torpağa bağlı olan Kənan Məmmədli. O, top-
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tüfəngin, mərmilərin, alovun içində düşünür ki, 

“görəsən bir də Qazağı görə biləcəmmi.”…  

İlahi bu gəncdə elə, obaya, torpağa, vətənə 

sevgiyə bax... Mən də bu yurd-yuva sevgisini 

“Görə biləcəmmi bir də Qazaxı” şeirimlə sizlərə 

eşq olsun deyirəm əzizlərim... 

 

Görə biləcəmmi bir də Qazaxı? 

 

Aprel döyüşüydü, bahar gəlsə də 

Hələ getməmişdi qışın sazağı. 

Alovun içində, odun içində, 

Bir fikir keçirdi mənim başımdan, 

Görə biləcəmmi bir də Qazaxı? 

 

Kimi yıxılırdı, kimi dururdu, 

Qulaq tutulurdu atəş səsindən. 

İgidlər irəli atılırdılar, 

Qorxmayıb ölümün od nəfəsindən. 

Neçə qurban verib, alırdıq amma 

Hər qarış təpəni, hər addım dağı. 

Atəş aça-aça düşünürdüm mən: 

Görə biləcəmmi bir də Qazaxı? 
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Komandir «İrəli» deyib qışqırır, 

Ancaq eşidirdik bu bircə sözü! 

  Nəyin bahasına olursa-olsun, 

O gün almalıydıq Lələtəpəni, 

Ali Baş komandan demişdi özü! 

Bizim olacaqdı, şübhəsiz, zəfər, 

Qoyub qaçacaqdı mövqeyin yağı. 

Bir sual çıxmırdı amma beynimdən, 

Görə biləcəmmi bir də Qazaxı? 

 

Aldıq Lələtəpə yüksəkliyini! 

Üçgünlük döyüşlər yetişdi sona! 

Neçə döyüşçümüz şəhid oldular, 

Baxmayıb ölümə, baxmayıb qana. 

Hər əsgər yenilməz bir igid oldu, 

Düşmənin başında şimşək tək çaxdıq. 

Axır ki, müqəddəs üçrəng bayrağı 

Biz Lələtəpənin başına taxdıq! 

Basdıq bağrımıza ana torpağı. 

Amma çıxmamışdı hələ başımdan, 

Üç gün öz-özümə verdiyim sual: 

Görə biləcəmmi bir də Qazaxı? 
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Məni qınamayın, əziz dostlarım, 

Vətənin hər yeri əzizdir mənə! 

Mən “ana” demişəm Azərbaycana, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə! 

Ancaq Qazax adlı bu torpaq, bu yer, 

Mənim səcdəgahım, qibləgahımdır, 

Doğulduğum ocaq, böyüdüyüm yurd, 

Xoş gündə, dar gündə bir pənahımdır. 

Çəkilsin Vətənin üstündən bulud, 

Bitsin müharibə, əzilsin yağı. 

 

Qoy bir də heç zaman düşünməyim mən, 

«Görə biləcəmmi bir də Qazaxı?» 

 

Aprelin 7-nə qədər oğlundan bir xəbər 

almayan ana hansı hissləri yaşayar? Təmkinini 

pozmadan “Allah bilən yaxşıdır. Özünün arzusu 

idi “dış-dış” erməniləri qırmaq” deyib, Allaha 

əmanət etdi oğlunu. 

Hadisələrdən az sonra məzuniyyətə gəldi. 

Çox qürurlu idi, döyüşlərdə ürəklə, könüllə iştirak 

etmişdi, sanki borcunu qaytardığına sevinirdi. Heç 
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nəyi təfsilatı ilə danışmadı, “olmaz” dedi, “amma 

çox iş gördük, maşallah, ordumuz hər şeyə 

qadirdir”, - dedi Kənan. 

Hadisələrdən sonra tək oğul olduğu üçün 

yerini dəyişmək qərarına gəliblər. O “hərədən bir 

dənədir, kim tək deyil? Əsgərin yeri elə buradır” 

deyib, döyüş yoldaşlarından ayrılmadı. 

“Anam göz yaşı töksün, Yurd həsrəti çəksin 

məndə döyüşməyim, kim döyüşsün”? 

Təşəkkürlər, fəxri fərmanlarla döndü Kənan 

Məmmədli həqiqi hərbi xidmətdən. 

Kənan Məmmədli 2017-ci ildən öz ixtisası 

üzrə Polşanın Opol şəhərində magistratura 

təhsilini davam etdirir. Keçdiyi sağlam həyat 

məktəbi onu zəhmətə səsləyir, məcbur edir ki, 

həmdə işləsin, öz çörəyini özü qazansın. 

Məqsədi Vətəninin, iqtisadiyyatının 

inkişafında az da olsa, öz töhfəsini vermək, vətəninə 

layiqli oğul olmaqdır.  

Ananın qururlanmağa, hərbi xidmətə gedənlərə 

Ana öyüdü verməyə haqqı vardır. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

474 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

El-obasına, torpağına bağlı, vətənini sevən bu 

xanımla mən də həmişə dərdləşəndə deyirdim: “Və-

tən dərdini bilmirəm kimə deyim mən?” O da de-

yirdi ki, “mənə de, bacın 

Gülayəyə de”. 

Axı mənimdə 

içimdə Vətən harayı, 

Vətən səsi, Vətən 

nisgili... Məndə  Vətən 

torpaq harayı liə 

yaşayıram bilirsən... 

 

 

 

 

        Bilmirəm, dərdimi 

kimə deyim mən? 

 

Başa düşməyirsə əgər yarı yar, 

Bilmirəm, dərdimi kimə deyim mən? 

Dərdimi danışsam bağrı yarılar, 

Bilmirəm, dərdimi kimə deyim mən? 

 

 

Qazax Rayon İcra  

Hakimiyyəti başçısının 

müavini Gülayə Həsənova 
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Tək-tənha nə qədər dərd daşıyıram, 

Tapmıram başqa bir fərd, daşıyıram. 

Bilin ki, dərdləri mərd daşıyıram, 

Bilmirəm, dərdimi kimə deyim mən? 

Deməyin «dərdinin harası dərin?» 

Ağı üzdədirsə, qarası dərin. 

Mənim dərdlərimin çarası dərin... 

Bilmirəm, dərdimi kimə deyim mən? 

 

Bilməm, nədən fələk mənə kəm baxdı? 

Şeytan qulağına dünyanı taxdı. 

Vallah, qınamayın dağ olan baxtı, 

Bilmirəm, dərdimi kimə deyim mən? 

 

Bir əlim, bir başım, yoldaşımdı dərd, 

Ürəyimdə donan göz yaşımdı dərd, 

Sirrimi daşıyan sirdaşımdı dərd, 

Bilmirəm, dərdimi kimə deyim mən? 

 

Deməyin gül dərdi, çəmən dərdidi, 

Saralan qərənfil, süsən dərdidi. 

İkiyə bölünmüş Vətən dərdidi –  

Bilmirəm, dərdimi kimə deyim mən? 
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VƏTƏNİMLƏ YAŞAYIRAM 

 

 
 

Məhərrəm İlham oğlu Abdullayev 
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Biləndə ki, Məhərrəm İlham oğlu Ağstafa 

rayonunun Yuxarı Göycəli kəndindəndir, bir anlıq 

Yuxarı Göycədən olan Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı Novruz Əliyullah oğlu xəyalımdan 

keçdi. Xəyallar məni qoynunda böyüyüb-başa 

çatdığım, havasını udub, çörəyini yediyim, isti 

yuvam, ocağım, vüqarım, ana torpağım Ağs-

tafama apardı. 

 

Ellərin vüqarıdır, 

Dillərin şüarıdır. 

Təmizlik diyarıdır 

Paklıq, səfa torpağı – 

Ağstafa torpağı. 

 

Vəfalıdır dostlara, 

Düz əhdə, saf ilqara. 

Bütün vəfadarlara 

Bura vəfa torpağı –  

Ağstafa torpağı. 

 

Gəlsə əgər düşməni, 

Müxənnətə yağıya 
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Bu yurd cəza məskəni, 

Bu yurd cəfa torpağı –  

Ağstafa torpağı. 

 

Suyu ələm dağıdır, 

Havası qəm dağıdır, 

Sağlamlıq ocağıdır, 

Bu yer şəfa torpağı –  

Ağstafa torpağı. 

 

Məhərrəm Abdullayev 1990-cı il aprel ayının 

27-də Ağstafa rayonunun Yuxarı Göycəli 

kəndində anadan olub. 1996-cı il sentyabrın 1-də 

Namiq Həmzəyev adına tam orta məktəbin birinci 

sinfinə daxil olmuşdur. 

2007-ci il may ayının 25-də həmin məktəbin 

11-ci sinfini bitirmişdir. 

2008-ci il aprel ayının 27-də Dövlət Sərhəd 

Xidmətinin «N» saylı hərbi hissəsinin 12-ci 

zastavasında əsgəri xidmətini başa vurmuşdur.  

2012-ci ildə gizirlik kursuna daxil olmuşdu. 
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2013-cü ildə gizirlik kursunu bitirmiş, 

Müdafiə Nazirliyinin Bakı şəhərində yerləşən «N» 

saylı hərbi hissəsinə təyinatla göndərilmişdi. 

2013-cü ildə Füzuli rayonunda yerləşən «N» 

saylı hərbi hisəssinə təyinatla göndərilmiş, 2016-cı 

il aprel ayının 4-də düşmən təxribatının qarşısını 

alarkən Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi 

istiqamətində düşmənin atdığı ağır artilleriya və 

idarə edilən raket kompleksinin mərmilərinin 

partlayışı nəticəsində ağır yaralanmışdır. 2-ci qrup 

Qarabağ qazisidir. 

“Vətənim və xalqımın uğrunda, bayrağım 

uğrunda döyüşmüşəm, bununla fəxr edirəm. Mən 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri Zakir 

Həsənov tərəfindən aşağıdakı medallarla təltif 

olunmuşam: 
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“Vətənimlə fəxr edirəm”- deyən Məhərrəmi 

“Vətənimlə yaşayıram” şeirimlə salamlayıram.  

 

Vətənimlə yaşayıram 

 

Saf məhəbbət vurğunuyam, 

Dözüm, taqət vurğunuyam, 

Mən təbiət vurğunuyam, 

Çəmənimlə yaşayıram. 

 

Səslər məni düzüm, çölüm, 

Neçə-neçə gözəl gülüm... 

Qərənfilim, qızılgülüm, 

Süsənimlə yaşayıram. 

 

Dərdimin bir kor gözüsən, 

Dilimin sən lal sözüsən. 

Həsrətimin lap özüsən, 

Küsənimlə yaşayıram. 

 

Aman verdin qəm öyünə, 

Sədd çəkilib toy-düyünə... 

Yox ümidim gələn günə, 
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Dünənimlə yaşayıram. 

 

Sinə gərdim hər möhnətə, 

Çox əzaba, əziyyətə... 

Düşsə də yolum qürbətə, 

Vətənimlə yaşayıram.  
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VƏTƏN QAZİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əfqan Nüsrəddin oğlu Daşdəmirov 

 

O, 1988-ci il noyabrın 25-də Qazax 

rayonunun Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur. 

1995-ci il Qazax rayon Xanlıqlar kənd Şəmistan 

Şahvələdov adına tam orta məktəbin birinci 

sinfinə qədəm qoymuş, 2006-cı ildə həmin 

məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir. 2007-ci ildə 
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Qazax rayon hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi 

hərbi xidmətə çağırılmış, xidmət etmək üçün 

Ağdam rayonunda yerləşən «N» saylı hərbi 

hissəyə göndərilmişdir. 2008-ci ildə xidmətini başa 

vurub, həmin hərbi hissədən Qazax rayonu hərbi 

komissarlığına göndərilmişdir. 2011-ci ildə 

Müdafiə Nazirliyinin təlim-tədris mərkəzinin gizir 

hazırlıq kursuna daxil olmuşdur. Kursu kəşfiyyat 

tağım komandiri kimi bitirdikdən sonra Beyləqan 

rayonunda yerləşən «N» saylı hərbi hissənin 

kəşfiyyat bölüyünə kəşfiyyat tağım komandiri 

vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Bölüyün tərkibində 

bir çox tapşırıqları yerinə yetirmiş, bir çox 

beynəlxalq kurslarda olmuş, 2014-cü il təlim-tədris 

mərkəzində snayper tağım komandiri vəzifəsinə 

təyin olunmuşdur. Snayper tağım komandri 

vəzifəsində bir çox yerli və beynəlxalq kurslar keç-

miş və bir çox tapşırıqlar yerinə yetirmişdir. 

2013-cü ildə Müdafiə 
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naziri Zakir Həsənovun əmri ilə Azərbaycan Silah-

lı Qüvvələrinin 95 illik yubiley medallı ilə təltif 

olunmuşdur. 

2015-ci il Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə Fizuli  

ayonunda yerləşən «N» saylı hərbi hissəyə gön-

dərilmiş. Həmin hərbi hissədə də bir çox mühüm 

tapşırıqlar yerinə yetirmişdir.  

“2016-cı ilin Aprel ayında düşmən 

təxribatının qarşısını almaq üçün yuxarı 

komandanlıq tərəfindən əmr aldım. Mən döyüş 

yoldaşlarımla birlikdə düşmən təxribatının 

qarşısını almaq üçün dərhal silahlandım. “İrəli” 

komandası almışdıq. Həmin vaxt mən qrup ko-

mandiri idim”. O günləri Əf   qan belə qələmə alır. 

Gizli döyüş gedərkən Əfqan səhərə yaxın güllə 

yarası almasına baxmayaraq, yarasını sarıyıb silah 

yoldaşlarını tək qoymayıb “irəli hücum” - deyə 

əmr vermiş və düşmən üzərinə hərəkətə 

keçmişdilər. Səhər 7:30 radələrində Əfqan yenidən 

ağır yaralanır. Döyüş yoldaşları onu döyüş 

sahəsinin yaxınlığında yerləşən 214-cü hərbi 

hospitala aparırlar. Orada ilkin hərbi yardım 

göstərilərək, helikopterlə baş klinik hospitala 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

489 Güləmail Murad: “Aprel döyüşləri. Trilogiya” 

 

göndərilir. Bir neçə əməliyyatdan sonra həkimlə-

rin səyi nəticəsində Əfqanı həyata qaytarmaq 

mümkün olur.  

Əfqanın yaraları ağır olduğu üçün 2016-cı ilin 

dekabrın 30-u Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə 

ehtiyata buraxılır. Hazırda təqaüdçüdür. 

“Təqaüdçü olduğuna baxmayaraq 

Azərbaycanımızın bütövlüyü uğrunda canımı 

qurban verməyə hazıram və bu mənim üçün şərəf 

olar”, deyir igid Əfqan. Mən isə ona “Zamanın 

qazisi” deyirəm. 

 

Aprel döyüşündə Lələtəpədə 

Güllələr tutmuşdu dörd bir yanını, 

Kimi qazi olub qanından keçdi, 

Kimi şəhid olub verdi canını. 

 

Bunu bəxt istədi, sən qazi oldun, 

Amma hazırıydın şəhid olmağa. 

Vətənin bir qarış torpağı üçün, 

Öz canından keçən igid olmağa. 
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İgidlər diyarı qədim Qazaxdan, 

Almışdın bu gücü, bu qüdrəti sən. 

Dilboz at belində ata-babadan, 

Görmüşdün vətənə məhəbbəti sən. 

 

Qanında Atilla, Metedən gələn 

Yenilməz türklərin nidası vardır.  

Döyüş toplarının ölməz Tanrısı 

Əlağa Şıxlının sədası vardır. 

 

Tarixi qılıncla yazan kişilər, 

Sənin tək igidlər qoyub gedibdir. 

Xain yağılara aman verməyib, 

Düşmənin gözünü oyub gedibdir! 

 

Əfqan, bu çağın da qazisi sənsən, 

El-oba qeyrəti daşıyırsan sən! 

Şəhid dostlarının əvəzinə də 

İndi döyüşürsən, yaşayırsan sən! 

 

*** 

Əsər boyu hər cümlədə dayandım, arxadakı 

cümlələrə boylandım, sətirlərə baxdım. Hər bir 
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cümlənin, hər bir sətrin, obrazların Vətən 

sevdasından güc aldığımın şahidi oldum. Bu 

yazını bitirənə qədər bir şeyi anladım: Vətən 

sevdasından üstün sevda yoxdur. Və bu sevdanın 

ifadəsi əzm, mübarizədir. Mübarizələrdən yetişən 

ulu millətim nə qədər ki, Samid İmanovlar, Murad 

Mirzəyevlər, Şükür Həmidovlar yetirir, heç vaxt 

heç bir vəchlə heç bir sınaqdan üzü qara çıxma-

yacaq. Bizə əmanət olan Ana Vətən-Azərbaycanın 

gələcəyinin parlaq olacağına tam qəlbimlə 

inanıram. Əminəm ki, Ali Baş Komandanımızın 

rəhbərliyi, ordumuzun şücaəti ilə işğal altında 

olan torpaqlarımız geri alınacaq. O zaman narahat 

yatan ruhlar rahatlıq tapacaq. O gün çox uzaqda 

deyil. Yaşasın Azərbaycan! 
 

Arxam, həyanım olmaz, 

Tabım, tavanım olmaz. 

Olmasan, canım olmaz, 

Ay mənim canım, yaşa, 

Azərbaycanım, yaşa! 
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Dövlətimizin keşiyində duran, kirpiklərindən 

hasar hörən sərhədçilərimizə də eşq olsun 

deyirəm!.. 

 

Əlində avtomat, çiyin-çiyinə,  

Vətən sərhədində duran əsgərlər!  

 

Günəş doğanacan nə dinclik bilən,  

Nə kirpik-kirpiyə vuran əsgərlər.  

 

Vətənə yad gözlə baxanlar olsa,  

Qılınc tək çatarsız qaşlarınızı!  

Üçrəngli bayrağa əymisiz yalnız,  

Qürurla ucalan başlarınızı. 

 

Başınız üstündə ulduzlu səma,  

Siz nəyi düşünüb anırsınız hey?!  

Siz də bu torpağın ulduzlarısız,  

Gecələr sübhədək yanırsınz hey! 

 

Silahınız sazdır sinəniz üstə,  

Səssiz oxuyursuz Vətən havası.  

Siz varkən zəfərlə sonuclancaq,  
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Düşmənlər başlayan torpaq davası. 

 

Təkcə torpağın yox, sizlər həyatın,  

Sülhün keşiyində dayanmısınız.  

Durmusuz müqəddəs məzarlar üstə,  

Körpə beşiyində dayanmısınız.  

 

Səmada quşları, yerdə gülləri,  

Bəhrəli bağları qoruyursunuz.  

Keçmişin, bu günün keşiyin çəkir,  

Gələcək çağları qoruyursunuz.  

 

Çox da uzaq deyil qələbə günü,  

Sədası ürəkdə, izi yoldadır.  

Nə qədər ananın qulağı səsdə,  

Nə qədər gözəlin gözü yoldadır.  

 

Əsgər oğullarım, qoy Tanrı özü,  

Sizi hifz eləsin qada-baladan! 

Bu çətin, şərəfli xidmətinizdə,  

Köməyiniz olsun böyük Yaradan! 
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Bəli, Azərbaycanın dahi oğlu Ulu Öndər 

Heydər Əliyev demişdir: «Şükürlər olsun ki, yur-

dumuza, respublikamıza, xalqımıza çoxlu şeirlər, 

mahnılar, çoxlu musiqi əsərləri həsr olunmuşdur. 

Onların hamısı gözəldir, hamısı bizi sevindirir. 

Ən başlıcası isə, yurdumuza, vətənimizə – 

Azərbaycana həsr olunmuş hər bir belə mahnı, hər 

bir belə musiqi insanlarımızda, məsələn, şəxsən 

məndə vətənpərvərlik hissi, iftixar, sevinc hissi 

doğurur ki, bizim Azərbaycanımız var, Azər-

baycana həsr edilmiş belə mahnılar, şeirlər var və 

bu gün müstəqil, azad Azərbaycan var!». 

 

Yaşasın müstəqil, azad Azərbaycan! 

Qələbə müjdən mübarək, Azərbaycan! 
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TÜRK QARDAŞIM 

 

Azərbaycan Ordusunun 100 yaşını qeyd 

etdiyimiz bir vaxtda bolşevik-daşnak hərbi birləş-

mələrinin 1918-ci ildə xalqımıza qarşı törətdikləri 

qırğınlar zamanı köməyimizə gəlmiş Qafqaz İslam 

Ordusunu, Ənvər Paşanı, Nuri Paşanı, qəhrəman 

türk əsgərlərini unutmaq olmaz. Qardaşlarının 

harayına gəlmiş, vuruşmuş, canını əsirgəməmiş 

qəhrəman türk əsgərini sayğıyla, minnətdarlıqla 

yad edirik. 

 

«Qafqaz İslam Ordusuyuq biz, 

Qardaş Azərbaycanda qalıb izimiz». 

Qələmim yazır... 

Xəyalın qanadında 

Yola çıxdım, 

Sevinci itirdim uca dağlarda. 

Elə orada daş olub qalasıydım. 

Söyləyin, 

axmaya bilərmi 

gözlərimin yaşı? 

Qardaş Azərbaycanda qalıb izi 
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dalğın xəyalımın, 

dövr edir aləmi. 

 

Xəstə könlüm ahu-fəğan eyləyir, 

Dil açıb dərdimi bəyan eyliyir. 

Ürək gülüşünü boğur əlləriylə, 

Türk oğlu Nuru Paşaları 

İtirdik o təlatümlü illərdə. 

Ax, nələri itirmədik dəli sellərdə, 

Çaşbaş düşən xəyyalarım nədən 

desin, 

Nədən yazsın axı? 

Açılır qəlbimin qəm vərəqləri. 

 

Ey Rəbbim, 

sənə yalvarıram, 

Çəkilsin qələmimdən 

Ayazlı-buzlu şaxtalar... 

Çağır gəlsin, 

Bu meydana 

Aşıq Cünunu. 

Bir «Cəngi» havası çalsın, 

Hürküdüb, 
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igid dəliləri oyatsın. 

Şəhid qəhrəmanların 

Ruhunu oxşayıb oxusun. 

Nəğmələrdən şeir çələngi toxusun. 

Neynim, kimi sürünür, 

Kimi yaşayır, kimi bezir. 

Dünyanın yükünü çəkməyə 

Kimi dözür, kimi azır... 

Bakı torpaqları uğrunda 

Can verən qəhrəman, 

Türk qardaşlarım, 

29 yaşlı Nuru Paşadan 

Soraq gözləyən, 

Ey türk qardaş-bacılarım, 

Məlul-müşgül xiyaban gəzirəm. 

Qərib-qərib bu dağlardan ötdülər, 

deyirəm. 

Burda sərin bulaqlardan 

əyilib su da içdilər... 

Qılınc da oynadıb, 

Zəfər də çaldılar. 

Sən ey əziz, mehriban şəhərim, 

Sənə qardaş olub 
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Qarsım, İstanbulum. 

İntiqam duyuram keçmişinizdən. 

Keçmişinizi düşünüb xatırladıqca, 

Zülmət dünyasını yada saldıqca, 

Kin, qəzəb yaranır ötən günlərə. 

Kök-köməcli yurdumun igid 

övladları, 

Babalarımız kimi 

kökümüzü qoruyaq! 

Bir deyək, bir yerdə 

qılınc çalaq 

Tanıtmaq üçün 

Dünyaya kökümüzü. 

Türk qardaşım, 

Xəyalım hey türk ellərin 

dolanar, gəzər. 

Hər yanım göz oxşayan 

mənzərələr. 

Zəfər kitabında adın, 

Özüm türk, qibləm Quran. 

Sən ulusan, Oğuz babam. 

Əlini ver, dərələr keçim, 

bələnlər aşım. 
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Aç qollarını, dola boynuma, 

torpağınızı birgə dolaşaq. 

İki canda bir ürək 

Türk qardaşım... 

Birgə coşaq. 

Türk qardaşlarıma məktubum 

«Türk qardaşım» şeirim olsun. 
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VƏTƏNİM 
 

Bağımın çiçəyi, laləm süsənim,  

Ruhumu oxşayan çölüm, çəmənim. 

Dağımın örpəyi, dumanım, çənim- 

Vətənim! 
 

“Rast”ım, “Çargah”im, “Şur”um, 

“Qatar”im, 

Nizamim, Füzulim, Hadim, Nigarim, 

Səmədim, Müşfiqim, o Şəhriyarım, 

Anamsan, ey mənə “bala” deyənim- 

Vətənim! 
 

Ümmana dönsə də, gözümün yaşı, 

Hələ də atılır sənə yad daşı... 

Ulu tariximin ayıq yaddaşı, 

Məndən sevgi görüb, məni sevənim- 

Vətənim! 
 

Mənim bəxt ulduzum, ey alın yazım, 

Kəsərli qılıncım, havalı sazım. 

Xəzərim, Tərtərim, Kürüm, Arazım, 
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Mənim Göyəzənim, göyü əzənim- 

Vətənim! 
 

Əsir Qarabağım fəlakətdədir, 

Mən indi bilirəm fəlakət nədir. 

Qarğış eyləyirəm tək bircə sətir 

Qoy olsun Quranım düşmənə qənim! 

Vətənim! 

UNUTMAYAQ 

 

20 Yanvar- Ümumxalq hüzn günü 

26 Fevral –Xocalı soyqırım 

31 Mart- Azərbaycanlıların soyqırım günü 

 

Xnkəndi-26.12.1991 

Xocalı-26.02.1992 

Şuşa-08.05.1992 

Laçın-18.05.1992 

Xocavənd-02.11.1992 

Kəlbəcər-02.04.1993 

Ağdərə-17.06.1993 

Ağdam-23.07.1993 
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Cəbrayıl-23.08.1993 

Füzuli-23.08.1993 

Zəngilan-29.10.1993 

Qubadlı-31.08.1993 
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TƏRCÜMEYİ HAL  
 

GÜLƏMAİL MURAD (İsayeva Güləmayıl 

Novruzəli qızı)-şairə- publisist Qazax rayonunun( 

indiki Ağstafa rayonunun) Sadıqlı kəndində 

anadan olmuşdur.- 1973-cü ildə Azərbaycan 

Dövlət Neft-Kimya İnstitunu (indiki Azərbaycan 

Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) bitirib. Ali də-

rəcəli mühəndis-müəllimdir. Azərbaycan Dövlət 

Neft və Sənaye Universitetində nəzdində Neft—-

Energetika Kollecində mühəndis-müəllim işlə-

mişdir. “Güldüm göynəyə-göynəyə”(2002), “Sənli-

sənsiz”(2006), “Gecələr ulduzlar üstümə 

tökülür”(2007), “Qarabağ harayı”(2009), “Anasızlıq 

fəryadı”(2010), “Qələmim əlimdə lələkdən 

idi”(2010), “Yazmadıqlarım qapımı döyür”(2012), 

“Vətən sağ olsun”(2012), “Balaca müdrik”-

(2013”(2013), “Dağlarda şəhid səsi”(2014), “”Günəş 

qürub edəndə”(2015), “Bir damla yaş”(2016), “Ru-

humun qanadları”(2016), “Qaydış”(2017), “Aprel 

döyüşləri”(2018), “Yaddaşlardan gələn səslər”(2018) 

və ”Qəhramanləq yüksəkliyi”(2018) kitablarının 

müəllifidir.  
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Şeirləri bir neçə xarici dilə tərcümə edilib: 

“Qarabağ fəryadı”(türkcə,2010), “Sevgi 

dastanı”(fransızca, 2013), “Dostluq 

körpüsü”(ingilis və ərəbcə,2013). Sözlərinə musiqi-

lər bəstələnib. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər 

Birliklərinin, Respublika Qadınlar və Dünya Türk 

Qadınlar Cəmiyyətlərinin üzvüdür. Dünya Azər-

baycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin İdarə 

Heyətinə üzv və Qadınlar Şurasına sədr müavini 

seçilib (2007). 

İlESAM - (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 

Sahipleri Mesleki Birligi) 

üzvüidir(14.02.2017),Türkmən Edebiyatçı ve Yazarlar 

Biirliyin (07.07.2016) və İrak Türkmən Ədəbiyyat  

Birliyinin (01.01.2018) üzvidür. 

ASKEBF-Avrasiya Sanat Kültür Edebiyat və 

Bilim Federasyonunun üzvi, eyni zamanda Fəxri 

diplomçusudur.2006-cı ildə “Sənli-sənsiz şeir 

kitabı ilin “Lirika kitabı” fəxri diplomuna layiq 

görülüb.Urmiyada Beynəlxalq şeir müsabiqəsinin 

qalibi olmuş, Fəxri Diplom və ödüllərə layiq 

görülüb(2007)."Oskar- Ozan"Mükafatı Fəxri 

Diplomu (2009), Eskişehir Şahirlər dərnəyinin 
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"Onur Belgesi" diplomu (2010). Misir  Mədəniyyət  

Mərkəzinin  fəxri fərmanı (2010) və "Təşəkkürnamə 

(2012).Ədəbii fəaliyyətinə görə Həsən  bəy Zərdabi, 

Əliağa Şıxlinski Fəxri diplomu və medalı, "Vətən-

pərvəllik işində xidmətlərinə görə" medalı ilə 

mükafatlandırılıb. Beynəlxalq “Rəsul Rza” ədəbi 

mükafatına layiq görülüb (2013).  Hərbi-

Vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərlərinə  görə 

Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 93-cü ildönümünə 

həsr olunmuş müsabiqənin bədii ədəbiyyat 

nominasiyasında hekayə üzrə II Dərəcəli Diplom ilə 

təltif olunub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Fəxri 

Diplomlarına layiq görülüb. İstanbulda (Şiir 

Fırtınası" iştirakçısı olmuş və Türk  kültürünə, 

Türk ədəbiyyatına vermiş olduğu  xidmətlərinə 

görə) Fəxri Diplomla mükafatlandırılıb.) Azər-

baycan Yazıçılar Birliyinin ədəbi işçisi və 

Prezident mükafatçısıdır.   
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