“Aprel döyüşləri göstərdi ki, bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz Vətən uğrunda, torpaq uğrunda ölümə getməyə hazırdırlar. Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbəmizdir!”
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
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Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinə

ÖN SÖZ
ÇƏTİN YOLUN YOLÇUSU...
2016-cı ilin Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan dövlət, ordu və
xalq olaraq, daha bir böyük imtahandan uğurla keçdi. Həmin döyüşlər
erməni işğalı altındakı ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda savaşın
önəmli mərhələlərindən biri kimi tarixə düşdü. Azərbaycan ordusunun gücü, əsgərimizin qəhrəmanlığı o döyüşlərdə yenidən parlaq şəkildə təzahür etdi. Nəticədə, xalqımız erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə uzun müddətdən bəri arzuladığı zəfər sevincini daddı. Doğma
torpaqlarımızın bir qismi məhz bu zəfər sayəsində işğaldan qurtuldu.
Cəbhədəki Aprel vuruşmaları, bununla bağlı hərbi, siyasi və
ictimai xarakterli hadisələr Azərbaycan KİV-i üçün də vacib sınağa
çevrildi. Ədalət naminə qeyd olunmalıdır ki, mediamız, mətbuatımız ümumən bu sınaqdan üzüağ çıxdı. Təbii ki, az sayda və önəmsiz,
müasir dünyanın heç yerində tam sığortalanmaq mümkün olmayan
istisnaları nəzərə almasaq.
Həmin günlərdə ön xətdə baş verənləri, arxa cəbhədə yaşananları, bütövlükdə ölkədəki ab-havanı mediamız, mətbuatımız düzgün işıqlandırdı. Mediaya xas peşəkarlıq prinsipləri ilə vətəndaşlıq
mövqeyinin tələbləri, jurnalist marağı ilə milli duyğuların diktəsi
optimal həddə uzlaşdırıldı. Bu, döyüşlərin qızğın vaxtındakı qədər,
vuruşmanın səngidiyi, itkilərin bəlli olub, təbii bir hüzn yaşandığı
günlərdə də vacib amil idi. Xüsusən də, şəhidlər üçün yas tutulmaqla
bərabər, qəhrəmanların millətə tanıdılması, onların ailələrinin zəruri
həssaslıqla dəstəklənməsi baxımından. Tez bir zamanda hazırlanıb
ardıcıl yayımlanan materiallar - reportajlar, müsahibələr, xatirələr,
portretlər, esselər mediamızın bu yöndəki təqdirəlayiq işinin göstəriciləridir.
Çağdaş mətbuatımızın istedadlı və fəal nümayəndəsi Aida Eyvazlının silsilə reportajlarının o materiallar arasında özünəməxsus
yeri var. Bir çoxu da “525-ci qəzet”də, necə deyərlər, “isti-isti” işıq
üzü görmüş həmin reportajlar, ilk növbədə, Aida Eyvazlının gerçək
vətənpərvərliyinin, yurdsevərliyinin nəticəsidir.
Aprel şəhidləri və onların ailələri haqqında reportajlarını Aida
Eyvazlı, hər şeydən öncə, yüksək milli duyğularla, dərin insani hisslərlə hazırlayıb. Bu yazılarda Aprel vuruşmalarının millətimizə ya5
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şatdığı coşqu və qürur da, zəfər ovqatı da, itkilərdən doğan hüznümüz də eyni dərəcədə təsirli dillə ifadə edilib. Qəhrəmanlarımızın
boya-başa çatdıqları ev-ocaq, onları əhatə edən ailə və ictimai ortam
bu reportajlarda geniş planda, hərtərəfli təqdim olunub. Aida Eyvazlı
hər şəhidin həyat yolunu, mənəvi portretini fərqli tərzdə, xarakterik
cizgilər əsasında qələmə alıb. Bunun sayəsində oxucu şəhidlərimizin
hər biri barədə dolğun təsəvvür və təəssürat almaq imkanı qazanıb.
Şəhidlik, vətənsevərlik və fədakarlıq kimi ülvi anlayışlar öz yerində, məsələnin sosial tərəfi, yaşamla bağlı önəmli çalarlar da Aida
Eyvazlının sayıq jurnalist nəzərlərindən yayınmayıb. Yeri gəldikcə,
şəhid ailələrinin gün-güzəranla bağlı çətinliklərinə də yer verib, onların qayğılarını müvafiq qurumların, yetkililərin diqqətinə çatdırıb.
Sözün doğrusu, Aprel şəhidləri, onların ailələri haqqında silsilə
yazılar üçün bölgələrimizi dolaşacağını deyəndə, Aida Eyvazlının bu
qərarını tərəddüdlə qarşılamışdım. Belə bir niyyəti həyata keçirməyin
hər bir jurnalistə, ələlxüsus, xanım yazara necə böyük fiziki zəhmət və
mənəvi-psixoloji gərginlik bahasına başa gələcəyini təxmin edirdim.
Anlayırdım ki, bu, bir-birinin ardınca saatlarla davam edəcək, bir
xanım üçün bəlkə dözülməz olacaq çətin yolçuluqlar deməkdir. Övlad, qardaş, ər, ata itkisi yaşayan insanlarımızın nəhayətsiz kədərinə
hər gün, bəzən də gündə bir neçə dəfə əyani şahid və birbaşa şərik
olmaqdır. Sonra isə gördüyün sarsıdıcı mənzərələri, eşitdiyin ağrılı
söhbətləri, göynərtili xatirələri göz yaşları içində yazıya çevirməkdir.
Həm də bir şəhid ocağından çıxıb o birinə yetişincə, özünə gəlməyə
macal tapmadan, günlər boyunca rahatlıq və yuxu bilmədən... Hər
nə qədər təpərli olduğunu bilsəm də, bunca çətinliyə Aida Eyvazlının
zərif vücudunun dözməyəcəyini düşünmüşdüm, səhhətinin pozulacağından narahat idim. Bu narahatlığımı yaxın yoldaşlarla, həmkarlarla da bölüşmüşdüm. Yaxşı ki, o məni müsbət mənada yanıltdı, həm
fiziki, həm də mənəvi-psixoloji baxımdan kifayət qədər güclü çıxdı.
Beləliklə, həm nəcib niyyətini, yurd eşqindən qaynaqlanan amalını
gerçəkləşdirdi, həm də çağdaş jurnalistikamıza dəyərli töhfələr verdi.
Və ən başlıcası, Aida Eyvazlı öz yazılarıyla və nəhayət, bu kitabıyla
Aprel şəhidlərimizin xatirəsinə böyük ehtiramın, onların doğmalarına dərin minnətdarlığın nişanəsi olan mənəvi abidə yaratdı.
Rəşad Məcid,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi,
“525-ci qəzet”in baş redaktoru
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ŞƏHID XƏBƏRI VERMƏYƏ GEDƏN
BIR TÜRK KOMUTANIN DUYĞULARI...
“Siz oğlu şəhid olan ailyə acı xəbəri verməyə getdinizmi heç?
Yəqin ki, “yox” deyəcəksiniz. O zaman mən deyim, siz dinləyin:
“Səhər tezdən iş gününə başlamazdan əvvəl yuxarıdan yazılı bir əmr
gələr : “Yuxarı kənddən Əhməd oğlu Mehmet şəhid olub”. Ya rəbbim
deyərsən, kaş dağda əməliyyatda olaydım, üç gün susuz-çörəksiz qalaydım, bu xəbəri mən aparmayaydım... Ancaq uni formanı geyinib,
bir neçə əsgərlə birlikdə arxanca gələn ambulansla yola düşərsən.
Vətəndaş da artıq öyrənibdir, əgər öndə bir hərbi maşın, arxada ambulans gedirsə, demək bir evə od duşüb, atəş düşüb... Yaxınlaşdığın
hər kəndin küçəsində və ya qəsəbəsində üşüyərsən...İçindən keçib
gediyin hər yerdə soyuqdan donarsan, hər yer qan ağlayar...
Nə isə... kəndə çatarsan.
Hərbidə qulluq edən övladı olan hər evdən bir sızıntı yüksəldiyini, “Ay allah kaş bizim evə gəlməsin”- deyə dua edən anaların səslərini eşidərsən. Belə vaxtlarda bütün kənd donar...
Hər kəs qorxa-qorxa gözləyər səni. Görəsən hansı evin qapısına
gedəcək deyə intizarlı bir maraq ortağı olar hər kəs...
Şəhidin evinə doğru yaxınlaşmağa başlayanda, baxçada ağac dibi
belləyən bir qocanın daşa dönmüş kimi sənə baxdığını, ayaqlarının
titrədiyini, əlindəki əsaya söykənərək müvazinətini itirməməyə çalışdığını görərsən. Lakin ayaqları onu saxlamaz. Pəncərədən baxanlar
hərəkət edib qapılara çıxarlar və o qapınnın önünə bir ana çıxar,bir
sənə, bir də arxanda dayanıb nəzərlərini yerə dikən əsgərlərə , bir də
arxadakı təcili yardım maşınına baxar. Sonra özünü yerə çırpar. Oğlu
torpaq altına getmədən, özü düşər torpaqlara. Özünü yerə elə çırpar
ki, elə bilərsən ki, zəlzələ olub , yer yarıldı. Qonum-qonşu yığılar, bu
fəryad bir fəğana dönər, elə bilərsən ki, bu gün qiyamət günüdür...
Kiminsə anası əvvəlcə sənə doğru qaçar, əllərindən tutub sonuncu ümidlə üzünə baxar, “Yaralıdırmı komutan?” – soruşar.
Başını aşağı dikib ona heç nə deyə bilməzsən. Dizlərinin taqəti qalmaz, ana ilə birlikdə yerə çökərsən, o ağlar, sən ağlarsan...
Yanınızda gələn tibb bacısı da əlləri titrədiyindən, gözünün yaşının
sel kimi axdığından anaya bir sakitləşdirici iynə də vura bilməz...
Ata...
Fidan kimi övladlarını vətənə fəda edən o atalar...
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Gözlərindən ovuc-ovuz göz yaşlarını axıdaraq, ağrı-acıyla özündə güc tapıb, vüqarla “Vətən sağ olsun, vətən sağ olsun , şəhid atasıyam mən”- dediyini eşidərsən.
Kimisi içinə axıdar göz yaşlarını, kimi də donub qalar... Kimi günlərcə danışmaz, kimi dua edər, kimi də qarğış... Kimisi də öz saçlarını
yolar, bəzisi də sənin saçlarını yolar, papağını çəkib atar başından,
çiyinlərindəki paqonları sökər atar... hirsini , fəryadını belə çıxarar.
Əsil qiyamət bir-iki gün sonra başlar. Əsil üzləşmə günü onda olar...
Bu səfər cənazə ilə gedərsən kəndə... Kəndçilər səndən qabağa düşər,
şəhidinin tabutunu çiyinlərinə alar, yer yerindən oynayar, nə protokol
qalar, nə də sıra düzümü... Kimsə deyər ki, “Açmayın tabutun üzünü,
övladımı sonuncu dəfə gördüyüm kimi xatırlamaq istəyirəm”, baxmaq istəməz oğlunun nəşinə.
Kimi də illah edib deyər ki, “Tabutun ağzını açmasanız ürəyim
partlayar, qoy sonuncu dəfə balamı görüm, üzündən öpüm...”...
Sən isə göstərə bilməzsən... Ya üzü parçalanıb ya başı, ya da
ayağı yoxdur... Yanımızdakı zabitlərdən və ya hərbçilərdən biri
sadəcə sənəddə adı və soyadı dəyişdirilmiş standart mətni oxuyar və “Qanı yerdə qalmayacaq!” deyərək, rəsmi danışığı bitirər.
Tabuta sarılı analar, atalar, bacılar, qardaşlar o zabitin oxuduğu sənədi eşitməz, eşitsə də inanmaz...
Ən sonda orada bir məzar başında , bir bayraq, bir ana, bir də bir
ata qalar...”

8

Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinə

25 IL HƏSRƏTINDƏ OLDUĞUM QƏLƏBƏM!
Səni o qədər gözləmişəm ki... Gözlərim yolda, qulağım səsdə olub...
Atam-anam sənə həsrət gedib... Barəndə oxuduğum
hər sətirdə, qara baş daşlarında, qanlı köynəklərdə
qoxunu axtarmışam... Qərib
ölkələrdə səfərlərdə olanda
“Torpaqlarınızı nə zaman
geri alacaqsınız?” sualının
qarşısında sıxılmışam, kiçilmişəm. Ancaq cavabım
olmasa da, bilmişəm ki, gələ
cəksən... Deyəsən, gəlirsən axı... Deyəsən, sənin həsrətində olan ruhlara xəbərini deyəcəyəm... Deyəsən... Görüşümüzə az qalıb. 25 il
həsrətində olduğum baharın tumurcuq, gül vaxtında bir gözümüz
ağladı, bir gözümüz güldü. Ağladıq ki, Vətənin tumurcuq balaları,
üçrəngli bayrağımızın ucalarda dalğalanması üçün canlarından keçiblər, güldük ki, xeyir xəbərlər var. Geri dönməyən, irəliləyən Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində düşmən tapdağı
altında olan ərazilərimizin bir hissəsi bircə həmləyə geri qaytarılıb.
Dünyaya sübut etdik ki, 25 il ərzində Azərbaycan əsgəri hərbi
hazırlığını gücləndirib, Azərbaycan dövləti ordusunun gücünü artırıb, taktiki gedişləri, düzgün siyasəti nəticəsində yenilməz bir ordu
qurub.
Mənfur erməni xislətli düşmənlərdən təmizlənən torpaqlarımız
uğrunda xeyli can itkimiz var. 2016-cı ilin 2-5 aprel günü Azərbaycan
tarixinə igidlərin, şəhidlərin qanı ilə yazıldı. O günün adı QƏLƏBƏDİR!
Həmin təlatümlü günlərdə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında
Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Vətən
qəhrəmanlarının şücaətini belə səciyyələndirdi: “Bu gün erməni təxribatı Azərbaycan Ordusu tərəfindən layiqincə cavablandırıldı. Düşmənə çox böyük zərbələr endirildi. Düşmən böyük itkilər verdi. Deyə
bilərəm ki, düşmənə sarsıdıcı zərbə vuruldu”.
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Dünyanın qarışıq mənzərəli xəbər panoramında həmin günlərdə
Azərbaycan haqqında xəbərlər birinci sırada səsləndi, manşet oldu.
Azərbaycan həqiqətlərini tanımağa borclu olan güclər də tarixi torpaqlarımıza sahiblənməyə haqqımız olduğu barədə bəyanatlar verdilər. Qardaş-dost ölkələr, dünyanın hər yerində yaşayan həmyerlilərimiz isə bizə dəstək nümayişləri keçirərək, Azərbaycan torpaqlarının
işğaldan azad edilməsi uğrunda vuruşmağa hazır olduqlarını bildirdilər.
Bunlar öz yerində...
Vətən torpağı şəhid qanları ilə suvarıldıqda daha müqəddəs olur,
qibləgaha, and yerinə çevrilir. 1992-1996-cı illərdə əllərində üçrəngli
bayraq küçələrdə “Qarabağ bizimdir”, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz” şüarları səsləndirən balaca uşaqlarımız ötən 25 ildə böyüdülər.
İndi onların hərəsi bir əsgərdir, Vətənə dayaqdır. Bu günlərdə dünya Azərbaycanın üçrəngli bayrağının rənglərinə bələndi. Azərbaycan
gəncləri dövlətimizlə, Ali Baş Komandanla həmrəylik nümayiş etdirərək, başlarının üstündə Azərbaycan bayrağı, Vətənə, dövlətə hər
zaman dəstək olduqlarını göstərdilər. Bizim bayrağımızın rəngləri də
amalımıza uyğundur! Belə gəncləri, belə inamı olan xalq uduzmaz!
Biz qalibiyyət istəyirik, biz öz Vətənimizin hər qarışına sahib olacağıq!
...Şəhidlərimizin dəfn mərasimlərində, doğulduqları həyətlərində, məhəllələrində dalğalanan yüzlərlə Azərbaycan bayrağını görəndə insanın ürəyi təlatümə gəlir. Axı o ucalıqda dayanan bayraqları
bayraq edən üstündəki şəhid qanlarıdır! Bu elə bir hissdir ki... O bayrağın ucalarda olması üçün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan igidləri
hər zaman canlarından, qanlarından keçməyə hazırdılar. Və inanırıq
ki, Vətənimizə qanlı caynaqları ilə uzanan düşməni çox yaxın vaxtda qanlarına boyamağa hələ iradəmiz və gücümüz var. O gün lap
yaxındadır. 24-25 il ərzində tökülən hər şəhid qanının, körpə uşaqların, qoca anaların, ataların qisasını qiyamətə qoymarıq. Biz dünyaya bir daha kim olduğumuzu sübut edə bildik. Bu müqəddəs amal
uğrunda Tanrı dərgahına ucalan şəhidlərimizin isə MƏQAMLARI
MÜBARƏK! Onların qanı yerdə qalmayacaq! Düşmənə layiqli cavab
veriləcək! Dünya, bizim haqq savaşımızı uğurla!
Aida Eyvazlı GÖYTÜRK,
Müəllif
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2 aprel 2016-cı ildə Azərbaycan Prezidentinin yanında
keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı

Prezident İlham Əliyev:
- Bu gün Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti silahlı təxribat
törətmişdir. Təmas xəttində yerləşən mövqelərimizə hücum çəkmişdir. Təmas xəttinə yaxın yerlərdə yerləşən yaşayış məntəqələrini atəşə
tutmuşdur.
Bu silahlı təxribat nəticəsində itkilərimiz olmuşdur. Hərbçilərimiz və mülki şəxslər həlak olmuşlar. Xahiş edirəm ki, həlak olanların
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Allah rəhmət eləsin. Allah onların qohumlarına, yaxınlarına səbir
versin. Yaralananlara Allahdan şəfa diləyirəm.
Göstəriş verirəm ki, Nazirlər Kabineti həlak olanların ailələrinə
maddi yardım göstərmək üçün təkliflər irəli sürsün və Müdafiə Nazirliyi döyüş əməliyyatlarında fərqlənmiş, Vətən uğrunda qəhrəmancasına döyüşmüş insanları təltif etmək üçün mənə təkliflər təqdim
etsin.
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Bu, Ermənistanın ölkəmizə qarşı növbəti silahlı təxribatıdır. Birinci dəfə deyil ki, Ermənistan bu cür təxribatlara əl atır. Bir neçə gün
bundan əvvəl Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, Qazax istiqamətində də oxşar təxribat törədilmişdir. Bizim mövqelərimizə Ermənistanın təxribatçı qrupları hücum çəkmişlər. Bu hücum nəticəsində iki
hərbçimiz həlak olmuşdur. Düşmənə layiqli cavab verilmişdir. Düşmən yerinə oturduldu.
Yəni, bunu demək istəyirəm ki, bugünkü təxribat da Ermənistanın Azərbaycana qarşı məkrli siyasətinin təzahürüdür. Bu gün erməni təxribatı Azərbaycan Ordusu tərəfindən layiqincə cavablandırıldı.
Düşmənə çox böyük zərbələr endirildi. Düşmən böyük itkilər verdi.
Müdafiə naziri bu gün bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumat verəcək. Deyə bilərəm ki, düşmənə sarsıdıcı zərbə vuruldu.
Bununla bərabər, bizim qəhrəman döyüşçülərimiz nəinki təxribatın qarşısını ala bildilər, eyni zamanda, daha əlverişli hərbi mövqelərə
malik oldular. Bu gün təmas xəttində Azərbaycanın üstünlüyü daha
da möhkəmləndi. Aparılan hərbi əməliyyat nəticəsində, - onu da qeyd
etmək istəyirəm ki, bu əməliyyat təxribata cavab olaraq aparılmışdır,
- biz böyük hərbi qələbəni qazandıq. Bu münasibətlə Ordumuzu, bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm.
Əminəm ki, bundan sonra da düşmənin bütün təxribatları cavabsız qalmayacaq. Düşmənə bundan sonra da layiqli cavab veriləcək.
Azərbaycan Ordusu buna qadirdir. Azərbaycan övladları öz doğma
torpağını müdafiə edirlər, Vətən uğrunda vuruşurlar, şəhid olurlar.
Bütün şəhidlərimizin xatirəsi bizim ürəyimizdə yaşayır və əbədi yaşayacaq.
Ermənistan ordusu bu gün çox böyük zərbə almışdır. Atəşkəs
rejimindən sonra ilk dəfədir ki, onlara belə sarsıdıcı zərbə vuruldu.
Bunun günahkarı onlar özləridir. Ancaq çalışırlar ki, həm ictimai rəyi
çaşdırsınlar, itkiləri gizlətsinlər. Eşitdiyimə görə, Ermənistan rəhbəri
ictimaiyyətə itkilərlə bağlı qeyri-dəqiq məlumat ötürməyə çalışır. Bu
açıq-aydın onu göstərir ki, bunlar sadəcə olaraq öz xalqını aldatmaq
istəyirlər. Bu gün Ermənistan tərəfi bütün imkanlardan - diaspor təşkilatlarından, müxtəlif ölkələrdə onların agentlərindən, korrupsiyaya
uğramış siyasətçilərdən istifadə edir ki, bütün günahı Azərbaycanın
boynuna qoysun.
Bizim heç bir günahımız yoxdur. Biz sadəcə olaraq bu təxribata
cavab vermişik. Düz də etmişik. Bizə qarşı yenə təxribat törədilərsə,
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onlar yenə də öz cəzalarını alacaqlar. Bu, bir. İkincisi, biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz Ermənistan torpağını işğal etməmişik. Biz öz
torpağımızda vuruşuruq. Əgər erməni əsgəri ölmək istəmirsə, Azərbaycan torpağından rədd olsun. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir
daha demək istəyirəm. Ermənistan bütün beynəlxalq normaları pozubdur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymur,
digər təşkilatların qərar və qətnamələrini saymır. İşğal edilmiş torpaqlarda bütün binaları, tarixi, dini abidələrimizi vəhşi kimi dağıdıb.
ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası işğal edilmiş torpaqlarda iki dəfə
olmuşdur. Onların məlumatları bizdə var. Bizim məscidlərimiz, qəbirlərimiz, tarixi abidələrimiz, binalarımız, muzeylərimiz dağıdılıb.
Bütün qiymətli əşyalar talan edilib. Bu, misli görünməmiş vəhşilikdir.
Bu gün İrəvanda ən yüksək kabinetlərdə oturan cəlladlar vəhşicəsinə
Xocalı soyqırımını törətmişlər. Onlar bunun cavabını verməlidirlər,
yoxsa yox?!
Biz səbir, dözümlülük, konstruktivlik göstəririk. Baxmayaraq ki,
biz 20 ildən artıqdır atəşkəs rejimində yaşayırıq. Yenə də çalışırıq ki,
məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapsın. Mən bunu dəfələrlə bəyan etmişəm, bu gün də deyirəm ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Biz müharibə istəmirik. Biz istəmirik ki, qan tökülsün. İstəmirik ki, gənc insanlar həlak olsunlar. Biz istəmirik ki, anaların göz
yaşları tökülsün. Azərbaycan, Ermənistan analarının göz yaşları tökülməsin. Ancaq biz öz haqqımızı tələb edirik.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Biz bundan sonra da sonu bəlli olmayan prosesdə sadəcə olaraq görüntü naminə iştirak etmək fikrində deyilik. Bunu vasitəçilərə
də demişik, bunu Ermənistan tərəfi də bilir. Ona görə də məsələnin
sülh yolu ilə həlli üçün Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Əgər Ermənistan rəhbərliyi öz xalqının gələcəyini düşünürsə, bu addımı atmalıdır. Ermənistanda hökm
sürən kriminal diktatura rejimi öz ölkəsini uçuruma aparır. Ermənistanda demoqrafik vəziyyət kritik həddə çatıbdır. İqtisadiyyat dağılıb,
bütün azadlıqlar tapdalanır, diktatura hökm sürür. Kriminal rejim ilk
növbədə erməni xalqının qənimidir. Ona görə onların gələcəyi yalnız qonşu ölkələrlə normal münasibətlərdən keçir. Ancaq hansı normal münasibətlərdən söhbət gedə bilər ki, XXI əsrdə qonşu ölkənin
torpaqlarının 20 faizini işğal edəsən, soyqırımı törədəsən, sonra isə
soyqırımına məruz qalan xalqı günahlandırasan ki, atəşkəsi pozur.
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Mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın prinsipial
mövqeyi var. Bizim ərazi bütövlüyümüz danışıqlar mövzusu deyil,
olmayıb və heç vaxt olmayacaqdır. Bu münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur.
O ki qaldı Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisinə, onlar gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşları kimi Azərbaycanda rahat yaşaya bilərlər.
Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkədir. Azərbaycan bir çox
ölkələr üçün nümunədir, multikulturalizm məkanıdır, tolerantlıq diyarıdır.
Bütün münaqişələr öz həllini bir prinsip əsasında tapmalıdır.
Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi ölkələrin ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır və Helsinki Yekun Aktı məhz bunu diktə
edir. Ona görə bir daha demək istəyirəm ki, biz münaqişənin həlli ilə
bağlı öz prinsipial mövqeyimizdən dönməyəcəyik. Bununla bərabər,
biz danışıqlara sadiqik, bundan sonra da çalışacağıq ki, bu münaqişə
sülh yolu ilə öz həllini tapsın. Bununla bərabər, biz Ordumuzun gücünü daha da artıracağıq. Ona görə artıracağıq ki, bax, bu təxribatlar,
erməni təxribatları cavabsız qalmasın. Hesab edirəm ki, bu gün - aprelin 2-si onlar üçün yaxşı dərs olacaqdır.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyənin Baş naziri Əhməd Davudoğlu mənə
telefonla zəng etmiş, həlak olanlarla bağlı başsağlığı vermiş, eyni zamanda, öz dəstəyini ifadə etmişlər. Bununla bərabər, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko da mənə zəng etmiş, vəziyyətlə maraqlanmış və öz narahatlığını ifadə etmişdir.
İndi biz məsələləri daha geniş şəkildə müzakirə edəcəyik, gələcək planlarımız haqqında danışacağıq. Bir daha demək istəyirəm ki,
bu gün - aprelin 2-si Azərbaycan Ordusunun tarixində parlaq qələbə
günü kimi qalacaqdır. Azərbaycan Ordusunu, Silahlı Qüvvələrimizin
bütün şəxsi heyətini bu böyük qələbə münasibətilə təbrik edirəm.
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MEHRİBAN XANIM ƏLİYEVA ŞƏHİD
ANALARININ YANINDA İDİ

Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ermənilərin təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmanlıqla şəhid olan hərbçilərin
vəfatından sonra aprelin 7-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın adından ehsan verildi. Heydər Məscidində təşkil olunan ehsan mərasimində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda mübarizədə şəhid
olan və yaralanan hərbçilərin anaları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdilər.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva son günlər qoşunların təmas xəttində düşmən tərəfindən atəşkəsin pozulması
nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhid olan və yaralanan hərbçilərin ailə üzvlərinə, həmçinin yaxınlarına və onların doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı verdi,
yaralılara şəfa dilədi. Həlak olan hərbçilərimizin ruhu bir dəqiqəlik
sükutla yad edildi. Mehriban xanım dedi:
- Hörmətli xanımlar, əziz analar, əziz bacılar cəbhə xəttində vətən
uğrunda həlak olmuş, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi naminə canlarını qurban vermiş bütün şəhidlərimizə Allahdan
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rəhmət diləyirəm. Analara, valideynlərə, qohumlara Allah səbir versin. Yaralanmış, xəsarət almış əsgərlərimizə Allah şəfa versin. Bu gün
bizim qəhrəman döyüşçülərimiz Vətən qarşısında müqəddəs borclarını şərəflə yerinə yetirirlər. Bu günlər bütün xalqımız həm qələbə sevinci, qələbə duyğusu, eyni zamanda, kədər hissi yaşayır.
Əziz analar, mən bir ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz
elə övladlar böyütmüsünüz ki, bu gün bütün xalq onlarla fəxr edir.
Əlbəttə, heç bir ana istəməz ki, müharibə olsun, övladlarımız gənc
yaşında dünyalarını dəyişsin. Azərbaycan dövləti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün artıq
20 ildən çoxdur ki, bütün səylərini göstərir. Biz istəyirik ki, torpaqlarımız azad edilsin. Biz istəyirik ki, insanlarımız öz doğma yurdlarına
qayıtsın. Biz işğalçı deyilik. Biz işğalçı ilə mübarizə aparan millətik.
Bizim heç bir başqa millətin, başqa xalqın torpağında gözümüz yoxdur. Biz, sadəcə, öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmək istəyirik. Bu
həqiqəti bütün dünya bilir və artıq qəbul etməlidir. Ədalətsiz, işğalçı
siyasətin qarşısını almaq üçün bizim qəhrəman ordumuz, qəhrəman
övladlarımız var. Azərbaycan xalqı üçün hər bir əsgərimiz dəyərlidir
və əzizdir. Dünyanın ən böyük sərvəti olan ömrünü Vətən naminə
qurban verən hər bir övladımız Azərbaycanın tarixində qəhrəman
kimi yaşayacaq. Bu günlər bütün xalqımız ordumuza dəstək verir.
Əziz analar, sizin qəlbinizdə yaşayan ağrı və kədər əminəm ki,
hər bir Azərbaycan qadınının ürəyində yaşayır. Bir daha çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, belə övladlar böyütmüsünüz. Çox sağ olun ki, ömrünüzün ən ağır anlarını belə ləyaqətlə qəbul edirsiniz. Mən əminəm ki,
ədalət bərpa olunacaq. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad ediləcək,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Bütün qaçqınlarımız,
məcburi köçkünlərimiz öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Bunun
üçün biz güclü və birgə olmalıyıq. Əminəm ki, biz bu sınaqdan da
birlikdə şərəflə çıxacağıq. Allah hər zaman Azərbaycanı qorusun!
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2 - 5 APREL AZƏRBAYCAN
VƏ DÜNYA ÇAPINDA
...Hamının gözü ekranlarda, qəzetlərdə və internet saytlarında
idi. Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə erməni silahlıları Azərbaycana
qarşı növbəti təxribat törətmişdilər, hərbi mövqelərimizə hücum çəkib əhalini, kəndləri atəşə tutmuşdular. Sonra 12 nəfərin şəhid olması xəbəri ildırım sürəti ilə yayıldı və hamı anladı ki, vəziyyət olduqca ciddidir. Həmin məlumatlardan birini xatırlatmaq yerinə düşər.
www.modern.az saytı Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən yazırdı: “Cəbhə xəttində gərginlik davam edir. Hazırda Ağdam, Füzuli
və Tərtər rayonlarının təmas xəttində döyüşlər davam etdirilir. Qeyd
edək ki, aprelin 2-nə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu
mövqelərimiz və yaşayış məntəqələrimiz düşmən tərəfindən intensiv
atəşə məruz qalıb. Bunun nəticəsində mülki əhali arasında ölən və
yaralananlar var. Döyüşlərdə ermənilərə məxsus 6 ədəd tank, 15-dək
artilleriya qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv
edilib, o cümlədən düşmənin yüzdən çox hərbi qulluqçusu ölüb və
yaralanıb. Düşmənlə döyüşlərdə Silahlı Qüvvələrimizin 12 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Erməni mövqelərinə aviasiya zərbələri zamanı
əməliyyata cəlb olunan 1 ədəd Mİ-24 helikopteri düşmən tərəfindən
vurulub və 1 ədəd tank mina partlayışı zamanı sıradan çıxıb...”
Bu qəbildən olan xəbərlərdən sonra dərhal Azərbaycana dost və
qardaş olan ölkələr hakimiyyət rəsmiləri ilə əlaqə yaratdılar. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyanat yaydı: “Biz aprelin 1-dən 2-nə
keçən gecə Ermənistan tərəfindən təmas xəttində Azərbaycana qarşı
yönəldilmiş davamlı top atəşini və mülki əhalini də hədəfə alan hücumları qınayırıq. Ermənistanı atəşkəs rejiminə əməl etməyə və qarşıdurmaya bir an öncə son verməyə çağırırıq”. Bu bəyanat da www.
modern.az saytında yer almışdı. Həmin günlər Azərbaycanla strateji
əməkdaş olan ölkələrdən də dəstək gəldi. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Mark Toner Vaşinqtonda keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən demişdi: “Biz Minsk Qrupunun
fəaliyyətini dəstəkləyirik. Həmçinin həmsədrlərin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq, BMT nizamnaməsi və Helsinki
Yekun Aktı, xüsusilə də gücdən istifadə etməmək, ərazi bütövlüyü
və öz müqəddəratını təyin etmə prinsiplərinə uyğun nizamlanması
üçün vasitəçilik cəhdlərini möhkəm dəstəkləyirik. Bildirdiyim kimi,
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davamlı sülh ölkə liderlərinin siyasi iradəsindən asılıdır. Biz Minsk
Qrupu çərçivəsində məhz buna nail olmağa çalışırıq”.
Azərbaycan əsgərləri isə pələngə, şirə dönmüşdülər. Onlar ölümün gözünə dik baxaraq, irəliyə, ancaq irəliyə doğru addımlayırdılar. “Dağlıq Qarabağdakı təmas xəttində Ermənistanın hücumu ilə
başlayan qarşıdurmanı yaxından izləyirik”. Bu barədə Ədalət və İnkişaf Partiyasının iclasında Türkiyənin Baş naziri Əhməd Davudoğlu
bildirmişdi və qeyd etmişdi ki, “Həyatını itirən Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Azərbaycanlı qardaşlarıma başsağlığı verirəm. Türkiyə Ermənistanın hücumlarına qarşı can Azərbaycanla çiyin-çiyinə durmaqda davam edəcəyik. Hamı bilsin ki, Türkiyə
axirətə qədər Azərbaycanın yanında olacaq”.
Çin Xalq Respublikasının rəsmi dairələri ümid edirdi ki, Qarabağ
münaqişəsinin tərəfləri yaranan vəziyyəti sülh danışıqları ilə həll edəcəklər. Çin Xalq Respublikası XİN-in rəsmi nümayəndəsi Hun Ley bu
fikirləri səsləndirmişdi: “Biz ümid edirik ki, tərəflər təmkin, sakitlik
nümayiş etdirəcək və hazırkı vəziyyəti sülh danışıqları vasitəsilə həll
edəcəklər”.
Həmin ərəfədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti cəbhə xəttinin Xocavənd-Füzuli və Ağdərə-Tərtər istiqamətlərində itirilmiş mövqelərinin geri alınması cəhdlərinin heç bir nəticə
vermədiyini anlayan Ermənistan tərəfinin qoşunların təmas xəttinə
yaxın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam etdiyini açıqlamışdı. Həmçinin bu istiqamətdə düşmənin ən iri hərbi bazalarından
sayılan, Ağdərə şəhərinə aparan əsas yolun üzərində və onun şimalında yerləşən strateji baxımdan əhəmiyyətli, Madagiz məntəqəsindəki
hərbi bazanın qərargahının dəqiq zərbələrlə dağıdıldığı bildirilmişdi.

Azərbaycan həqiqətləri dünyaya belə yayılırdı
Azərbaycanın dünyanın 5 qitəsində yerləşən diplomatik nümayəndəlikləri və diplomatik korpuslarının əməkdaşları da həmin
günlərdə Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çevik və səhih məlumatlarla çatdırdılar ki, bu dəfə ermənilərin təbliğat maşınları həqiqəti
üstələməsin. Belə çevik fəaliyyətdə olan səfirliklərdən biri də qardaş
Qazaxıstan Respublikasındakı səfirliyimiz oldu. Ölkəmizin buradakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşad Məmmədov həmin günlərdə
səfirliyi, sözün əsl mənasında, mətbuat mərkəzinə çevirdi. Orta Asiya
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respublikalarının bütün diplomatik nümayəndəlikləri və informasiya agentlikləri ilkin doğru xəbəri Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyindən almağa üstünlük verirdilər. Qazaxıstan Respublikasının
www.365info.kz portalı hər dəqiqə bizdən aldığı xəbərləri yeniləyirdi. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, Qazaxıstan saytlarının Azərbaycan
həqiqətlərini, erməni tərəfinin məğlubiyyətini işıqlandırmaları Ermənistanda böyük narahatlıq yaratmış və qalmaqala səbəb olmuşdu. Bu
qalmaqal iki dövlət - Qazaxıstan və Ermənistan arasında diplomatik
mübahisəyə qədər gəlib yetişmişdi. Hətta portalın səhifəsində “Ermənistanda Azərbaycanın tərəfini tutduqlarına görə qazaxları günahkar sayırlar”, “Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının
(KTMT) şura üzvləri Ermənistanı satdılar” kimi bəyanatlarla erməni
saytları yenə ağlaşma qurmuşdular. Yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirmək üçün peşəkar jurnalistlər Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən hər
iki diplomatik korpusun səfirlərindən rəy öyrənmişdilər. Nəticədə
sosial şəbəkələrin Azərbaycanyönümlü fəaliyyətindən bezən erməni
diplomatı Ara Saakyan www.365info.kz saytından üzrxahlıq edərək,
belə bir məzmunda məktub göndərmişdi: “Hörmətli redaksiya, “Ermənilər qazaxları Azərbaycanı dəstəklədiklərinə görə satqınlıqda
ittiham edir” məqaləsi ilə bağlı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki,
ArmenianReport kimi saytlar dezinformasiya və yalan məlumatlar
yaymaqla məşğuldurlar. Belə psevdo-erməni saytlar hər zaman olub.
Bizim sizinlə dost və əməkdaş münasibətlərimizin kökü dərindir. Biz
Qazaxıstan XİN-in aprelin 3-də Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyətin
kəskinləşməsi ilə bağlı yaydığı bəyanatı ürəkdən alqışlayırıq... Hörmətlə, A. Saakyan, Ermənistanın səfiri”.
Səfirin üzrxahlığı separatçı erməniləri çox narahat etdiyindən Ermənistanın müxalifətyönümlü portallarından birinin əməkdaşı Tevos
Arşakyan giley-güzar etmişdi: “KTMT-in üzvləri Ermənistanı satdılar.
Bu qarşıdurmada Azərbaycan öz tərəfdaşlarından dəstək aldı, Ermənistana tərəf isə heç biri tərəfdaş üz çevirmək belə istəmədi. Bizi yalnız
dünyada yaşayan erməni diasporu dəstəklədi. Onlar da KTMT-in belə
etinasızlığından və Azərbaycanı ittiham etmədiklərindən təəssüfləndilər. Bu tərəfdaşlıqdan məmnun qalan Azərbaycan onlara arxalanaraq və cəzasızlıqdan Qarabağın yaşayış ərazilərinə artilleriya atəşləri
açmaqda davam edir. Əfsuslar olsun ki, belə ağır vəziyyətə düşən
Ermənistan tərəfdaşları tərəfindən tapdalanaraq həm də əskildi”.
Öz ölkəsinin bu müharibədə haqlı olmadığını əslində bu sözlərlə
19

Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinə
sübuta yetirən Arşakyan hətta həmin günlərdə Türkiyə və Pakistan
kimi böyük hərbi gücə malik dövlətlərin Azərbaycana kömək əlini
uzatmalarından da qeyzlənirdi. Pakistanın Müdafiə Nazirliyi tərəfindən olan açıq müraciət, rəsmi Türkiyənin “Qarabağda erməni hərbi
birləşmələrinin təxribatı”na göstərdiyi münasibət və dünyanın sülhsevər insanlarının “Azərbaycan ərazilərindən ermənilərin çıxarılması
çağırışına qoşulması” erməni cəmiyyətində, sözün əsl mənasında, ajiotaja səbəb olmuşdu. Pakistan və Türkiyənin hər zaman Azərbaycana
köməyə hazır olduğunu önə çəkən erməni mediası daha sonra KTMT
üzvlərini kəskin tənqid atəşinə tutaraq Rusiya, Tacikistan, Qazaxıstan, Belorus və Qırğızıstanı da qınayırdı.
Aprel döyüşləri başlayarkən Belorusun Prezidenti Aleksandr
Lukaşenkonun dərhal Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng
edərək narahatlığını bildirməsi və gələcək təxribatların qarşısının alınması üçün bütün səylərini sərf edəcəyini söyləməsi də Ermənistanda
birmənalı qarşılanmadı. Belorusun Xarici İşlər Nazirliyinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan sərhədlərinin qorunması haqqında olan 4 qətnaməsinin təcili surətdə yerinə yetirilməsi məsələsinə
toxunmasına görə isə ermənilər rəsmi Minsk qrupunu hətta “ikiüzlü” adlandırdılar. A.Lukaşenkonun Azərbaycanı dəstəkləməsi səbəbindən Belorusun Ermənistandakı səfiri İqor Nazarov Ermənistanın
Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olundu. Xarici işlər nazirinin müavini
Şavarş Koçaryan Belorus XİN tərəfindən verilmiş bəyanata görə narahatlığını bildirərək diplomatik nümayəndəliyin rəhbəri cənab İqor
Nazarovdan izahat istədi. Onlar Belorus Respublikasının Azərbaycanın haqq-ədalət savaşında onun yanında olduğunu heç cür qəbul etmək istəmirdilər. Əlləri hər yerdən üzülən ermənilər səfirliklərə güc
göstərməklə özlərinə tərəfdaş axtarmaq niyyətində idilər. İş o yerə
çatmışdı ki, hətta sosial şəbəkələrdə qardaş Qazaxıstan xalqının Azərbaycanı dəstəkləməsindən narahatlıqlarını bildirirdilər və fikirlərini
belə izhar edirdilər: “Sosial şəbəkələrdə bütün qazax seqmenti “türk
qardaşları” azərbaycanlıların tərəfini tuturlar. Hətta dəliqanlı qazaxların bir çoxu öz həmyerlilərini Qazaxıstandakı Azərbaycan səfirliyinə
getməyə və könüllü kimi Azərbaycanda vuruşmağa çağırırlar...” Ən
təəccüblüsü isə qazax qardaşlarımızın Azərbaycanı müdafiə etmələrinin səbəbkarı kimi Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevi
günahlandırmaları idi. Bu iradlarını Qazaxıstanın Ermənistandakı səfiri cənab Timur Urazayevə bildirəndə isə o peşəkar bir diplomat kimi
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belə cavab vermişdi: “Bizim ölkənin prezidenti Azərbaycan, Türkiyə
və ya Ermənistanın prezidenti ilə görüşəndə hər birinin əlini sıxır,
bu o demək deyil ki, onların arasında kiməsə fərq qoyur. Biz bütün
ölkələrlə normal münasibətlərdəyik... Bütün prezidentlər ilk növbədə
öz addımlarını xalqının maraqları naminə atır. Biz də bütün ölkələrlə münasibətlərimizi bərabər səviyyədə saxlayırıq”. Səfirin bu bəyanatından sonra isə ermənilər adını verdikləri qədim türk kəndi olan
Ariçdən türk oğlu Nursultan Nazarbayevin xatirə lövhəsini çıxarıb
atmışdılar. Ermənilərə xas olan bu tərbiyəsizliyi də çox sakit qarşılayan Qazaxıstan səfiri onlara belə cavab vermişdi: “...Sizin tərəfinizdən
atılan bu addımı müdrik adlandırmaq olmaz. Biz bu məsələyə görə
heç narahat da deyilik. Çünki biz sizdən heç vaxt xahiş etməmişdik
ki, küçənizə Nazarbayevin adını verəsiniz...”
Qazaxıstanın diplomatik nümayəndəliyi ilə dava edib qurtarandan sonra isə ermənilər Rusiyanı qınamış, özləri də bilmədən çox maraqlı mətləb və məqamlara toxunmuşdular. Tevos Arşakyanın xatırlatması təxminən belə idi: “Gəlin Rusiyanın 2008-ci ilin avqust ayında
Cənubi Osetiya və Abxaziyanın tərəfdaşı olaraq Gürcüstana qarşı sərgilədiyi münasibətini xatırlayaq. Moskva həmin avqust hadisələrində
Gürcüstana dağıdıcı zərbələr endirərək orada sülhü təmin etdi. Ermənistana hücumuna isə Kreml kənardan müşahidə etməklə kifayətləndi və ancaq təcavüzkar tərəfə (təcavüzkar deyəndə Azərbaycanı
nəzərdə tutur) hərbi müdaxiləni dayandırmasını tövsiyə etdi. Halbuki biz ermənilər Rusiyadan daha ciddi və aktiv hərəkət gözləyirdik,
çünki buna haqqımız var idi...”
Erməni yazarı heç özü də bilmədən, təsadüfən düşdüyü “qızdırmada” sayıqlamağa başlayaraq hətta rusla öz aralarında olan sirləri
açırdı. Bir daha təsdiq edirdi ki, onlara güc və ilham verən ruslardır. Rusiya olmasa, regionda çoxdan itib-batardılar. Nə yazıqlar olsun ki, Rusiya bütün dövrlərdə erməniləri əlində alət kimi saxlayıb.
Bu məqamda 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstandan Abxaziyanı və
Cənubi Osetiyanı qopararkən Vladimir Medvedevin dediyi bir sözü
xatırlamasam olmur: “Müstəqil olmaq o demək deyil ki, istədiyini
edəsən, istədiyin vaxt ayrılıb, istədiyin vaxt gedəsən...” Bax budur,
Rus İmperiyasının kiçik dövlətlərə qarşı sərgilədiyi açıq mövqeyi...
Ermənistanın Qazaxıstandakı səfirinin məktubuna Azərbaycanın
bu ölkədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşad Məmmədovun cavabı isə özünü çox gözlətməmişdi. Səfirliyin adından www.365info.
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kz saytına belə bir cavab məktubu yazılmışdı: “Hörmətli redaksiya!
Azərbaycan və Ermənistanın təmas xəttində baş verən son hərbi əməliyyatlardan sonra Azərbaycana qarşı başladıqları müharibəyə görə
dünya ictimaiyyətinin Ermənistanı qınadığı artıq şübhə doğurmur.
Erməni tərəfi isə inandırıcı olmayan və gülməli dəlillərlə öz ölkəsinin siyasətini maskalamağa çalışır. O diplomatın yazdıqlarını şəxsən
biz ciddiyə almırıq. Çünki Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi ilə
əlaqədar BMT-nin dörd qətnaməsi vardır. O qətnamələr BMT Nizamnaməsində əks olunmuş beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini
özündə əks etdirir, atəşkəsin kim tərəfindən pozulmasını, təcavüzkarı, günahkarı göstərir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 30 aprel 1993-cü
ildə qəbul edilmiş 822 saylı qətnaməsi, 29 iyuldakı 853 saylı növbəti
qətnaməsi, 822 saylı qətnaməsi və 884 saylı digər bir qətnaməsi var.
Bu qətnamələrdə hərbi əməliyyatların genişləndirilməməsi üçün Ermənistana artıq ünvanlı müraciət etmişlər. Türkiyə, İran və Avropa
Birliyi o zaman bəyanatlar yayaraq işğalçı qüvvələrdən atəşkəsə əməl
olunmasını tələb etmişlər”.
Cənubi Qafqazda bu münaqişənin 1988-ci ildən yarandığına
diqqət çəkən Azərbaycan diplomatı torpaqlarımızın 20 faizinin düşmən əsarəti altında olduğunu və həmin ərazilərdən 1 milyondan artıq
insanın qaçqın düşdüyünü qeyd etmişdi. Həmçinin müharibə və atəşkəs dövründə ermənilərin Azərbaycana vurduğu ziyanın milyardlarla ABŞ dolları civarında olduğunu vurğulamışdı (https://365info.
kz/2016/04/ushherb-nanesennyj-azerbajdzhanu-v-nagor-nom-karabahe-sotni-mlrd-dollarov-posolstvo/).
Elə həmin günlərdə http://ratel.kz/raw/karabahskaya_voyna_
vzglyad_iz_ka- zahstana/ linkində Qazaxıstan Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Vidadi Salahov da maraqlı açıqlamalar
vermiş və müsahibəsində bildirmişdi: “Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bütün dünya da bilir ki, Ermənistanla Azərbaycanın tarixi sərhədləri harada başlayıb, harada qurtarır. Onlar bizim
elə rayonlarımızı işğal ediblər ki, oraya heç zaman erməni ayağı dəyməyib. Mənim anadan olduğum Kəlbəcərdə heç vaxt erməni yaşamayıb. Bu gün isə oradakı məzarlıqlar, məscidlər, tarixi abidələrin
hamısı talan edilib və dağıdılıb... Ermənilərin aprel ayında, yəni bu
günlərdə yaratdığı təxribat nəticəsində sərhədyanı zonalarda yenə də
nə qədər evlər, ailələr, insanlar ziyan çəkiblər. Onların atdıqları top
atəşləri nəticəsində insanlar gecə yatdığı yerdə həlak olublar”.
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Jurnalistin digər suallarını da cavablandıran diaspora sədri daha
sonra qeyd etmişdir ki: “...Ermənistanı Rusiya Qafqazda özünün
forpostu kimi saxlayır. Əgər Rusiya istəsə, ermənilər işğal olunan əraziləri 2 saat ərzində tərk edərlər. Və əgər həmişəki kimi Azərbaycanın
olmaq şərti ilə Dağlıq Qarabağın tərkibində qalıb yaşamaq istəsələr,
Azərbaycan o insanların yaşamasına öz vətəndaşları olduğuna görə
tam qarantiya verəcək. Azərbaycanda bütün millətlərin nümayəndəsi
yaşayır. Heç kimin də hüququ pozulmur. Bizim Prezidentimiz cənab
Nursultan Nazarbayev də erməniləri Avrasiya İttifaqına qəbul edəndə şərt qoydu ki, dövlətlərin sərhədləri BMT-nin qəbul etdiyi sənədlərə görə müəyyənləşib. Hər kəs bu sərhədlər daxilində öz hüquqlarını bilməlidir. Həmin sərhədlər toxunulmazdır”.
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YENƏ DÜNYA XƏBƏRLƏRİNDƏ APREL
DÖYÜŞLƏRİ ÖN YERDƏ İDİ
5 APREL 2016-cı ilin ən önəmli xəbərləri:
“Azəraycan ordusu kifayət qədər önəmli yüksəklikləri ələ keçirib”.
www.azvision.az xəbər verir ki, bunu Qarabağ separatçılarının
Rusiyadakı nümayəndəsi Arsen Melik Şahnazarov deyib.
O, Azərbaycan ordusunun bəzi yüksəklikləri işğaldan azad etməsini etiraf edib: “Onlar bir neçə yüksəklik və postları ələ keçirə
bilib. Həmin postlar bizim üçün çox önəmli idi. Biz o yüksəklikləri
Azərbaycandan geri ala bilmədik”.
Şahnazarov, həmçinin qeyd edib ki, döyüşlər gedən 4 gün ərzində erməni tərəfi 50 əsgərini itirib: “20-30 hərbçimiz itkin düşüb, 100dən çox yaralı var”.
Hətta aprelin 5-də ATƏT-in Minsk qrupunun, beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyindən sonra atəşkəs elan edilən vaxtda belə ermənilər əsgərlərimizin elə ilk həmlələrdə aldıqları Lələtəpə və Talış
yüksəkliyinin əvəzini çıxmaq istəyirdilər. Buna görə də Ağdamın və
Tərtərin bir sıra ərazilərini top və mərmi atəşinə tutdular. Verilən xəbərlərdə yazılırdı: “Ağdam rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələri, o
cümlədən Sarıçoban, Əhmədağalı, Orta Qərvənd, Qaradağlı və Səfərli kəndləri aprelin 4-də erməni silahlı birləşmələri tərəfindən növbəti
dəfə artilleriya qurğularından intensiv atəşə məruz qalıblar.
Ağdam Rayon Prokurorluğu və Polis Şöbəsindən AzVision.az-a
verilən xəbərə görə, həmin tarixdə saat 16:00 radələrində rayonun Sarıçoban kəndinin ərazisinə düşmüş 3 ədəd mərminin partlaması nəticəsində kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü İlqar Hidayət oğlu Cəfərov
xəsarət alaraq qəlpə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Saat 17:00 radələrində rayonun Əhmədağalı kəndinin ərazisində
yerləşən məscidin yaxınlığına düşmüş mərminin partlaması nəticəsində orada qoyun otaran kənd sakini, 1954-cü il təvəllüdlü Qaraş
Şahmar oğlu Dadaşov xəsarətlər alaraq qəlpə yarasından hadisə yerində vəfat edib, 30-a qədər qoyun-quzu tələf olub.
Rayonun Orta Qərvənd kəndinin ərazisinə atılmış mərminin
partlaması nəticəsində kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Rəşad Qulu
oğlu Heydərov və 1968-ci il təvəllüdlü Fərhad Lənkəran oğlu Heydərov xəsarətlər alaraq qəlpə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
24

Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinə
Saat 20:00 radələrində rayonun Qaradağlı kəndinin ərazisində
mərminin partlaması nəticəsində yanmış ev rayon dövlət yanğından
mühafizə hissəsinin işçiləri tərəfindən söndürülərkən həmin yerə
atılmış digər mərminin partlaması nəticəsində rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin manqa komandiri, 1974-cü il təvəllüdlü
Akif Musa oğlu Mustafayev bədən xəsarətləri alaraq qəlpə yarası ilə
xəstəxanaya yerləşdirilib.
Rayonun Səfərli kəndinin ərazisinə düşmüş mərminin partlaması nəticəsində kənd sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Pakizə Fərman qızı
Məhərrəmova xəsarət alaraq qəlpə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hər beş fakt üzrə Ağdam Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmış, istintaq aparılır”.
“Erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində daha
bir dinc sakin həlak olub.
Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndinin icra nümayəndəsi İlqar
Qasımov www.azvision.az-a açıqlamasında deyib ki, mərminin evə
düşməsi nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü Turanə Kamandar qızı Həsənova həlak olub: “Mərmilər mərhumun kürək nahiyəsindən girib,
sinə nahiyəsindən çıxıb. Hazırda yas mərasimi keçirilir. Qeyd edək
ki, ailə Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün düşüb və Həsənqaya
kəndində məskunlaşıb”.
Vətənimizin balacasından tutmuş böyüyünə qədər hər kəs vətən
uğrunda şəhid olanları dəfn edəndən sonra qəmə-qüssəyə batmağı
unudub, səfərbərlik çağırışları edirdilər. Məktəblilər isə Vətəni qoruyan əsgərlərə məktublar yazırdılar.
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ÖLKƏMİZİN DOSTLARI YAZIRDILAR
Daha əvvəl Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış
separatçı rejimin tanınmasına çağıran HR 1580 qətnamə layihəsinin
müəllifləri qismində iştirak etmiş ABŞ-ın Corciya ştatının Nümayəndələr Palatasının üzvləri Pet Qardner və Demetrius Duqlas bu məsələ
üzrə Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin etirazına cavab olaraq səfir
Elin Süleymanova məktub ünvanlayıblar.
AzVision.az-ın xəbərinə görə, bu barədə səfirliyin yaydığı məlumatda deyilir: “Corciya ştatının qanunvericiləri məktubda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təqdim olunan
informasiyaya görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığını ifadə edir və
bəyan edirlər ki, məsələni daha dəqiq nəzərdən keçirdikdən, eləcə də
ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı barədə öyrəndikdən sonra HR
1580 qətnamə layihəsinə dəstəklərini geri çağırmaq qərarına gəliblər.
P.Qardner və D.Duqlas fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bir daha dəstəkləyiblər”.
***
Azərbaycan ümumi qəbul edilmiş normalar çərçivəsində özünü
olduqca məsuliyyətli aparır və buna görə də xəritəyə baxan, regionun tarixini bilən hər kəs ölkəmizin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsində nə qədər haqlı mövqeyə malik olduğunu,
tarixin, coğrafiyanın və demoqrafiyanın müvafiq faktlara uyğun gəldiyini başa düşür.
AzVision.az xəbər verir ki, bunu İsrailin keçmiş Baş naziri, “Bizim evimiz – İsrail” partiyasının lideri Aviqdor Liberman deyib.
A.Liberman bildirib: “Çox ümid edirəm ki, ilk növbədə beynəlxalq ictimaiyyət, indiki halda ATƏT-in Minsk Qrupunun bütün
iştirakçıları obyektiv olacaqlar və hansısa dar, birtərəfli və siyasi mənfəətlərdən deyil, faktlardan çıxış edəcəklər”.
Keçmiş Baş nazir əlavə edib: “Biz şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqını dəstəkləyirik. Azərbaycan rəhbərliyi özünü təmkinli aparır, amma
təəssüf ki, digərləri özünü belə aparmır”.
***
Ukrayna Prezidenti Petro Poroşenko aprelin 5-də Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.
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AzVision.az Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Petro Poroşenko Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttindəki son hadisələrlə bağlı narahatlığını ifadə edib.
Dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında sülh
yolu ilə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həllinin vacibliyini vurğulayıblar.
Ukrayna Prezidenti bu münaqişənin Azərbaycanın suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həlli ilə bağlı ölkəsinin mövqeyinin dəyişməz olduğunu bildirib.
Söhbət zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri ikitərəfli
münasibətlərin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
***
Həmin günlərdə təkcə Azərbaycanda yaşayanlar deyil, Türkiyədən, Rusiyadan, Almaniyadan, Şotlandiyadan olan insanlar Azərbaycan prezidentinin saytına məktub ünvanlayaraq döyüşə getmək istədiklərini yazırdılar.
Hörmətli cənab Prezident.
Ermənistan hərbi birləşmələrinin təxribatlarına qarşı Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin apardığı uğurlu hərbi əməliyyat zamanı şəhid
olan qardaşlarımızla əlaqədar Sizə dərin hüznlə başsağlığı verirəm.
Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qardaş ölkəmiz olan Azərbaycanın
hər zaman yanındayıq.
Halis Ərdoğan, Sivas, Türkiyə
Hörmətli cənab Prezident.
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş təcavüzlə
əlaqədar məni - Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Cabbarov Emil Bəyoğlanoviçi hərbi xidmətə çağırmağın mümkünlüyü məsələsinə baxmağınızı xahiş edirəm. Mənim buna haqqım var, çünki Azərbaycan
mənim və valideynlərimin tarixi Vətənidir.
Emil Cabbarov, Moskva, Rusiya
Hörmətli cənab Prezident.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda keçirilən IV
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Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində etdiyiniz möhtəşəm çıxışınızı dinləyərkən sevinc göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Dövlətinə, xalqına
bağlı, vətənini sevən və qoruyan Prezidentim qarşınızda baş əyirəm.
Allah sizi qorusun!
Mehparə Məmmədova, Bakı, Azərbaycan
Cənab Ali Baş Komandan,
Allah-Təala Sizi heç vaxt başımız üzərindən əskik etməsin, Sizi
və Ordumuzu qorusun. Son vaxtlar cəbhədə Ordumuzun əldə etdiyi qələbələr, ələ keçirdiyi strateji mövqelər münasibətilə Sizi təbrik
edirəm.
Hazırda biz cəbhədəki hadisələri kənardan izləyirik. Amma hər
an əldə silah Vətənimizin müdafiəsinə, əsgər qardaşlarımıza kömək
etməyə hazırıq. Biz daim Sizin yanınızdayıq, Sizi dəstəkləyirik.
Samiq Bağırlı, Ağdam, Azərbaycan
Cənab Ali Baş Komandan,
Son günlər Azərbaycan Ordusunun davamlı zərbələri nəticəsində
bir sıra yaşayış məntəqələrimiz azad olundu. Düşmən hələ də təslim
olmaq istəmir. Sizə müraciət edərək, bizlərin - keçmiş Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının, ehtiyatda olan zabitlərin səfərbər olunması,
komplektləşdirilməsi, ön cəbhəyə yola salınması üçün əmr verməyinizi xahiş edirik. Aramızda ixtisaslı hərbi mütəxəssislər, döyüşçülər,
tibb işçiləri var. Bu insanların uzun illər hərbi sahədə qazandıqları
bilik və bacarıqlarından istifadə olunması üçün göstəriş verin. Komplektləşdirilmə zamanı verilən əmrlərə dəqiqliklə əməl edəcəyimizə
söz veririk. Vətən Sağ olsun!
Abzər Əbilov, Bakı, Azərbaycan
Möhtərəm cənab Prezident,
Mən hərbçiyəm. Hər zaman azərbaycanlı qardaşlarımla birlikdə
çiyin-çiyinə döyüşməyə, bildiklərimi onlara da öyrətməyə canla-başla hazıram. Qardaş Azərbaycana haqq işində zəfərlər diləyirəm.
Ahmet Öztürk, Çanaqqala, Türkiyə
Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyev,
Mən Almaniyada yaşayan türkəm. Ermənilərlə döyüşlərdə şəhid
olan Azərbaycan əsgərlərinin yeri mütləq cənnətdədir. Qardaş Azər28
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baycan xalqının başı sağ olsun. Azərbaycan Ordusuna yeni qələbələr
arzu edirəm. Qardaş ölkənin torpaqlarının işğaldan azad olunacağı
gün uzaqda deyil. Bunu Siz edəcəksiniz. Sizə uğurlar olsun. Sizi çox
sevirik.
Menderes Çağlayan, Köln, Almaniya
***
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin aprelin 5-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng
edib.
AzVision.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin
Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti cəbhə xəttindəki son hadisələrlə bağlı bir daha narahatlığını ifadə edib, vəziyyətlə maraqlanıb. Prezident Vladimir Putin atəşkəs rejiminin möhkəmlənməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan tərəfi ilk gündən
atəşkəs rejimi ilə bağlı bəyanat verməsinə baxmayaraq, qarşı tərəf döyüş əməliyyatlarını davam etdirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki,
bu gün günorta saatlarından başlayaraq atəşkəs rejimi bərpa edilib
və əgər bu rejim pozularsa, məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərində
olacaq.
Söhbət zamanı dövlət başçıları ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar prosesinə bir daha öz dəstəyini ifadə ediblər. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri bir daha ölkələrimiz arasında ikitərəfli
münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıblar.

29

Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinə

LƏLƏTƏPƏDƏ ÇƏKİLİŞLƏR EDƏN TÜRKİYƏLİ
REPORTYOR: AHMET YAŞILTƏPƏ

Aprel döyüşləri türk dünyasını zəlzələ kimi silkələmişdi. Heyrətləndirmişdi, sevindirmişdi dostlarımızı və yaxınlarımızı. Hər kəs
haraya gəlmək, dərdimizə şərik olmaq, bizə əl yetirmək istəyirdi. Həmin o qovğalı, sevincli və kədərli günlərimizdə Türkiyənin jurnalistləri quşlardan qanad alıb, yel atına minib, yetirdilər özlərini yanımıza. Ahmet Yaşıltəpə də onlardan biri idi, televiziya reportyorluğu və
jurnalistlik etdiyi gündən dünyanı oba-oba, oymaq-oymaq gəzmişdi,
hər zaman qaynar nöqtələrdə olub, insanlara həqiqətləri çatdırmışdı.
Harada bir türkə bir güllə atılırdısa, operatorunu da götürüb, o yerlərə yollanırdı. 1992-ci ildə Bosniyada müsəlmanlara qarşı qırğınlar
törədiləndə, o ağrıları, acıları lentə alıb, o kədəri dünyaya yaymışdı.
Uzun illərdir ki, Azərbaycana etdiyi hər səfərində Qarabağ dərdimizi, ağrımızı, erməni vəhşiliyini çalışdığı Türkiyə ekranlarından dünyaya yayımlayır. Aprel döyüşləri başlayan günlərdə də o, operatoru
ilə birgə yanımızda idi. Nəfəsini dərmədən gəlmişdi. Şəhidlərimizin
şəhadətə yüksəldiyi məqamlara şahid olmaq istəyirdi. Oldu da. Həmin günlərini belə xatırladı həmkarım:
- Ermənilərin işğal etdikləri, azərbaycanlıların isə geri aldıqları
tarixi Vətən torpaqlarını ziyarət etmək, kameramızın yaddaşına kö30
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çürmək, dünyaya yaymaq üçün dərhal Bakıya gəldik. Azərbaycan
hərbçiləri bizi təlimatlandırdı, Milli Ordunun hərbçilərinin geyimini bizə geyindirib, azad edilmiş torpaqlara keçməyə icazə verdilər.
Lələtəpə yüksəkliyinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərən komandir Mais Bərxudarovla, bu yerlərdə keşik çəkən
əsgərlərlə görüşdük. Buralara yenidən sancılan şanlı Azərbaycan
bayrağı altında şəkil çəkdirdik. İçimizdə bir sevinc, qürur var idi.
Azərbaycan Ordusunun geyimində çəkilişlər aparmağımız tərəfkeşliyimizi sübuta yetirirdi və biz özümüzü bu döyüşdə, bu savaşda hiss
edirdik.

- Siz ilk dəfə belə savaşları Bosniyada türklər qırılırkən gördünüz...
- Əslində, Bosniya ilə Azərbaycanın dərdi eynidir. Hər iki xalq
1992-ci ilin fevral ayında qətliama uğramışdı və eyni taleyi yaşamışdı.
Sarayevo 29 fevral 1992-ci ildə bir toy mağarına edilən silahlı basqına yalnız türk və müsəlman olduqlarına görə məruz qalmış insanlar
qan və can qardaşlarımız idilər. 1995-ci ilə qədər burada 10 minədək
müsəlman və türk qətlə yetirilmişdi. Eynən Xocalıdakı kimi. Fərq ondadır ki, Bosniya Herseqovina Avropanın göbəyində yerləşdiyindən
onun səsini dünyaya çatdıra bildik. BMT Sarayevo faciəsini qətliam
kimi qəbul etdi. Qətliamı törədənlər cəzalandı. Azərbaycanın Xocalı
qətliamında olan müsibətləri, bir gecənin içərisində bir şəhərin yerlə-yeksan edilməsini isə dünya görmək istəmir. Çünki bu qətliamda
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ermənidən də əvvəl rusun 366-cı diviziyasının rolu var. Bu, istintaq
materialları ilə də sübut olunub. Bosniyadan sonra Azərbaycan torpaqlarına bu gəlişimdə də çox həyəcan keçirdim. Bu günə qədər jurnalistlik təcrübəmdə xatirəmdə qalacaq ən təsirli və həyəcanlı səfərdir aprel səfərim.
- Nələr gördünüz azad olunmuş torpaqlarımızda?
- İlk növbədə, Lələtəpədə rüzgarların qanad verdiyi Azərbaycan
bayrağının titrəməsi, əsməsi könlümüzü oxşadı, gözümüzü yaşartdı.
Bayraqla üzbəüz postların 100 metrliyində isə sınmış, məhv olmuş,
ruhdan düşmüş erməni əsgərləri görünürdü. Mən çox istərdim ki, bu
döyüş tez bitsin. Amma beynəlxalq normalar pozulmamalıdır. Ancaq
bunun da bir sonu mütləq olacaq. Hamı döyüş gözləyir ki, yenidən
qələbə qazansın.

- Ahmet bəy, bu savaşın sonunu necə görürsünüz? Türkiyədən
Azərbaycan necə görünür?
- Mən və operator Ahmet Uçar Bakıdan qayıdandan sonra Azərbaycanın ermənilərlə üzbəüz təmas xəttində yaşayan qəhrəman insanları barədə, cəbhədə gördüklərimiz qəhrəmanlıqlar haqqında xüsusi
reportaj hazırladıq. Dünyanın bütün televiziyaları o verilişi yayımladı və dünya Azərbaycanın haqq savaşına, qəhrəmanlığına bir daha
şahidlik etdi. Həmin reportaj yayına gedəndən sonra bizə dünyanın
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müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlılar, türklər zəng vurdular
və “sağ olun” dedilər. O ki qaldı Azərbaycanı oradan necə görməyimizə. Bu mənim fikrimdir ki, Azərbaycan bu gün öz savaşında təkdir,
buna görə də siz sıravi türk adamı üçün çox dəyərli və qiymətlisiniz.
Reportaj hazırladığımız kəndlərdə və bölgələrdə də azəri qardaşlarımızın haqlı sualları ilə qarşılaşdıq. Jurnalist olaraq isə, biz əlimizdən
gələni edirik. ATƏT-in Minsk qrupunun səfərlərini, bu səfərlərdən
çıxan nəticələri, təhlilləri tez-tez aparıcısı olduğum verilişdə ekranlara gətirirəm. Qarabağ təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının milli davasıdır. Vətən torpaqları, Türkiyənin bir parçası işğal
altındadır. Və inanıram ki, mütləq bir gün öz ata-baba ocaqlarından,
yurdlarından didərgin düşən insanlar yurdlarına dönəcəklər. Həmin
torpaqların alınmasında şəhid olanlara isə Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Ruhları bizi o torpaqları alan günə qədər bağışlasın.
NTV Türkiyə televiziyasının operatoru Ahmet Uçarın da sözü
var idi, o da həmin günləri lentə alan bir qəhrəmanımızdır. Onun dediklərindən:
- Yəqin ki, komandir Mais Bərxudarov olmasaydı, bizim o yerləri
görmək arzumuz ürəyimizdə qalacaqdı. Mais Bərxudarov könlümdə,
qəlbimdə və çəkdiyim lentlərdə bir qəhrəman kimi əbədiləşdi. Bizi
ayaqdan başa, başdan ayağa qədər güllə keçirməyən hərbi forma ilə
təchiz etdilər. Alınan bölgələrin hər addımını çəkdim. O yerlərin, Qarabağın xoş havasını uddum. Həmin havadan qan qoxusu gəlsə də,
xoş idi. Çünki onlar şəhid qanı idi, gül kimi qoxurdular. Azərbaycan
əsgərlərini gördüm. Hərəsi bir ər, hərəsi bir igid təsiri bağışlayırdı.
Əsgərlər çox qürurlu idilər. Səngər qazırdılar. Qarşı tərəfdə, bizim
100 metrliyimizdə məlul-müşkül, çökmüş, çarəsiz, yenilmiş erməni
əsgərləri görünürdü. Çox yaxın məsafədə idik. Heyif ki, oralarda çox
qalmağımıza izn vermədilər. Mən hər zaman çəkdiklərimi yaddaşda
saxlamıram. Kameranın lentindən pozuram gedir. Ancaq orada çəkdiklərim başqadır. Ən dəyərli kadrlarım Qarabağdan, işğaldan azad
olunmuş o torpaqlardan çəkdiyim kadrlardır. Vətən şəhid vermişdi.
Ancaq müharibə gedən cəbhə xəttinin yaxınlığında yaşayan qəhrəman insanlar elə sevincli və qürurlu idilər ki... İnsanlar şəhidləri ilə də
qürur duyur, torpaqlarını geri aldıqları üçün sevinirdilər. Bilirsiniz,
mən nədən təəssüfləndim? Dünya bu torpaqları ermənilər zəbt edəndə, azərbaycanlıları xaricdən aldıqları silahlarla məhv edəndə susurdu, indi isə dünyadan soruşmaq istəyirəm: hansı beynəlxalq qayda33

Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinə
dan danışırsınız? Niyə imkan vermirsiniz ki, bu insanlar savaşıb öz
doğma torpaqlarını geri alsınlar? Azərbaycanlılara mane olmasalar,
onlar bir gecənin içərisində düşməndə bir qarış da torpaq qoymazlar.
Əl çəkin, geri dayanın, izn verin, torpaqlarımızı geri alaq! Bir də onu
deyim ki, aprel günlərində başlanan döyüşlərin əsgəri də, komandiri da, kəndlisi də, çobanı da qəhrəman idilər. Həmin gecədən sonra
1992-ci ilin qorxusu, xofu dəf olunmuşdu.
Azərbaycan ZƏFƏR gözləyir, DÜNYA, ona yol ver!
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DÖYÜŞÇÜNÜN DOSTU … GENERRAL

Həmin o aprel gecəsi bütün dünyanın gözləri Azərbaycana dikiləndə, qulaqları Azərbaycandan xəbər eşitmək istəyəndə Müdafiə
Nazirliyinin mətbuat xidməti belə bir məlumat da yaydı: “Horadiz
şəhərinin düşmən təhlükəsindən qorunması məqsədilə aprel ayının
1-dən 2-nə keçən gecə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən, geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli “Lələtəpə”
adlandırılan yüksəklik də bölmələrimizin nəzarətinə keçib. Hazırda
həmin yüksəkliklər və yeni müdafiə xətti boyu müvafiq gücləndirmə
tədbirləri həyata keçirilir, yeni səngərlər qazılır və mövqelərdə möhkəmləndirmə işləri aparılır.
Döyüşlərdə ermənilərə məxsus 11 ədəd tank, 15-dək artilleriya
qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv edilib, o
cümlədən düşmənin 100-dən çox hərbi qulluqçusu ölüb və yaralanıb.
Düşmənlə döyüşlərdə Silahlı Qüvvələrimizin 12 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Erməni mövqelərinə aviasiya zərbələri zamanı əməliyyata
cəlb olunan 1 ədəd Mi-24 helikopteri düşmən tərəfindən vurulub və 1
ədəd tank mina partlayışı zamanı sıradan çıxıb...”
Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu xəbərin arxasında isə bir hərbi
korpus, bir birləşmə komandiri dayanırdı. Erməni təxribatının qar36
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şısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması
məqsədilə Silahlı Qüvvələrimizin komandanlığının Xocavənd-Füzuli, Beyləqan istiqamətində olan cavab tədbirləri gecikmədi. Erməni
tərəfin ilk atəşləri eşidilən kimi komandiri olduğu N saylı hərbi hissədə lazımi tapşırıqları verib, əks-hücum əməliyyatlarının başlanmasını əmr etmişdi. Qısa müddətdə həyata keçirilən sürətli əks-həmlə
zamanı döyüşçülərimiz erməni birləşmələrinin uzun illərdən bəri
mühəndis-istehkam baxımından möhkəmləndirdiyi birinci Ohanyan
müdafiə xəttini yarmışdılar. Cəbhənin bəzi istiqamətlərində strateji
əhəmiyyətə malik bir neçə yüksəklik düşməndən tam azad olunmuşdu.
Aprelin 1-i axşam saat 23:30-da Füzuli və Xocavənd rayonu istiqamətində əks-hücuma keçən Azərbaycan Ordusunun əsgərlərinə
bu dəfə Tanrı və Göy Səma kömək edirdi. İrəlilədikcə, irəliləyirdilər.
Qarşılarına çıxan erməniləri zəmi kimi biçirdilər. Hədəf Lələtəpə idi.
Komandir Mais Bərxudarov istehkamı aşan kəşfiyyatçılara saat 04:35də Lələtəpəni almaq barədə əmr verdi. 40-50 dəqiqə keçəndən sonra,
artıq səhərin gözü açılmağa başlayanda, daha dəqiq desək, saat 05:56da kəşfiyyatçılar Lələtəpəyə qalxdılar. Buradakı erməni əsgərlərini
bir həmləyə məhv edib, onların bayrağını uçurub, yerinə üç rəngli,
24 ildir ki, bu təpədə dalğalanmağı, qırçınlanmağı gözləyən ay-ulduzlu bayrağımızı sancdılar. Bayrağımızı Lələtəpəyə onu əvvəlcədən
qoynunda aparan, Azərbaycan Ordusunun müddətdən artıq xidmət
edən döyüşçüsü çavuş Asim Mehman oğlu Əliyev sancdı. Səhər saat
06:00-da ÜÇRƏNGLİ UCA BAYRAĞIMIZ GÜNƏŞİ SALAMLADI.
Həmin tarixi anda komandir Mais Bərxudarov da öndə gedirdi. Sevinirdi, qarşısına çıxan bütün zabitləri və əsgərləri qucaqlayırdı. “İrəli!”
komandası verməkdən səsi batmışdı. Elə hey əmr verirdi: “Əzin onları... İrəli!!!” Dayanmaq olmazdı. 11 hissəyə ayrılmış qrup komandirləri onun əmrlərini yerinə yetirirdilər. Beyni saat mexanizmi kimi
işləyirdi. Sonra isə həmin sözlərin əvəzinə içərisində uzun illərdən
bəri yığılıb qalmış hikkəsini, hirsini püskürdü: “Əzin onları! Öldürməyin, elə edin ki, qorxudan bağırları çatlasın... Əzin... Əzin!!! Vurun,
alt-üst edin! Dayanmayın!!! Vurunnnnn!!! Məhv edin!!!” Komandirin
bu hayqırtıları yaxınlığında olan bütün əsgər və zabitlərin yaddaşında qalıb və qulaqlarında səslənməkdədir. Bundan əlavə, həmin səslər
xüsusi qurğular vasitəsilə yazılıb və yəqin ki, hərb tariximizin ensiklopediyasında özünə layiqli yer tapacaq.
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İndi Lələtəpə adlı strateji yüksəkliyin alınması kimi möhtəşəm
qələbədə ilk növbədə həmin döyüşü aparan korpus komandiri Mais
Bərxudarovun adı tez-tez hallanır. Özü ilə görüşmək imkanım olmadı. Başı Vətən torpağında dayanan əsgərlərimizə qarışmışdı. Onu keşiyində ayıq-sayıq dayandığı məkanından ayırmamaq üçün fikirləşdim ki, həmin döyüşdə olan qazilərindən və tanıyan doğmalarından
soruşum. Özü ilə görüşümü torpaqlarımızın yaxın vaxtlarda azad
ediləcəyi zamana saxladım.

Deyirlər ki, korpus komandiri Mais Bərxudarov illərdir ermənilərin zəbt etdikləri ərazilərdə tutduğu mövqelərdə hər kolun, hər kosun,
hər cığırın yolunu gözüyumulu bilirdi. İstər özü, istərsə də tabeliyində olan ordu hissəsinin kəşfiyyatçıları ötən 20 il ərzində bir neçə dəfə
bu yolları gedib-gəlmiş, çox uğurlu əməliyyatlar keçirmişdilər. Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə komandir həmin ərazilərə 11 qrup göndərdi. Ermənilər təlaşa düşmüşdülər. Kəşfiyyatçılar və əsgərlər irəlilədikcə lap nağıllarda olduğu kimi hər tərəfdən ermənilərin qarşısında
peyda olurdular. Kəşfiyyat qrupunun uğurlu taktiki əməliyyatı erməni hərbi birləşməsini çaşdırmışdı. Kəşfiyyatçılar Lələtəpəni alandan
sonra erməninin arxa tərəfindən də çıxması onların özünü itirməsinə
səbəb olmuşdu. Əsgərlər sevincdən qışqıra-qışqıra, qarşılarında olan
düşməni əzir, güllələyir, məhv edirdi. Beləliklə, üç istiqamətdə çox
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yüksək səviyyədə təşkil olunmuş taktiki gediş nəticəsində Lələtəpə
yüksəkliyi ələ keçirilmişdi. Uğur isə asan başa gəlmədi.
Düz 20 il idi ki, düşmənlə üzbəüz mövqelərdə əsgərlərimiz bu
günün intizarında idilər. Gözləyirdilər ki, Ali Baş Komandan izn versin, onlar da güclərini göstərsinlər. Göstərdilər də... Döyüş əməliyyatlarının ilk günündə döyüşə komandir Mais Bərxudarovun başçılıq
etdiyi hərbi korpusun yüksək hazırlıqlı, mükəmməl vuruşmağı bacaran zabitləri və döyüşçüləri getdi. Bu döyüşdə hərbi hissəyə kənar
hərbi hissələrin döyüşçüləri cəlb edilmədi. İri çaplı artilleriya silahları
və reaktiv yayılım sistemindən istifadə edilmədi. Aviasiyadan hücum
məqsədi ilə isə yalnız ön xətdə bir neçə vertolyotdan istifadə olundu.
Bəli, həmin gün, yəni 3 aprel 2016-cı il tarixdə düşmən bir vertolyotumuzu vura bildi. Bizim canlı qüvvələrimiz təlim görmüş, bu dağlarda-daşlarda bərkimiş döyüşçülər idilər. Ermənilər bizim şirlərlə döyüşə bilmədilər. Ön cəbhədə olanlar qaçmağa başladılar. Erməni tərəf
həmin gecə Azərbaycan döyüşçüləri ilə gizlən-qaç oynamaq istəyirdilər. Ancaq sərraf azəri şirləri və kəşfiyyatçıları onların planlarından
xəbərdar idilər.
Uzun illər idi ki, əsgərlərimiz, zabitlərimiz, o yerlərin torpaq həsrətli sakinləri Lələtəpə yüksəkliyinə həsrətlə baxırdı. Sözsüz ki, Qarabağ istiqamətində Lələtəpədən daha böyük yüksəkliklər var. Lələtəpə
Beyləqan-Zəngilan yolunun sağında, Cocuq Mərcanlı yolunun üstündədir. Bu yüksəklik alınandan sonra Azərbaycan Ordusu Beyləqana
qədər olan ərazini, eləcə də sərhəd boyunca yerləşən bütün kəndləri
nəzarətdə saxlayır. İndi artıq gözlə müşahidə olunan yerdə silahlarla
nəzarətdə saxlamaq üçün heç bir çətinlik yoxdur. Bu yüksəkliyin Qarabağ tərəfdən o qədər önəmi olmasa da, Aran hissəsi üçün Arazqırağı
kəndlərin nəzarətdə saxlanılması baxımından əhəmiyyəti böyükdür.
İndi həmin kəndlərə rahat gedib-gələ bilirik, ermənilər artıq nəzarəti
itiriblər. Gecə görmə cihazlarından istifadə etmədən belə, təxminən
20-dən çox kəndə nəzarət edirik. İndi artıq ətraf rayonda olan ərazilər
sudan qıtlıq çəkməyəcəklər. Artıq Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində insanlar rahat şəkildə yaşaya bilərlər.
Və təbii ki, Lələtəpəni alanda da şəhidlər verdik. Torpaqlar şəhid qanı tökülməsə, geri alınmır. Hər ovuc torpağı düşməndən almağın bədəli var. Lakin döyüşün, qalib gəlməyin, savaşın elə yazılmamış qanunları olur ki, bəzən bir təpəyə, bir bulağa görə minlərlə
insanı qurban verməli olursan. Qoy, bu yazını oxuyanlar elə bilmə39
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sinlər ki, bizim Şanlı Ordumuz həmin gecə insanları qurban vermək
üçün döyüşə aparırdı. Lakin döyüşün fəlsəfəsi var. Osmanlı dövləti
dörd il sürən Birinci Dünya Müharibəsində türk və müttəfiq ordusunun gücləri tərəfindən işğal edilib, hədiyyə kimi paylanmışdı. Bu acı
məğlubiyyət Sovet Andlaşması (Deklarasiyası) ilə rəsmiləşdirilmişdi. Möhtəşəm bir İmperiya acı duruma düşmüşdü. Sultan hökuməti
Mustafa Kamala ölüm cəzası kəsmişdi. O isə ölüm cəzasından qaçıb,
özünü milləti uğrunda ölümün ağuşuna atmışdı. “Mən milli istəyimizin qarantiyası üçün tək yolun savaş, savaşdakı uğurun olduğunu
deyirəm. Bütün gücümüzü, bütün qaynaqlarımızı, bütün varlığımızı
Orduya verəcəyik. Gücümüzü dünyada tanıtdıracağıq: yalnız ondan
sonra millət kimi yaşaya biləcəyik”, - demişdi. 23 aprel 1920-ci ildə
Ankarada Məclis başkanı seçilən Mustafa Kamal Atatürk Türk Qurtuluş Savaşının başlandığını elan etmişdi. Tək Çanaqqala Zəfəri Türk
və Müttəfiq Dövlətlərin Ordusunun yarı-yarıya olmaqla, 500 mindən
çox əsgərinin qanı bahasına başa gəldi. Həmin savaşda Mustafa Kamal hücuma keçən əsgərlərinə belə bir əmr vermişdi: “Mən sizə hücum əmri vermirəm, ölməyi əmr edirəm!” Həmin savaşda dünya türk
qəhrəmanlığı qarşısında aciz qaldı. 2-5 aprel döyüşlərində də dünya
Azərbaycan əsgərinin qarşısında aciz qalmışdı. Bizim əsgərlər də həmin günlərdə öldürməyə qalxsalar da, qalibiyyət uğrunda ölmələri,
şəhid olmaları bir şərəf məsələsi idi.
Adətən hücuma keçən tərəf daha çox itki verir. Bizim əsgərlər
həmin vaxtlar Aran-Qarabağ hissəsində idilər. Ermənilər, düşmənlərimiz qarşı dağlarda. Hər kəs bilir ki, düzənlikdən dağa tərəf hücum
etdikdə tələfat çox olmalıdır. İkincisi, ermənilər 20 ildən artıqdır ki,
orada müdafiə-istehkam qurğuları qurub mövqelərini bərkitmişdilər.
Həmin ərazilərdə düşmən 1994-cü ildən bu günə qədər səngərlər qazıb oturmuşdu. İllərdir ki, müdafiə sistemi qurmaları barədə təbliğat
aparırdılar. Bizim əsgərlərimiz Lələtəpəni almaqla onların ön xətdə
duran bölmələrinin ikinci eşelon bölüyünün müdafiə sistemini darmadağın etdilər. Piyada əsgərlərimiz qısa müddət ərzində o yüksəklikləri ələ keçirdilər. Ali Baş Komandan “Dur!” əmrini verməsəydi,
ermənilər üçün fəlakət olacaqdı. Sözsüz ki, həmin günlərdə bir neçə
rayon alınacaqdı. Bizim əsgərlərimiz və o əsgərlərin qəhrəman komandirləri bu döyüşlərdə yalnız ön xətdəki ikinci eşelon birləşmələrinin bəzi bölmələrindən istifadə etdilər. Hələ arxada olan gücümüzü,
silahımızı işə salmamışdıq.
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Həmin döyüşlərdə iştirak edən hər bir əsgər qəhrəman oldu.
Bir az da o qəhrəmanlardan danışacağam. Döyüşün ilk günündə bizim birləşmədən cəmi 4 nəfər şəhidimiz oldu. Həmin şəhidlərin qanı
bahasına isə ordumuz ərazinin böyük bir hissəsini götürmüşdü. İlk
şəhidimiz Biləsuvarda 2 saylı qəsəbədə yaşayan müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmətdə olan gənc döyüşçümüz Ruhin Qəhrəmanov
idi. Onun atası da 1994-cü ildə Lələtəpə uğrunda döyüşlərdə yaralanmışdı. Qardaşı Qəhrəman Qəhrəmanov isə onunla eyni gündə eyni
istiqamətdə Lələtəpə uğrunda döyüşlərə atılmışdı. Heç zaman arxada olmağı sevməyən Ruhin birinci qrupla əməliyyata getmiş, həlak
olmazdan öncə bir neçə ermənini qanına qəltan etmişdi. Ələ keçirilən
düşmən səngərlərində artıq mövqelərimiz bərkimişdi. Ümumilikdə,
bu qanlı savaşa 100-ə yaxın əsgərlə başlanılmışdı. Düşmən tərəfindən
atılan top və mərmilərin səngərə düşənləri də var idi. Mərmi atılandan sonra 3 şəhidimiz, 2 yaralımız oldu. Lələtəpə döyüşlərində Mais
Bərxudarovun rəhbərlik etdiyi korpusun döyüşçülərindən 19 nəfəri
həlak oldu. Cəmi 4 hərbiçimiz ilk üzbəüz döyüşdə həyatını itirdi. Qalan 15 nəfər isə erməni tərəfinin atdığı artilleriya atəşləri nəticəsində
həlak oldular. Buna baxmayaraq, əsgərlərdə böyük ruh yüksəkliyi
var idi. Əl götürüb oynayan kim, bir-birini qucaqlayan kim... Sevinc
ağrını üstələmişdi. Qələbə sevincini yaşayan yaralı əsgərləri bir-bir
komandirləri qucaqlayıb öpürdülər. Əsgərlər də “Vətən sağ olsun!”, deyirdilər. Vətən sevgisi canımıza illərlə yığılan ağrını da dəf etmişdi.
Döyüşçülərdə olan bu ruh yüksəkliyi yəqin ki, həmin döyüşü
idarə edən Mais Bərxudarovu da sevindirmişdi. Əsgərləri deyirlər
ki, onu heç vaxt belə xoşbəxt görməmişdilər. Çünki onun rəhbərlik
etdiyi korpusun əsgərləri döyüşdə 11 erməni tankı vuraraq, hər birinin içərisində 3 nəfər heyət olmaqla 33 düşmən zabit və əsgərini elə
tankın içərisində yandırıb külə döndərmişdilər. Qarşı tərəf isə bizim
1 tankımızı sıradan çıxara bilmişdi. Tankçılarımızdan biri Lələtəpənin
qarşısında vurulan həmin tankımızın üstünə çıxaraq alovlanmış tankımızı əynindəki “buşlatla” və ayaqları ilə tapdayıb söndürmüşdü.
Deyirlər, həmin vaxt döyüş komandiri Mais Bərxudarov batmış səsi
ilə həmin əsgəri çağırır ki, “ay uşaq, səni indi snayperdən vurarlar...”,
komandirin səsi batdığından əsgər onu eşitmir və komandirin yanındakı digər zabit əsgərə tankın üzərindən geri gəlməsi haqqında əmr
verir. Bunlar hamısı o qalibiyyət sevincinin anlarıdır ki, heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək. Və yanmaqdan xilas edilən həmin tankımız
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da bu gün ön cəbhədə Vətənimizin keşiyindədir.
Bu döyüş, bu qalibiyyət, həmin gecə bizdə olan döyüş ruhumuz,
itkilərimiz və canından və qanından keçən əsgərlərimiz 20-25 ildən
sonra, itirdiyimiz nə var idisə, hamısını bərpa etdilər. Biz bird aha
əmin olduq ki, ən güclü silah insan ürəyi və beynidir. Əgər ürək, ruh
varsa, Bisütun dağını yararsan, dəmirləri əyərsən. Ruhsuz döyüşə
getmək olar ki?! Əlbəttə ki, o ruh, o qüvvə, o birlik bir günə yaranmamışdı. O ruhun içində düşmənə nifrət, torpağa, Vətənə məhəbbət
var idi. Türkün belə bir misalı var: “Ən böyük intizam komandirin
nümunə olmasıdır”. Döyüşdə ilk atılan güllədən sonra qorxu itir. İlk
öldürdüyün düşməndən sonra qana öyrəşirsən. İlk şəhidindən sonra
qanın coşur, intiqam, qisas hissi yaranır. Bütün qorxular yox olub gedir. Döyüş dərinləşdikcə sanki göylərdən qanad alırsan, güclənirsən.
Döyüşün fəlsəfəsini yazmaq çox çətindir.
Lələtəpənin ətrafına bir qondarma Ohanyan müdafiəsi adı vermişdilər. İstər Lələtəpədə, istər Seysulanda, istərsə də Talış yüksəkliyi
ərazilərində cəmi 40 dəqiqə ərzində bizim müzəffər əsgərlər o mifi
dağıtdılar. Bu günə qədər edə bilmirdik... beynəlxalq normalar, qaydalar var... Gözləyirdik, dözürdük... onlar başladılar, bizim üçün də
fürsət yarandı. Ali Baş Komandan İlham Əliyev əmr verdikdən sonra əsgərlərimiz hücuma keçdilər. Həmin günə qədər isə Lələtəpə çox
canlarımızı aparmış, çox itkilərimiz olmuşdu. Əslində, erməni tərəfinin də o yüksəklik uğrunda itkiləri az olmamışdır. Görünür, həmin
gün Tanrının xoş məqamı idi. Qələbə elə-belə başa gəlmir. Bir yaralını arxada qoyub, bir şəhidin bədəni üzərindən ötüb keçə bilirsənsə,
arxaya baxmırsansa, o zaman qələbəni də əldə edə bilirsən. Bizim
şanlı əsgərlər çox yaxşı bilirlər ki, öncə Vətəndir. Əsgər var ki, əlində pulemyot olar, ancaq qəlbinin içərisindəki qorxudan tətiyini çəkə
bilməz. Ancaq əsgər var ki, bir qumbara ilə döyüşə girər və bütün
dəstəni arxasınca apara bilər. Bizim əsgərlər də o gün Vətən uğrunda
ölmək üçün döyüşə atılmışdılar. Deyirlər ki, Lələtəpə döyüşlərində
minaya düşərək bir ayağını itirən polkovnik-leytenant Elşən Qarayev
2 gün sonra hospitaldan komandirinə zəng edib, “Cənab komandir,
mən sizi tək qoydum, bağışlayın məni...”, - deyərək ağlayırmış... Həmin gün hamı qəhrəman olmaq istəyirdi, hamı xariqələr yaratmaq
istəyirdi. Əsgərlər, zabitlər korpus komandirindən küsürmüşlər ki,
niyə onları da açıq döyüşə göndərmir... Lakin döyüşün qaydaları
var... Hər bir tağımın döyüşdə hücum saatını komandanlıq təyin edir.
42

General-mayor Mais Bərxudarov
O qalibiyyət savaşına atılan müzəffər əsgərlərimiz də yaxşı bilirdilər ki, silahımız-sursatımız tükənmir, təchizatımız var. Ordumuzdan arxayın idilər. Həmin döyüş bu gün artıq hərbi proqramlarımızda olan ictimai-siyasi hazırlıq, mənəvi-psixoloji vəziyyəti tədris etmək
kimi bir təlimin əyani dərsliyidir. Hətta şəhərdə, kənddə Qarabağın
harada yerləşdiyini bilməyənlər həmin gün üçrəngli bayrağımıza sarıldılar. Bu qələbəmiz çox şeyi dəyişdi.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin “Gələcəyin generalısan”,
- deyib uğurladığı Mais Bərxudarov qalibiyyətli Aprel döyüşlərindən
sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyevin fərmanı ilə general-mayor
rütbəsi ilə mükafatlandırıldı.
Sözün əsl mənasında hərbi birləşmə komandiri, döyüş generalı
olan Mais Bərxudarov 20 aprel 1976-cı ildə Qubadlının Dəmirçili kəndində doğulub, böyüyüb. Onun da gəncliyi bir çox həmyaşıdları kimi
yaxşı vaxta düşmədi. Qismətinə doğulduğu torpaqları itirmək kimi
bir qara bir səhifə yazıldı. Qismətində Milli Qəhrəmanımız Əliyar
Əliyevin rəhbərliyi ilə güləşlə məşğul olmaq, onunla birlikdə vətən
döyüşlərində iştirak etmək də var imiş. Hərbi məktəbdə oxuya-oxuya Novruzlu-Mərzili döyüşlərində də iştirak etdi. Sonra Türkiyədə
hərbi təlimlərə göndərildi. Artıq çox güclü fiziki hazırlıqlı döyüşçüyə
çevrilmişdi. Mərhum Heydər Əliyevin tərtib etdiyi proqram əsasında
əsgərlərimiz Türkiyədə xüsusi təlim kursu keçdilər. O böyük şəxsiyyət Türkiyəyə təlimə göndərdiyi hər bir əsgər ilə maraqlanırdı. Mais
Bərxudarovu da unutmamışdı. 1997-ci ildə Heydər Əliyevin xüsusi
tapşırığını yerinə yetirmək üçün 2 qrupla kəşfiyyata gedirlər. Mais
Bərxudarovun rəhbərlik etdiyi kəşfiyyat qrupu 7 günlük mühasirədən çıxıb, geri qayıdır. Və Heydər Əliyev onu “Azərbaycan bayrağı”
ordeni ilə təltif edir. Deyir ki, çox gözəl işləmisən, çox yüksək nailiyyət əldə etmisən. İnanıram ki, gələcəkdə böyük uğurlar qazanacaqsan. Sən gələcəyin generalısan. Elə bil Ulu Öndər ordumuzun bu qələbəsini də illər öncə hiss edirmiş. Qəhrəmanımız 2000-2004-cü illərdə
Azərbaycan Hərbi Akademiyasını bitirir. Sonra Naxçıvan, Naftalan,
Füzuli istiqamətində dövlətin məsləhət gördüyü hərbi hissələrdə xidmət edir. Ancaq kabinetlərdə otura bilmir. Onu hər zaman tapdaq
altında olan torpaqlarımızın cazibə qüvvəsi çəkir. Növbəti dayanacaq
yeri Xocavənd-Füzuli istiqaməti olur. Buralarda özünü çox rahat hiss
edir zabitimiz. Çünki o təbiətlə təmasda olduqca, o dağlarla üzbəüz
durduqca təkcə generalımızın deyil, bütün şəxsi heyətin gücü artır,
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nifrət və qisas hissi, düşmənə olan qəzəbi və kini hər gün çoxalır, o
torpaqları almağa orduda inam yaranır.
Onu da qeyd edim ki, Vətən uğrunda erməni qəsbkarları ilə gedən döyüşlərdə Mais Bərxudarovun ailə üzvlərindən 8 nəfər şəhid
düşüb, qardaşı da könüllü batalyonun əsgəri olub. Bu gün də həm
qolunda, həm də başında qəlpə yarası gəzdirir. Qubadlıdan olan hər
kəs döyüşüb. Heç kim o döyüşdən kənarda qalmayıb... Düz axırıncı
günə kimi kəndlərdə hamı evinin keşiyini çəkib.
Azərbaycanın Müdafiə naziri, general polkovnik Zakir Həsənov
general mayor Mais Bərxudarovu təbrik edərkən ona bir hərbiçi saatı
hədiyyə etdi... Hərbiçi saatı... Bəli, bütün hərbçilər qollarına bağladıqları saatların əqrəblərində vaxtın tez keçməsini istəyirlər. İstəyirlər
ki, o zaman tez gəlsin... O zamanın içərisində bir qanlı döyüş var...
O zamanın içərisində yenə bu vətən uğrunda şəhid olacaq əsgərlər
o əqrəblərə baxırlar. Zamanın tez keçməsini arzulayır, işğalda olan
Vətən torpaqlarının azad olunması üçün vuruşmaq istəyirlər. Eşitdiyimə görə, Mais Bərxudarov öz əsgərlərinə aprel ayında bir söz verib,
deyib ki, qarşıdakı əraziləri də tezliklə alacağıq. O döyüşlərdə iştirak
etmək üçün o qədər gözü yolda qalan əsgərlərimiz var ki... O saatın
əqrəbləri ona görə irəliləyir ki, qəhrəmanlarımızı o müqəddəs məqsədə çatdırsın.
P.S. Onu da qeyd edim ki, Aprel döyüşlərindən sonra general
Mais Bərxudarovun 16 yaşlı oğlu sosial şəbəkələrdə belə yazmışdı:
“Mən atamla fəxr edirəm”.
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MƏQSƏDİNƏ, MƏNZİLİNƏ DÜMDÜZ GEDİR
TƏYYARƏLƏR

1990-cı il, yanvarın 25-dir. Bakıda
Şəhidlər Xiyabanı qərənfil yağışına bürünüb. Atası 9 yaşlı Təbrizin əlindən yapışıb, ona qərənfillərin görünməz etdiyi
qəbirləri göstərir. Buradakı insanların
gözləri qəmli və nəmlidir. Təbriz də
əlində tutduğu qərənfilləri bir neçə qəbrin üstünə qoyur. Bu dəm şair Məmməd
Aslanın “Ağla qərənfil, ağla” şeiri radioda səslənir.

“Sinələr güllə-güllə,
Qan axır, dönür gülə.
Qərənfillər ağlayır,
Düşmənə gülə-gülə.
Ağla, qərənfil, ağla!
Qərənfil - şəhid qanı,
Ağla, qərənfil, ağla!
Ağla, inlət meydanı,
Ağla, qərənfil, ağla!
Cavanlara qıydılar,
Tanklar altda qoydular.
Qanın içib doydular,
Ağla, qərənfil, ağla!..”
Birdən Təbriz atası Tariyelin əlindən dartınıb deyir: “Ata, mən böyüyəndə, bu şəhidlərimizin qisasını alacağam...”.
Tariyel Musazadə onsuz da dərdli idi. 1989-1990-cı illərdə Borçalıda baş vermiş ixtişaşlar üzündən, azərbaycanlılara olan təqib və
təzyiqlərdən sonra Başkeçiddə yaşayan bütün soydaşları ilə birlikdə
doğma ocaqlarından uzaq düşərək, Bakıya pənah gətirmişdilər. Bura45
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da məskunlaşandan sonra, oğlu Təbrizi və qızı Afidəni Bakıdakı 165
saylı orta məktəbə qoydu. Uşaqların başı təhsilə qarışdı, ancaq o, nə
şəhərə, nə də yerə-göyə sığdı... Dünyanın düzəni həmin illərdə yaman pozulmuşdu. Rus İmperiyasının çirkin əməlləri isə ağlasığmaz
hadisələri ortaya qoymuşdu. 1990-cı il, yanvar ayının 19- dan 20-nə
keçən gecə rus qoşunları tanklarla Bakı şəhərinə girərək, paytaxtımızı və sakinlərini gülləbaran etmişdilər. O gecə 150-dən çox günahsız
insan şəhid olmuşdu, itkin düşənlər və yaralananlar isə saya-hesaba gəlmirdi. O yaralar qaysaq bağlamamışdı. Ancaq axıdılan qanlar
azadlığımıza qovuşmaq üçün imkan yaratmışdı. Ona görə də yenicə
salınmış Şəhidlər Xiyabanı məbədgaha çevrilmişdi. Vətən uğrunda
ölən qəhrəman vətəndaşlarımız baş daşma dönüb, yenidən torpaqda
bitmişdilər...
...Təbriz də bu ağrıların, dərdlərin, faciələrin içərisində böyüdü.
O, 12 avqust 1981-cı ildə qədim Borçalı mahalının üzük qaşı olan Başkeçid (indiki Dmanisi) rayonundakı Yaqublu kəndində dünyaya göz
açmışdı. Ailəsinin doğma yurdu qoyub gəldikdən sonra keçirdiyi iztirabları hələ uşaqkən görüb dərk etmişdi. Atası elin-obanın adamları
arasında hörmətli, sayılıb seçilən, sözünə, ilqarına düz bir kişi kimi
tanınmışdı. O, sürücü idi, ailəsini təmiz və halal əməyi ilə dolandırırdı. Bakıya gələndən sonra NZS qəsəbəsində əldə etdikləri torpaq
sahəsində ev qurub, yaşamağa başlamışdılar. Getdikcə, şəhər mühitinin qayğılarına alışmışdılar.
Bir gün Təbriz atasına hərbçi olmaq arzusunu bildirdi. Anası
Tovuz xanım oğlunun bu arzusuna qarşı çıxdı və ona dedi ki: “Ay
bala, bir oğulsan, mən səni hərbə necə buraxım, otur evində-eşiyində, əlimizdən tutarsan, yaxşı bir sənətə yiyələnib yanımızda olarsan”.
Ancaq Təbrizi tutduğu yoldan yayındırmaq müşkül məsələ idi, anası
onu bu yoldan döndərə bilmədi. O, axır ki, Tariyel kişinin saqqızını
oğurladı, 1996-cı ildə sənədlərini C. Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə
verdi. Müsabiqədən də keçdi. 1999-cu ildə Liseyi uğurla bitirdikdən
sonra, H.Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil oldu.
TƏYYARƏÇİ, BAŞ TƏYYARƏÇİ, MANQA KOMANDİRİ, ESKADRİLYA QƏRARGAH RƏİSİ vəzifələrində işləmişdir.
Həmin vaxtlar tanınmış şair Bəxtiyar Vahabzadənin bir kitabı
əlinə keçmişdi. Orada təyyarələr və təyyarəçilər haqqında oxuduğu
bir şeiri yaddaşına həkk etmişdi:
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Yerdən alıb öz gücünü
Qalxar göyə təyyarələr,
Məhəl qoymaz nə yağışa,
nə küləyə təyyarələr.
Uçuşu da əzəmətli,
Duruşu da əzəmətli...
Aşıb-daşar təyyarələr.
Yerdə deyil, göydə yaşar təyyarələr.
Günlərin yox,
Saatların az ömründə
Qütbləri birləşdirir təyyarələr.
Gecə gedir,
Gündüz gedir təyyarələr.
Məqsədinə,
Mənzilinə dümdüz gedir təyyarələr.
Eniş bilməz,
Yoxuş bilməz,
Dolay bilməz təyyarələr...
Bu şeirdəki hikmət yaman tutmuşdu Təbrizi: “Təyyarələr gecə
gedər, gündüz gedər, məqsədinə çatmaq üçün dümdüz gedər...”.
Məqsədinə çatdırdı arzuları Təbrizi. Bir gün də Bakı Ali Təyyarəçilik məktəbini bitirdi. Bu illər ərzində birlikdə oxuduğu dostlarından
da diqqətini əsirgəmədi. Hər həftənin şənbə-bazar günlərində ailəsinə dönəndə, paytaxtdan uzaqda yaşayan dostlarını da yığıb, evlərinə gətirdi. Tovuz ana da, oğlunun dostlarının qulluğunda dayandı,
onlara ürəkləri istədiyi yeməkləri bişirib, qayğılarına qaldı. Beləcə,
Təbrizlə oxuyan dostların hamısı Tovuz ananın balası oldular. NZS
qəsəbəsindəki Marat Əmirxanov küçəsi, Tariyel kişinin evi onların ən
doğma ocağı sayıldı. 2003-cü ildə Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik
məktəbini, 2004-cü ildə Uçuş Hazırlığının Təlim Tədris Mərkəzini,
2011-ci ildə TürkiyədəUçuş Təhlükəsizlik kursunu bitirdi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə nazirinin 4 döyüş medalı ilə təltif olundu.
Bu müddət ərzində təyyarəçi vəzifəsindən eskadriliya Qərargah rəisinə qədər yüksəldi. İllər bir- birini üstələdikcə, gənc zabitin uğurları
da saya-hesaba gəlmədi. Hər dəfə evə yeni nailiyyətlə qayıtdı, dünyalar qədər sevdiyi anasını bağrına basıb: “Ana gözlərin aydın olsun,
rütbəmi yenə artırdılar”, deyərək onun gözlərindən öpdü və beləcə,
mayor rütbəsinə qədər ucaldı.
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Ailə həyatı quranda cəmi 24 yaşı var idi. Vətənə o qədər bağlı idi
ki, toy gününü 2005-ci ilin 28 may tarixinə salmışdı. 28 may xalqımızın yaddaşına həkk olunmuş gün idi və 1918-ci ilin həmin günündə Azərbaycan Respublikası ilk Müstəqillik tarixinə imza atmışdı.
Toya gələnlər həm Dövlət bayramını, həm də Təbrizin toyunu qeyd
etmişdilər. Bu evlilikdən onun 2 oğlu dünyaya gəlmişdi. Tayfun və
Onur. Uşaqlarına, ailəsinə çox bağlı olan Təbriz evə gələndə, artıq
hərbçi deyil, Tayfunla Onurun həmyaşıdına çevrilirdi. Bu evdən
qopan səs-küy divarlar arasına sığmazdı. Onların şaqraq gülüşləri həyətdəki quşları da ürküdərdi. Təbrizin həyətində nadir quşlar, göyərçinlər, bülbüllər üçün yuva qurulmuşdu, o quşları sevdiyi üçün onlara həvəslə qulluq edərdi. Hətta göyərçinləri Tayfunla
Onurun da əlinə öyrətmişdi.
Tovuz ananın oğlu ilə bağlı xatirələrindən:
- Təbriz mart ayının 30-da axşam evə gəldi. Alma istədi, kəsdimsoydum, yedi. Səhər o başdan evdən çıxanda dedi ki, Lənkərana toya
gedir. Özü ilə hərbi geyimini də götürdü. Aprelin 1-də bir işimiz var
idi, zəng edib dedim ki, bala, o işi sona çatdırmaq lazımdır. Dedi ki,
ana, həmin işi özünüz görün, mənim başım çox qarışıqdır. Aprelin
2-də isə bu hadisəni eşitdik. Mən onu o qədər bu qapıdan yola salmışdım ki... Bir neçə dəfə telefonla danışmışdıq. Dedi ki, ana, gözünüz
aydın, burada toy-bayramdır. Əhval-ruhiyyəsi çox yaxşı idi. Oğlum
getdiyi yerlərdən, uçduğu yüksəkliklərdən həmişə geri qayıdırdı,
doğma ocağında dincəlirdi. Bir də aprelin 2-də darvazadan həyətə
çıxanda gördüm ki, Təbrizin yaxın dostu Rəşid və içi hərbçilərlə dolu
bir avtomobil dayanıb. Dedilər ki, ermənilər Mİ -24 helikopterini vurublar. Qara xəbəri gətirdilər evimizə... O gündən Tariyelin əhvalı
dəyişdi, növrağı döndü. Xəstələnib yatağa düşdü. Düz aprelin 10-na
kimi gözümüz yolda, qulağımız səsdə oldu ki, Təbrizdən, onunla birlikdə təyyarədə uçan oğullardan xəbər gələcək... Aprelin 10-da gecə
Təbrizi üçrəngli bayrağa bükülmüş tabutda gətirdilər. Bizim qəsəbə,
məhəllə belə izdiham görməmişdi. İnsanlar, cavanlar hamısı “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!” sədaları ilə səs-səsə vermişdilər. O
gecə bu məhəllənin adamları yatmadı, hamı səhərə qədər oyaq qaldı.
Səhər tezdən oğlumun komandiri olduğu ekipajın üzvləri ilə birlikdə
II Fəxri Xiyabanda dəfn etməyə apardılar. Balam evindən, ocağından
ayrıldı. Son dəfə gecəni bizimlə keçirdi. Qoymadılar tabutunu açıb,
balama baxım...
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El getdi binə qaldı,
Yurdları yenə qaldı.
Təbriz sənlə görüşüm,
Qiyamət günə qaldı.
Təbrizin böyük bacısı Afidə xanım Rusiyada yaşayırdı, qardaşının son mənzilə yola salındığı anda gəlib çıxdı. Dolandı tabutun
başına, saçlarını yoldu, “Təbriz” deyib, “Qardaş”-deyib haray saldı.
Təbriz ona hay vermədi. Bacının səsi, ah-naləsi “Vətən Təbrizi unutmayacaq” sədalarına qarışdı, onu yola salmağa gələnlərin səsləri içərisində əriyib-itdi... Afidə xanımın ürəyində qardaş nisgili buraxıb
getdi Təbriz.
Təbriz Musazadənin komandiri olduğu uçuş heyəti öz həyatlarına sanki şair Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı şeirə uyğun vida
demişdi:
Nə burulmaz,
Nə əyilməz təyyarələr.
İçəridən alışmasa bu sürətlə,
bu cürətlə
Gedə bilməz təyyarələr.
Özü kimi
Ölümü də mərdanədir.
Mənzilinə uça-uça, qaça-qaça
Öz içindən tez üzülər təyyarələr.
Yavaş-yavaş ölə bilməz.
Öləndə də birdən ölər təyyarələr.
Şair Bəxtiyar Vahabzadə, əslində 1966-cı ilin aprel ayında yazdığı
bu şeirdə təkcə təyyarələrdən danışmır ki, təyyarələr onun Təyyarəçi
obrazıdır. Vətən fədaisinin, əsil mərd bir kişinin obrazıdır.
Qəhrəman zabitlərimizlə vida mərasimi Müdafiə Nazirliyinin
Təlim və Tədris Mərkəzində keçirilirdi. Mərasimdə dövlət və hökumət rəsmiləri, o cümlədən müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir
Həsənov iştirak edirdilər. Hərbçilərin dəfnində çıxış edən müdafiə
naziri Zakir Həsənov onların üçrəngli bayrağa bükülmüş tabutlarının
önündə dedi: “Bu mərasimdə danışmaq çətindir. Ermənilər Azərbaycana qarşı cinayət törədiblər və törətməkdə də davam edirlər. Bunun
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qarşısı alınmasa, davam edəcəklər. Bizim şəhidlər bütün dünyaya
sübut etdi ki, onlar qəhrəmandırlar. Onlar vətən uğrunda canlarından keçdilər”. Sonra nazir Prezidentin çıxışından sitat gətirərək əlavə
etdi: “Azərbaycan ordusunun hər bir əsgəri, zabiti bilməlidir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəyin bahasına olursa-olsun, qorunacaq”.
Atası şəhid olanda Tayfunun 12 yaşı var idi. Tayfun “tufan”, “qasırğa” deməkdir, Təbriz oğluna bu adı təsadüfən verməmişdi, böyüyəndə adına layiq oğlan olmasını arzulamışdı. Atasının dəfnində millətini, xalqını arxasında görən Tayfun da dilə gəlib demişdi ki:

- Mən atamla fəxr edirəm. Atamla bağlı yaddaqalan xatirə mənə
“Gülümsərov” deməsidir. Mən küsəyən olduğumdan, atam həmişə
məni elə çağırırdı...Mən balaca olanda dənizdə çimərkən boğulurdum, atam məni xilas etmişdi. Onunla tez-tez futbol oynayardıq, həmişə də mən ona qalib gələrdim. Atam üçün çox darıxıram. Mən bir
dəfə atamdan soruşdum ki, böyüyəndə nə sənətin sahibi olum? O,
heç nə demədi. Mən də dedim ki, sənin kimi təyyarəçi olacağam. O
razılaşdı. Mən böyüyəndə atam kimi təyyarəçi olacağam...
Həmin dəfn günündə ən az danışan isə Təbriz Musazadənin atası Tariyel kişi oldu. O gündən sonra danışmadı, dərdi ürəyində çəkdi. Qəribəsi o idi ki, həmin günlərdə Təbrizin saxladığı nadir quşlar
da onun yoxluğunu hiss edib, ölmüşdülər. Sağ qalanları da Tariyel
kişi həyətindən çıxarıb, dost-tanışa payladı. Onun haylı-haraylı, qonaqlı-qaralı evi birdən-birə sakinləri perik düşmüş yuvaya döndü. Bu
dərdlərin içərisində cəmi bir il yaşadı. 2017-ci ildə oğlunun il məra50
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simini yola verəndən bir ay sonra, Tariyel kişi may ayında oğlunun
olduğu dünyaya köçdü. Köçdü ki, orada Təbrizinə qovuşsun…
***
Təbrizin sevib evləndiyi qızın adı Pərişan idi. Sevinəndə gülüşləri
dünyanı başına alan bir qız idi. Adı əhval ruhiyyəsinə heç bənzəməzdi. Çox xoşbəxt idi. Təbrizlə Pərişan uşaqlıqdan bir yerdə böyüyümüşdülər. Təbriz Pərişanın sinif yoldaşının xalası oğlu idi. Pərişanla
da Təbriz sinif yoldaşıgilin evində tanış olmuşdular. O uşaqlıq illərini
belə xatırlayır Pərişan:
- İlk tanışlığımız mübahisə ilə başladı. Amma sonradan zaman
keçdikcə bir-birimizi sevdik. Bir-birimizə öyrəşdik. Davamız sevgi
davası imiş. 2005-ci ildə ailə həyatı qurduq. Sevgili olduğumuz vaxtlar o qədər maraqlı keçdi ki, danışmaqla bitməz. Təbriz hərbçi idi, evə
gec-gec gəlirdi. Aramızda olan həsrəti aldatmaq üçün biz bir-birimizə
məktublar yazırdıq. O, Kürdəmirdə xidmət edirdi. Poçtla göndərdiyi
məktubları bu günə qədər saxlayıram.
2006-cı ildə ilk övladımız Tayfun dünyaya gəldi. 2008-ci ildə isə
Onur doğuldu. Təbriz Tayfunu ilk dəfə qucağına alanda başı gicəllənmişdi. Yadımdadır, dedi, alın əlimdən, başım gicəllənir. Onur
dünyaya gələndə isə deyirdi ki, unutduğum hissi yenidən yaşadım.
Çox xoşbəxt idik. Düzdür, bütün ailələrdə olduğu kimi, bizim də
problemlərimiz olurdu, amma Təbriz üçün hər şeyə dözməyə dəyərdi. Yeni ailə quranda Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindəki hərbi
hava qüvvələri zonasında işləyirdi. O vaxtlar ancaq həftəsonu evə gəlirdi. Yeni ailə qurduğumuz üçün çox çətin idi Təbrizsiz qalmaq. Sonra təyinatını Qalaya verdilər. Orada rahat idi hər şey. Hər gün saat
6-da işə gedib, axşam 8-də evinə gəlirdi. Ara-sıra cəbhəyə yollanırdı.
Gedəndə 3-4 günlük, bəzən isə bir həftəlik gedirdi. Amma hər zaman
sonunda qayıdırdı. Onun ən çox evdə olmadığı müddət 15 gün olub.
15 gündən artıq biz ayrı qalmamışdıq. O zaman da onu Türkiyəyə
kursa göndərmişdilər. 15-ci gün qayıtmışdı geri.
Evin tək qızı olan Pərişanı həyat yoldaşı, sevdiyi Təbriz də ovcunun içərisində çiçək kimi qoruyurdu. Sonuncu dəfə ərini yola salanda, ağlına belə gəlməzdi ki, bird aha geri donməyəcək. Taleyi adına
uyğunlaşan, Pərişan Musazadə həmin acılı günlərini belə xatırlayır:
- 2 Aprel... “Həyatımın cəhənnəmi” kimi qeyd etdiyim gün idi.
Indi isə deyirəm ki, o gün mənim taleyimi dəyişib güclü olmağa məhkum etdi... “Sonuncu dəfə Təbrizi martın 31-i səhər saatlarında yola
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saldım. Bir neçə saat sonra zəng etdi ki, “Pərişan xanım, sənə döyüş
əmri verirəm, paltarlarımı hazırla”. Hər zaman mənə belə deyirdi. Soruşdum ki, yenə gedirsən? Dedi, hə. Mən ona hər zaman sadə geyim
də qoyurdm ki, işdən çıxanda geyinə bilsin. Gəlib paltarları apardılar.
Aprelin 1-də Pərişan Təbrizə zəng vurdum. Əvvəl telefonu açmadı. Bir az sonra dönüb özü zəng vurdu. 1 aprel beynəlxalq gülüş günü
həmişə onunla zarafatlaşar, aldatmaq istəyərdim. Bu dəfə də fikrimi
biləndə , “yaramaz, sən məni yenə aldatdın”. Axşamüstü yenə danışdıq. Dedim, Təbriz, gələcəksən? Dedi, hə. Yemək hazırladım. Gözlədim, axşam saat 9 oldu. Təbrizdən isə xəbər yox idi. Zəng vurdum
ki, Təbriz gələcəksən? Gülə-gülə dedi ki, “qapını bağla, yat, divardan
düşəcəyəm”. O zaman anladım ki, bütün gün məni aldadıb”. Bu dəfə
fərqinə vardım ki, səsi qəribədir,amma həm də gülürdü. Sonradan
anladım ki, bu gülüs nigaran qalmayım deyə, məndən nə isə gizlətmək üçün etdiyi jest imiş. Soruşdum ki:
-Necəsən, Çəməngözlü?
- Yaxşıyam, burda toydur, büsatdir, fişənglər atılır, bayram edirik
...- deyib yenə qəhqəhə ilə güldü:
-Uşaqları sənə, səni də Allaha tapşırıram. Sən güclüsən, sənə güvənirəm, hər zaman hər şey tapşırdığım kimi, dəyişən bir şey yoxdur...
Səksəkə içərisində yatdım, az keçmədi yenə yuxudan ayıldım.
Adətim üzrə telefonu götürüb mesaj qutusuna baxdım. Səhər saat
05:00 radələrində Təbriz bir mesaj yazmışdı: “Sevdiyim...”. Adətən
o bu sözü heç vaxt dilinə gətirmirdi. Dönüb ona zəng çaldım. Telefonumu açmadı. Operator: “Bu nömrəyə zəng çatmır”- deyirdi. İçərimə
bir təlatüm dolmuşdu. Bir yerdə qərar tuta bilmirdim. Yuduğum paltarları zivəyə sərirdim. Hava da elə çiskinli idi ki… Vaxtın ayaqlarından daş asılmışdı. Birdən işimi yarımçıq qoyub, içəri otağa televizorun qarşısına keçdim. “Xəbərlər” buraxılışı idi… və alt yazıda belə
sözlər yazılmışdı: “… Mi-24 helikopteri vurulub...” . Həyatımı alt-üst
edən o xəbər və yazı… Özüm-özümə təsəlli verdim: “Sakit ol, Pərişan o deyil”... Həmən ağlıma gələn birinci fikir ona zəng etmək oldu.
“Bu nomrəyə zəng catmir”... Sonra hərbçi yoldaşlarına, dostlarına
zəng etdim. Onların da heç biri telefon zənglərinə cavab vermədilər.
... Dəqiqələr keçirdi, saatın əqrəbləri elə bil beynimin içində tiqqildayirdi... Özümü bərk tutdum. Evdə iki övladımdan başqa heç kim yox
idi. Mənə baxırdılar...Təmkinli olmaliydim. Qohum bir qadin gəldi.
Sadəcə vəziyyəti soruşdu. Baxışlarından təlatümü bəlli idi. O da bilir52
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di. Sanki mənə yazığı gəlirdi. İkimiz də mat-mat bir-birimizin üzünə
baxırdıq. Lakin ağzımızı açıb, nəsə bir söz deməyə cəsarətimiz çatmırdı. Baş-başa verib ağlayırdıq.
Mən nəyəsə ümid edirmiş kimi yenə telefonuna zəng çaldım.
Ona zəng çatmırdı. Bu vaxt xalası oğlu Romandan zəng gəldi, soruşdu ki, Pərisan, Təbriz isdədir? Cavab verdim ki, yox, iki gündür gedib
ön cəbhəyə, oaralarda da aləm qarışıb bir-birinə. – deyib, hönkürtüylə
ağlamağa başladım. Təbrizin xalası oğlu da hərbçi idi. O bir şey bilməsə mənə telefon açmazdı…
Ona yalvarmağa başladım:
-Mənim dünyam dağlıb, düzünü de, vurulan qardaşındır? Düzünü de...
- Narahat olma, Pərişan, yaralıdır. Mən arxasınca gedirəm.
Bundan sonrakı bir saat ərzində Romana dəfərlərlə zəng vurdum.
Təbrizin işlədiyi hərbi hissəyə çatandan sonra, Rəşad zəng vurub
dedi: “Mən Rəşadın yanındayam”. Rəşad Təbrizin ən yaxın dostudur. Təbriz həmişə deyirdi ki, “Rəşad bağrımın balasıdır, sirdaşımdır”. Roman dedi ki, “Rəşad deyir, Təbriz yaxşıdır, narahat olmasın.
Düşən təyyarə onunku deyil”. Telefonu qoyub mətbəxə keçdim.
Telefonum susmurdu. Zənglərə cavab verməyə, nəsə soruşmağa daha taqətim yox idi. Bilirdim ki , yalan deyir, məni aldatdığının
fərqindəydim…
Gücüm taqətim tükəndiyindən , yerə çöküb həyətin daş pilləkanlarinda oturmuşdum. Soyuq hava, çiskin-duman da ki, başımızın
üstündə… Tayfun boynumu qucaqlayıb nə isə danışırdı, amma səsi
uzaqdan gəlirdi, sanki quyunun dibindən... Elə bil ki, çiynimə yük
kimi asılmışdı Tayfun… Boğulurdum…Elə bu zaman maşın səsləri
bir-birinə qarışdı.
Darvazanın yanındakı aralıqdan qara rəngli maşınlar görsəndi... Ayaqyalın maşınların qarşısına qaçdım. İçərisindən, hərbçi geyimində hündür boylu hərbiçilər düşdülər... Bu səhnə mənə tanış
idi. Dəfələrlə söhbət zamanı demişdi mənə: “Qapına gələn, suallarına cavab verə bilməyən, baxışları yerə baxan hərbiciləri qarşılamağa
hər zaman hazır ol. Mən hərbçiyəm, gedib də, dönməyə biləcəyim
bir gün var…”. Bu dəfə Təbrizin sözünün ziddinə getdim. Var gücümlə qışqırıb, hayqırdım. Tayfunla Onur kənardan dəhşət içərisində mənə baxırdılar… Qonşular gəldilər... Daha sonra qohumlar... Və
beləcə bizim o xoşbəxt məsum həyatımız məhv oldu. Axı Təbriz, sən
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“qapıya gələn hərbçilərdən…” başqa arzular da diləmişdin. Tanrı
bəs niyə onları bizə qıymadı?!. Axı biz ikimiz o gözəl arzulara birlikdə çatmalı idik… Axı, sən, bir gün öncə axşam evə gələcəyini söyləmişdin. Sən demə, yenə gülüş günü ilə bağlı zarafat edirsənmiş…
Dünən paltarlarını aparmağa gələn tələbələri, onu tabutda çiyinlərində gətirdilər... “Vətən sağ olsun, şəhid oldu” dedilər...
Çox çətindir uşaqlara cavab vermək. Onurum deyir ki, “ana, atamı kombinzonda basdırıblar?”. Deyirəm, niyə soruşursan ki? Deyir
ki, “axı o geyimdə öldü”. Onurum inanmaq istəmir atasının yoxluğuna. Təbriz hər zaman tələbələrinə deyirdi ki, “kombinzonunuzu
təmiz saxlayın, o, həm də sizin kəfəninizdir”.
“Böyük oğlum deyir “ana, atamın bəylik kostyumu hanı?”. Deyirəm, neynirsən? Deyir ki, “böyüyəndə biləcəksən”. Amma o kostyum belə, məndə deyil”, — xanımı göz yaşlarını axıda-axıda danışır.
Onur atası üçün çox darıxır. Ara-sıra atasının qoxusunu istəyir:
“Deyirəm, səmaya bax, ata ordadır, görəcəksən. Deyir, “ana baxıram”. Deyirəm, o, səni qucaqlayır. Deyir, “ana, gəlsin mən də onu
qucaqlayım, boynunun qoxusunu özləmişəm”. Məzarı üstə getmişik,
məzarı öpür, deyir, “Ata, boyum çatmır, əyil aşağı öpüm səni”.
Özümü çox zaman inandırmaq istədim ki, mənim Çəməngözlüm toya gedib, bir gün gələcək. O gün mənim son günüm belə olsa...
Çəməngözlü gələcək...
Təbriz Pərişanın ilk sevgisi idi, ilk sevdiyi, ömrünü verdiyi, bir
paylaşdığı… Bu gün Təbriz həyatda olmasa da, Pərişan iki balasına
sarılıb, ayaq üstə durmağa çalışır.
İki il ötdü...
Pərişanın gündəliyindən:
“Bu gün Silahli Qüvvələr günüdür. Azadliq meydaninda möhtəşəm bir nümayiş keçirildi. Hər il bu nümayişdə şəhid pilot-mayor Təbriz Musazadə Azərbaycan səmalarini bəzəyirdi. Tayfun
və Onur başlarının üzərindən uşan helikopterlərə baxıb sevinclə
“ Baxin, o bizim atamizdir” deyərək dostlarının yanında qürurlanırdılar. Göylərə yanına uçacaqlar kimi küçədə qaçaraq səmada
süzən helikopterin arxasinca gedib ,küçənin bütün uşaqlarini öz
arxalarinca aparırdılar.Yol boyunca atalarina çatmağa çalişirdilar...
Atalari axşam evə dönəndə : “Ata ,biz sənə əl elədik , sən gördünmü ? “
Təbriz isə gülümsəyərək “ Bəs ,mən də sizə salam verdim. Gördünüzmü?”soruşurdu.
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Onlar üçün bu səma möhtəşəm idi, çünki ataları bəzəyirdi möhtəşəm səmanı.
Bu gün isə hərbi nümayişdə manevr edən helikopterlərə baxıb,
Onur soruşdu:
- Ana, atam şəhid olmasaydi,yenə də uçacaqdı?
Bəli, uçacaqdı, çünki atanız Mİ -24 helikopterinin əvəzolunmaz
Şahini idi. Eh... zaman örümüzün ən xoş illərini aldi bizdən...
Zaman tələsgəndir, qəddardır zaman
Nə etsəm o illər qayıtmaz geri.
Uçdu göyərçin tək ovuclarımdan
Ömrümün ən xoşbəxt,ən xoş illəri.
BU İL AZƏRBAYCAN SƏMASI ONSUZ QALDI.
BU İL ŞAHİNİM SƏMALARİ BƏZƏMƏDİ...
Pərişan Əsədzadə
26.06.2018”.
“Bu gün Azərbaycan Ali Hərbi məktəblərinin 1999-2003-cü il 3 cü
kursant taborunun yetirmələri, Azərbaycan silahlı qüvvələrində müxtəlif rütbələrdə və vəzifələrdə, respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində xidmət edən zabitlər və qazilərimiz anım tədbiri keçiridilər. Anım tədbiri II
Fəxri xiyabanda dəfn olunmuş, həmin taborun yetirməsi “Azərbaycan
Bayrağı”ordenli şəhid pilot mayor Təbriz Musazadənin qəbrinin ziyarəti ilə başladı. Azərbaycan respublikasının vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva şəhidin qəbrinin üzərinə gül dəstələri və əklil qoyub, sonda
xatirə şəkli çəkdirdi. Birinci xanım Mehriban Əliyeva öz şəxsi İnstaqram
səhifəsində də paylaşım etdi. O şəhidlərimizi anarkən bu sözləri yazmışdı: “Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan azad edilməsi naminə
həyatından keçən şəhidlərin işıqlı xatirəsini yad etdim.Bu insanların
qəhrəmanlığı qarşısında baş əyirəm. Azərbaycanın layiqli övladları, əsgər və zabitləri ilə fəxr edirəm. Onların şücaəti, onların adları Azərbaycan tarixinə və Azərbaycan xalqının qəlbinə əbədi olaraq həkk olunub.
Allah rəhmət eləsin.
Ulu Tanrı hər zaman Azərbaycanı qorusun!
Bu Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, I vitse prezidentin ürək sözləridir, şəhidlərə ehtiramıdır. Mənim övladlarımın Azərbaycan Dövləti boyda qoruyucusu, atası vardır”.
18.08.2019.”
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SƏN MƏNİM BİTİRMƏDİYİM
BİR KİTABIMSAN
-Bacı, Betül, eh... Heyif ki, sən atamızı xatırlamırsan... Bilirsən necə gözəl
ata idi...
-Bizimlə dənizə, bulvara, sirkə gedirdi... Nə istəsəydik, alıb gətirirdi...
-Tort da alırdı?!
-Ata bizə hər şey alırdı. Görməmisən şəkildə... Bax, o şəkildəki tortu
da sənin və mənim doğum günümdə
almışdı...
-Bacı, biz bir az böyüyəndən sonra
gələcək ata, anamız deyir ki, o göylərdədir, təyyarəsinə minib gedib...
Bəli, indi Könül xanım qızlarını
belə ümidləndirir. Deyir ki, atanız göylərdədir, gələcək. Onsuz da hər
an, hər dəqiqə Urfanın sağ, cismən yanında olduğunu hiss edir Könül
xanım. Deyir ki, hara getsəm, haraya baxsam, çətin bir işim olanda,
o dəqiqə Urfanın ruhu köməyimə gəlir... Hər yerdə bizi izləyir. Sonra bir səma şəkli göstərir. Orada buludlardan “UR” hərfi çəkilib göy
üzünə. “Bu nədir”, - deyə soruşuram. Deyir ki:
- Dekabr ayının ortaları idi. Uşaqlar da yanımda Urfanın mənə
qalan avtomobilində gedirdik. Ürəyimdə Urfanla danışırdım, taleyimi, qismətimi qınayırdım, Urfana gileylənirdim. Birdən yoldan
gözümü çəkib səmaya baxdım. Və gördüm ki, buludlardan “Urfan”
sözü yazılıb. Məəttəl qaldım. Maşını münasib bir yerə çəkib saxlayana qədər sözün üstünü buludlar örtdü... Çəkə bildiyim ilk hərflər
oldu... Və həmin dəqiqə mənə elə gəldi ki, Tanrı özü də bizimlədir,
əzablarımı, ağrılarımı görür və bunu etməklə demək istəyir ki, Urfan
həqiqətən də ölməyib, o Tanrı dərgahındadır, o bizimlədir. O bizi oradan görür...
Həmin vaxt balaca Betül atasının göylərdə olduğuna bir daha
inandı... İnandı ki, atası göylərdə olduğundan adını onlara yazıb
göstərir...
- Heç vaxt ağlıma gətirməzdim ki, bir gün onsuz qala bilərəm,
- deyir Könül xanım. Onunla birlikdə yaşlanacağımızı düşünürdük.
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Və indi düşünəndə ki, qalan ömrümü onsuz yaşayacağam, çox çətin
gəlir mənə... Onda ağlayıram, yanıram, qovruluram... Bu, hər gün baş
verir. Adətən insan çox sevdiyi birini itirməmək üçün Allaha yalvarır ki, məni ondan tez apar yanına. Mən onun üçün ölməyə də hazır
idim. Həmişə fikirləşirdim ki, Urfan olmasa, dünyam alt-üst olar. İndi
dünyam alt-üst olub. Bakıda birgə keçdiyimiz hər yerdə izləri qalıb...
Həsrətin araya atdı dağ, dərə,
Sönən işıq oldun, batan səs oldun.
Qayıt mənim gülüm, qayıt bu yerə,
Ey mənim istəyim, nə gəlməz oldun?
Ümidlər, arzular pərən-pərəndir,
Qəlbə təsəllidir xatirələrim.
Gəl məni sevindir, qəlbimi dindir,
Axşamlar yadıma düşür səhərim.
Qayıt yerinə qoy Ayı, Günəşi,
Yenə olduğu tək görüm həyatı.
Qayıt gözüm nuru, könlüm atəşi,
Qayıt, sahmana sal bu kainatı.
					
(Əli Kərim)
Həmişə onu itirməkdən qorxmuşdum... Hər dəfə Urfan deyəndə
ki, paltarlarımı yığ, təlimə gedirəm, içimdə nəsə qırılırdı. Onu yola
salanda həmişə gözlərim dolurdu. Deyirdi ki, niyə belə edirsən. Deyirdim ki, ay Urfan, təlimlərdə o qədər bədbəxt hadisələr olur ki...
Dünyanın harasında olur-olsun, bir təyyarə, helikopter qəzası eşitsəydim, ürəyim əsirdi. Fikirləşirdim, nə yaxşı ki, Urfan təlimdə deyil,
nə yaxşı ki, Urfan o tərəflərə uçmur.
Könül xanım aprel ayının 2-də günorta saat 12:45 radələrində
Lələtəpə istiqamətində ermənilər tərəfindən vurulan “Mİ-24” helikopterinin eskadrilya komandiri Urfan Vəlizadə haqqında danışır.
Onun söhbətinin şirin yerində istəyirəm ki, Vətən torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək həlak olan Urfan Vəlizadənin necə bir təyyarəçi-mayor olduğu haqqında məlumat verim:
Vəlizadə Urfan Üzeyir oğlu 1978-ci il noyabrın 1-də Bakı şəhərində anadan olub. Bakıda N saylı məktəbi bitirdikdən sonra 1995-ci
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ildə Türk Silahlı Qüvvələri Hava Hərb Məktəbinə qəbul olur. 2000-ci
ildə həmin təhsil ocağının 46-cı buraxılışının 1806-cı məzunlarından
biri də Urfan Vəlizadə olur. Həmin buraxılış ilinin xatirə kitabında
onunla birlikdə təhsil alan gənc təyyarəçi-müdavimlər Urfanı belə xarakterizə edirlər:
“Mənimlə bərabər ətrafımızda olan hər kəsin sevgisini qazanan
Urfan. Mənim üçün bir çox insandan daha əzizsən. Sənin yerin bambaşqadır. Düşünəndə ki, gələcəkdə bir yerdə olmayacağıq, səni daha
görməyəcəyəm, bu məni çox üzür. Lakin sənin çox bacarıqlı və bəxtli bir insan olduğunu bildiyim üçün deyirəm ki, səninlə hər zaman
qürur duyacağıq. Bir daha deyirəm ki, səni çox sevirik və heç zaman
unutmamaq arzularıyla...” - Cemal Demir.
“Urfan, səni 5 ildir ki, tanıyıram. Bu beş ildə nələr oldu, nələr
keçdi... Ancaq dostluğumuz heç vaxt pozulmadı. Əvvəlcə səni bir
basketbolçu kimi tanıdım, səninlə eyni qrupda oynamaq mənə çox
zövq verirdi. İnanıram ki, nə vaxtsa görüşsək, bir də oynayacağıq.
Sənə həyatında uğurlar və xoşbəxtliklər, dostluğumuzu unutmamağını arzu edirəm. Sən mənim oxuyaraq bitirmədiyim bir kitabımsan.
Hərb məktəbi mənə dəftər oldu. Sən məktəb dəftərindən həyat dəftərimə keçənlərdən oldun’’ - Sucu.
“Bizlərdə belə bir məsəl var, ev almazdan əvvəl qonşunu al”. Bəs
mən neylədim? Mən isə qardaş ölkədən bir dosta sahib oldum, dostun ən gözəlinə sahib oldum. Lakin sənin xarakterində bir müəmma
var. Bilirsən nədir o? Hər hansı baş verən hadisədə təmkinini pozmadan səbirlə davranmaq və bununla belə özü ilə başara bilmək. Sənin
kimi başqa birisini tanımıram. Və bilirəm ki, bu xarakterinin altında
təmiz bir qəlbin var. Ümid edirəm ki, bir gün Bakıya yolum düşsə,
mütləq səni tapacağam, sən də buralara gəlsən, bil ki, bu şəhərdə mən
varam” - Metin.
“Mənim üçün sən sıradan biri deyil, ən ağır anlarımda, ümidsiz
anlarımda dərdlərimə ortaq olan bir qardaş oldun... Onu bilirəm ki,
dostluq və arkadaşlıq adına yaxşı nə varsa, hamısı sənin haqqındır.
Əgər nə vaxtsa yollarımız ayrılarsa, hər an bunu hiss edəcəyəm... Arzuladığın xoşbəxt və gözəl həyat sənin çox yaxınlığındadır...” - Fırat
Çetinkaya.
“Sevgili dostum Urfan. Sən həqiqətən də böyük uğurlara layiq bir insansan. Səninlə dörd il boyunca eyni həyatı paylaşdıq. Sən
həqiqətən də Azərbaycanda ən layiqli yerlərə, mövqelərə sahib olma58
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ğa haqqı olan bir insansan. İnanıram ki, bunların hamısı olacaq. Səndən soyuqqanlı olmağı öyrəndim... Sənə uğurlar arzulayıram” - Yusif
Murat.
“Sənə nə deyə bilərəm? Sən Bakıdan çıxıb gələn ən yaraşıqlı, xoş
niyyətli bir gənc, dostları üçün əlindən gələn hər yaxşılığı edən, mənim
üçün isə qiymətini tapa bilmədiyim ən dəyərli bir insansan. Səninlə
Çamlıca təpəsində kabab çəkməyimizi, alış- veriş etməyimizi unutmayacağam. Və səni hər zaman düşünəndə xoşhal olacağam” - Şengör.
Həmin kitabda Hava Harp Okulunun müdavimlərinin yazdıqları Urfan Vəlizadəni təqdim etmək üçün ən gözəl vəsaitdir. Ata-anasından uzaq bir yerdə, Vətəni adına, öz şərəfi adına belə xoş sözləri
hər kəs qazanmaz. Bunu bacarmağın özü də bir xoşbəxtlikdir. Urfan
o xoşbəxtlərdən idi.
Türkiyədə təhsilini başa vurub gələndən sonra, onun təyinatını
Kürdəmir rayonuna verirlər. Burada qırıcı təyyarədə işləməyə başlayır. 2003-cü ildə elə həmin ərəfədə bir dəfə küçədə sinif yoldaşı Könüllə rastlaşır. Artıq 8 il idi ki, görüşmürdülər. Könül də Bakı Slavyan
Universitetinin rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişdi. O illəri
xatırlayır Könül xanım:
- Urfan çox ağırtəbiətli, ciddi oğlan idi. Məktəbdə oxuyanda hiss
edirdim ki, mənə qarşı biganə deyil. Bir dəfə sinfə girəndə lövhədə
“Urfan Könülü sevir” yazıldığını gördüm, çox pərt olmuşdum... Sonralar ondan soruşanda deyirdi ki, “səndən xoşum gəlirdi, özüm qabaq
sırada oturub, güzgü ilə sənə baxırdım”. Amma mən ondan uzaq gəzirdim. Hətta “Son zəng”də məni rəqsə dəvət edəndə acılamışdım onu.
Könül Urfandan uzaq qaçmağa çalışsa da, onu Urfana qəlbinin
dərinliklərində nəsə bağlayırdı. Ara-sıra Urfanı yuxuda görürmüş.
Yuxularında Urfan onunla küsər, ya da incidərdi könlünü...
- Aradan 8 il keçəndən sonra yenidən rastlaşdıq. Elə oldu ki, mən
bilgisayarda diplom işimi tamamlamalıydım. Urfan dedi ki, mənə
yardım edə bilər. Sonra köhnə sevgimizin işartıları yenidən alovlandı. Baxmayaraq ki, özlüyümdə fikirləşmişdim ki, heç vaxt nə hərbçi,
nə də təyyarəçi ilə ailə həyatı qurmaram, çünki hərbçilər çox ciddi
olur, təyyarəçiləri isə gərək həmişə göydə axtarasan... lakin Urfanın
sevgisi mənim düşüncələrimə üstün gəldi.
Urfan həftədə bir dəfə ona verilən istirahət günlərində məni görmək üçün Kürdəmirdən Bakıya gələrdi. Hər dəfə bir bəhanə ilə evdən
çıxmağa çalışırdım. Anam mühafizəkar qadın idi, icazə vermirdi. O
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qədər iş tapşırırdı ki, bir də görürdüm, görüşə 2 saat gecikmişəm. Urfan isə səbirlə gözləyərdi. 2005-ci ildə nişanlandıq. Toya hazırlaşırdıq
ki, Urfanın anası elə həmin ilin 12 dekabrında infarkt keçirərək dünyasını dəyişdi. Qohumlar dedilər ki, 3 kişi - Urfan, atası və qardaşı
tək qalıb, toy mütləq olmalıdır. Böyüklərin məsləhətini poza bilmədik. Mənim doğum, Urfanın isə ən çox sevdiyi gündə - Azərbaycan
Milli Ordusunun yarandığı gün 2006-cı il 26 iyun tarixində, Ordunun
88 illiyində toyumuz oldu. Biz evləndik. Elə həmin il onun iş yerini
Bakının Qala kəndindəki hərbi hissəyə dəyişdilər. Xoşbəxt idik. İlk
övladıma hamilə qaldım. Amma 9 ayın tamamında uşaq bətnimdə
öldü, doğulmadı. Böyük depressiyaya düşmüşdüm. 3 ay sonra Zəhraya hamilə qaldım. Urfan hər zaman dayağım oldu.
Bəlkə də, Urfan üçün keçirdiyim həyəcanların ucbatından idi,
nişanlı olanda şəkər xəstəliyinə tutuldum. Özü aparırdı həkimə, dərmanlarımı alır, üstünü yazıb mənə verirdi ki, qəbul edim. Mənim üçün
çox qorxurdu. Həkimlər mənə icazə vermirdi uşağım olsun. Həmişə
deyirdi ki, “Könül, mən istəyirdim, 4 uşağım olsun, amma sən hamıdan önəmlisən, təki sənə heç nə olmasın”. Artıq Zəhra da böyümüşdü.
Ailəli olduğumuz ötən illər ərzində Urfan işində çox uğur əldə etmişdi.
O çox savadlı bir eskadrilya komandiri idi. İşlədiyi təlim mərkəzində
gələcək azərbaycanlı təyyarəçilər üçün özü kitab və dərsliklər hazırlamağa başladı. Mən dərslikləri onunla rus dilindən tərcümə edirdim,
ingiliscədən isə özü tərcümə edirdi. Özü dərslik yazdı. İstəyirdi ki,
Azərbaycan hərbçiləri savadlı olsun. Deyirdi ki, savadsız adamları göy
səma da saxlamır. Savadsız adam göydə təyyarə sürə bilməz.
Urfan sonuncu dəfə 2016-cı il martın 31-də evdən çıxır: “Evə gəldi,
çantasını yığmağa başladı. Dedim, Urfan, yenə gedirsən? Dedi, narahat
olma. Sonra uşaqlarını qucaqladı, öpdü, qoxuladı. Ürəyimə pis gəldi
ki, uşaqların qoxusunu niyə içinə çəkir. “Könül, uşaqların qoxusu tamam başqadır. Bu gözəl qoxudan insan ayrılmaq istəmir”. Bu sözləri
mənə elə pis təsir etdi ki... İçimdə fırtınalar qopdu. Mənə elə gəldi ki,
sanki ürəyimin döyüntüsünü eşidirəm. Yemək hazırladım, yedi. Sonra
qapıdan çıxanda dedim, gəl, səni qucaqlayım, birdən sənə nəsə olar.
Dedi, ay qız, dəli-dəli danışma. Yola saldım, ardınca su atdım. Dedim,
qoy, eyvandan da su atım. Su atanda qab əlimdən düşdü.
Aprelin 1-də telefonla danışdıq, sabah gələcəyini söylədi. Səhəri
gün Urfan yenə zəng vurdu. Anamın ad günü idi. Dedi, get, hədiyyəni al, mən də qayıdanda özüm gətirəcəyəm hədiyyəsini. Taledənmi,
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qismətdənmi, nə deyim, bilmirəm, Urfanın rəhmətlik anasının da adı
Qətibə idi. Mənim anamın da adı Qətibədir. Və inanın ki, o, mənim
anamı da öz anası qədər istəyirdi. Sonuncu danışığımız aprelin 2-si
səhər çağı 10-nun yarısı oldu. Elə gözəl əhval-ruhiyyəsi var idi ki...
Sən demə Lələtəpəni alıblar, ona görə belə əhval-ruhiyyədə imiş. Soruşdum, necəsən? Dedi ki, narahat olma, yaxşıyıq, elə gülürdü ki...
Məni gülüşü ilə arxayın saldı. Dedim, hardasan? Dedi ki, dərsdəyəm.
Dedim, bəs sən dərs keçmirsən. Dedi, yox, indi bizə dərs keçirlər, zarafatca dedim ki, onda dərsini yaxşı oxu. Sən demə, bu dəfə dərsindən daha bir “ƏLA” qiymət alacaqmış.
Urfan gedəndən bir gün sonra qonşum demişdi ki, “Ay Könül,
deyirlər, müharibə başlayıb, Urfan necədi?” Dedim, yaxşıdır. Sonra
televizoru açdım, baxdım ki, qəribə xəbərlər verilir. Sonra planşetdə
xəbərlərə baxdım. Yazılmışdı ki, təyyarə düşüb, sonra da təkzib verilmişdi. Anamın ad gününün necə keçdiyini hiss eləmirdim. Mənə
elə gəlirdi ki, bədənim yoxdur, əlim-ayağım hərəkət etmirdi elə bil...
Axşam biz anamın doğum günü şənliyindən qayıdanda artıq hamı
bilirmiş ki, Urfan şəhid olub. Qardaşım Çingiz də bilirmiş. Biz onun
maşınında idik, gördüm, Çingiz əsəbidir. Evə gələndə telefonum
zəng çaldı. Zəhranın sinif yoldaşlarından birinin anası idi, qışqırırdı:
“Könül, Urfan...” Sanki dünyam qaraldı. Özümü o qədər bərbad hiss
edirdim ki. Çingiz dedi, “insulin vur, sonra baxaq xəbərlərə”. Mən
artıq ayaqüstə ölmüşdüm. Zəhra da yanımdaydı, uşaq da pis vəziyyətdə idi. İnsulini vurdum. Qapı döyüldü, xəbəri eşidən qonşularım
girdilər içəri. Artıq başa düşdüm ki, Urfana nəsə olub.
Və xəbər təsdiqləndi. İnsanlar gəlirdilər hər yerdən. Hər tərəf insanla dolu idi. Gələnlərə qışqırmaq istəyirdim ki, nəyə gəlmisiniz?
Yox, yox, Urfan ölə bilməzdi. O, məni tək qoyub gedə bilməzdi. Yooooxxxx... O mənim ən çox sevdiyim insan idi...
Danışdıqca səsi titrəyir, gözləri dolur, hiss edirəm ki, könlünü
yenə təlatümlərə salıram Könül xanımın. Ancaq ki, Urfan kimi bir
Azərbaycan oğlunun həyatını gələcək nəslə nümunə ötürmək borcuna görə onun bu ağrılarına çətin olsa da, dözürəm. Könül xanım
hıçqırıqlar içərisində söhbətinə davam edir:
- Ertəsi gün Urfanın atasıgilin yaşadığı həyətdən mənə zəng vurub dedilər ki, çadır qurulub, gəlməlisiniz. Urfanın ayaqqabılarını,
gödəkçəsini geyinmişdim. Elə bilirdim, yanımdadır. Gördüm, çadır
qurulub. Kişi çadırında molla oxuyanda dəli oldum. Necə yəni Urfa61
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nım...?! Havalandım. Elə bildim, mənə güllə dəydi. Dedim, “mənim
yoldaşım sağdır, kəsin səsini o mollanın”. Tabutu gələnə qədər mən
onun yolunu gözləyirdim.

Könül ağladıqca Zəhra da özünü saxlaya bilmir. Balaca əlləri ilə
gözlərini silib, “Atamı istəyirəm, atam gəlsin” deyirdi. O, atasını hər
gecə yuxuda gördüyünü, amma yadında saxlaya bilmədiyini deyir:
“Bir gün yuxuda gördüm ki, atam deyir, “mən gələcəyəm”. Sevinməyə qorxdum ki, birdən sevinərəm, alınmaz. Ağlaya da bilmirdim,
qışqırmağa başladım”.
Anasının sözlərinə görə, Zəhra atasını itirməmişdən bir həftə
öncə sinifdə ağlamağa başlayıb: “Müəllimi soruşub ki, “qızım, nə
olub?” Zəhra deyib ki, “bizim ailədə nəsə olacaq”. Zəhra tez-tez yuxular görürdü, deyirdi ki, “ana, səni yuxuda görmüşəm, görürəm ki, sən
ölmüsən, atayla sənin qəbrinin üstünə gəlirik”. Mənim şəkərim var.
Düşünürdüm ki, yəqin öləcəyəm. Uşaqları tapşırırdım Urfana, deyirdim, mənə nəsə olsa, uşaqlar sənə əmanətdir. Elə istəyirdim ki, Urfanla qocalım. Deyirdim, Urfan səninlə qocalmaq istəyirəm. Deyirdi:
“Ay Könül, axı mən o qədər yaşaya bilmərəm”.
Könül danışdıqca, hıçqırıqları hönkürtüyə dönür. Onun belə
halını görəndə özümü qınadım ki, kaş gəlməyəydim, lakin Tanrının
üzərimə qoyduğu bir missiyanın ağırlığını sona çatdırmalı, Aprel döyüşlərinin qəhrəmanlığını qələmə almaq üçün o ağrılı günlərin acısını yazmaq üçün başqa əlacım yox idi. Könül xanım ağladıqca düşünürəm ki, yəqin indi onu göylərdən seyr edən Urfan da nigarandır.
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Söhbətinə davam edir Könül xanım:
- 2015-ci ildə Urfanın hərbi xidmət dövrü başa çatmışdı. Yəni artıq təqaüdə çıxmaq üçün müraciət də etmişdi. İş də təklif etmişdilər.
Gəzib ev də tapmışdıq. Ev alacaqdıq. Biz çox yaxşı yaşayırdıq, bircə
evimiz yox idi.
Könül xanım deyir ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva həmin ağır günlərdə şəhid
ailələrinə təsəlli vermək, dövlətin onların yanında olduğunu demək
üçün şəhid ailələrinin xanımlarını başına yığmışdı. Həmin görüşdə
Mehriban xanıma deyir ki, mənim yoldaşımdan xəbər yoxdur. Birinci
xanım isə ona söz verir ki, məşğul olacağıq. “Həqiqətən də, Mehriban
xanım və prezidentimiz bizim neytral zonada qalan, erməni əlində
olan zabit və gizirlərimizin, əsgərlərimizin geri alınması üçün mücadilə apardılar. Onlar düşmən əlində qalmadılar. Aprelin 10-da gecə
“Mİ-24” helikopterinin pilotları mayor Təbriz Musazadə və Urfan
Vəlizadə, baş leytenant Əbu Bəkr İsmayılov, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin polkovnik-leytenantı Murad Mirzəyevin nəşlərini alıb gətirdilər. Üçü birlikdə şəhid olan dostları elə birlikdə II Şəhidlər Xiyabanında dəfn etdilər. Onların üçünü də Ali Baş Komandan İlham Əliyev
ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı” Ordeni ilə təltif etdi. Mən
Urfana deyərdim ki, sənə bir şey olsa, neyləyərəm? Cavab verərdi ki,
sizin arxanızda dövlətimiz dayanıb. Pensiya alacaqsınız... Hamı necə
dolanır, siz də elə yaşayacaqsınız... Ancaq mənim üçün yaşamaq çətindir. Sadəcə indi Allaha dua edirəm ki, Urfanın çox sevdiyi balalarını böyütmək üçün mənə möhlət versin, sonra gedim Urfanın yanına...
Urfanı təkcə dostları sevmirdi, o, qohumların da əzizi, istəklisi idi. Hamı onu ləyaqətinə, təmkininə görə dəyərləndirirdi. Hamı
onunla fəxr edirdi. Urfanın xalası Mətanət Məmmədova da şəhid zabitimizlə bağlı xatirələrini bölüşür:
- Biz Ağdamda yaşamışıq. Urfanın uşaqlığı da o torpaqlarda keçib. Biz hər il iyunun 26-sı Urfana zəng edib onu təbrik edərdik. Urfan
çox gözəl insan idi. Vətənpərvər, qayğıkeş. Öz vətən sevgisini mənim
oğluma da aşıladı. Mənim oğlum da indi əsgərdir və vətəninə, torpağına o qədər bağlıdır ki... Biz yenə də onunla fəxr edirik. Könül də
dəyərli qadındır. O mənim bacımın başsız qoyub getdiyi ailəsinə sahib çıxdı. Qayınatasını, qaynını öz doğması bildi. Bacımın boş qalmış
ocağını isitdi. Bu gün də rəhmətlik bacım Qətibənin əri Üzeyir kişi
Könüldən yerdən göyə qədər razıdır. O indi Üzeyirin gəlini deyil, qı63
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zıdır. Alla indi onun çiyinlərinə daha ağır yük qoydu - iki qız övladını
atasız böyüdəcək.
Urfan ailənin 3 övladından 2-cisi olub. Bacısı Xuraman xanım danışır ki, Urfanın uşaqlıqdan hərbiyə marağı olub. Dərslərini də yaxşı
oxuyurmuş:
- Atam istəyirdi ki, Urfan həkim olsun. Urfan da razılıq vermişdi.
Amma məktəbi bitirən kimi sənədlərini Türkiyədə Hərbi Hava Məktəbinə vermişdi. Bütün fənləri yaxşı oxuyurdu. İldə neçə dəfə atama o
məktəbdən “Təşəkkürnamə”lər göndərilirdi. Biz orta vəziyyətdə yaşayan ailə olmuşuq. Urfan orada öz təqaüdü ilə bizə hədiyyələr alıb
göndərirdi. Çox sakit adam idi. Hərbi sirri bizə danışmazdı. Nə vaxt
harada olduğundan xəbərimiz olmazdı. Bir dəfə bilirdim ki, uçuşu
var. O qədər zəng eləmişdim ki, axırda dedi: “Ay Xuraman, o qədər
zəng elədin ki, uçuşu ləğv elədilər”. Ona görə mənə demirdi çox zaman. Heç sonuncu dəfə Kürdəmirə getdiyini də bilmirdim. Harasa
gedəndə deyirdi, “Kürdəmirə gedirəm”, dəqiq yer deməzdi. Mən şəhid olması xəbərini də qohumlardan eşitmişdim.
Bacı üçün ən böyük itki qardaş itkisidir. Deyirlər ki, qədim zamanlarda bir kənddə hadisə törədilir. Bir qadının həm atası, həm qardaşı, həm də oğlunu həbs edirlər. Qadın çox yalvarandan sonra bu üç
doğmasından birinin azad ediləcəyinin razılığını alır. Ona deyəndə ki,
kimi seçirsən, deyir: “Atam yaşlıdır, hər kəsin atası ölür, ayrılır. Oğulu
mən doğmuşam, yenə də doğacağam. Qardaşımı isə heç yerdən ala
bilmərəm. Mənə onu verin...” Xuraman xanım da Urfanla nəfəs alırdı.
Qardaşı hər dəfə göylərə qalxanda, o yerdə səksəkə içərisində olurdu. Deyir ki, hələ də qardaşının şəhid olmasına inana bilmir. Hələ
də onun qayıdacağı ümidi ilə yaşayır: “Mənə “Urfan yoxdur, şəhid
olub”, deyəndə elə bildim dünya qaraldı. Mənə onun yerini heç kim
vermir. Bütün gün ürəyimdə onunla danışıram. Dua edirəm. Urfan
bizim Könülümüzə və bizə sağalmaz yaralar vurub getdi. Ancaq biz
onu belə tanımırdıq. Sonda bizə vəfasızlıq etdi”.
Könül Urfanı dəli kimi sevirdi. Dilinə gətirməyə çəkinsə də, utansa da, o Urfanı sevirdi. Urfan onun bu həyatda dayağı, sığınacağı tək
insan idi. Bilirdi ki, hamı onu tərk etsə də, Urfan etməz. Bilirdi ki,
hamı getsə də, Urfan getməz. Amma heç nə Könülün bildiyi kimi deyildi. Urfan gedəcəkdi, “səni sevirəm” dediyi Könülünü bir gün əbədilik tərk edəcəkdi. Axı Urfan könlünü həm də kəhkəşanlara, mavi və
ulduzlu səmalara vermişdi. O hər dəfə şahin kimi göylərdə uçanda,
oradan Yerə Tanrı sevgisi, Tanrı eşqi ilə gəlirdi. Göy Səmadan Azər64
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baycan elə gözəl görünürdü ki... O Azərbaycanı belə sevirdi. O Azərbaycanın şahini idi, o səmalarda qartal kimi qanad çaldı, səmalarda
qartal kimi, şahin kimi qanadlandı... Ölümü də şahanə oldu... Bəlkə
elə buna görə də hələ Könülə təzə könül verdiyi vaxtlar onunla Xəzərin sahilinə çıxanda klassik şairimiz Nəbi Xəzridən öyrəndiyi “Dənizi
hədiyyə verirəm sənə...” şeirini oxumuşdu:
- Dənizi hədiyyə verirəm sənə...
Mən dedim, sən baxdın, sən gülümsədin.
Göylərin şəfəqi düşdü üzünə.
- Mən isə... göyləri verirəm, - dedin...
Ayrıldıq qəribə hədiyyələrlə,
Göylər eşqim kimi mənə əzizdir.
Ayrıldıq dənizlə, ağ ləpələrlə,
Necə aparasan? Dəniz dənizdir.
Dənizi verdim ki, sənə hədiyyə,
Gəldiyim sahilə gələsən bir də.
Məni görməyəndə o mənəm - deyə,
Mənimlə danışıb, güləsən bir də.
- Əgər görüşməsək, bizə dərd olar,
Dedim, neçə dəfə belə dedim mən.
Dəniz sahilinə qayıtmaq olar,
Göylərin sahili varmı, gedim mən?!
Düşündüm, ayrıldıq gələndən bəri,
Sən mənim eşqimə çıraq olasan.
Onunçün verdinmi mənə göyləri,
Məndən göylər qədər uzaq olasan?!
Ancaq bu şeiri dinləyəndə də Könül üşənmişdi, Urfana sığınıb
demişdi ki, yəni sən məndən nə vaxtsa uzaq ola bilərsən ki... Urfan isə
cavabında: “Nə bilmək olar? - demişdi.
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QANIMIZ TÜRK QANI, TÜRKDÜR ADIMIZ...
Əbu Bəkr İsmayılovu geydiyi ağ
kostyumda tanıdım. Şəhidliyindən sonra bütün Azərbaycan və türk dünyası
onun toy şəkillərini paylaşmışdı. Əbu
Bəkr İsmayılov toy günündə qonaqlarını gəlini Şəbnəm kimi ağ libasda qarşılamışdı. Bəylə gəlin – hər ikisi şahanə
görünürdülər. Həmin günün tarixi də
toy iştirakçılarının yaddaşına həkk
olunmuşdu: 2015-ci il, 16 avqust...
Heyrət ey büt, surətin gördükdə lal eylər məni,
Surəti-halım görən, surət xəyal eylər məni...

Onların məhəbbət hekayəsinin maraqlı tarixi var idi. Bibioğlu-dayıqızı olsalar da, 5 ilə yaxın idi ki, bir-birinə sevgi dolu hisslər
bəsləmişdilər.
2014-cü il avqust ayının 17-də nişan mərasimləri keçirilmişdi.
Elə həmin il avqustun əvvəlində Azərbaycan Ordusu düşmən təxribatının qarşısını alarkən 7 nəfər itkimiz olmuşdu. Heç iki gün keçməmiş, ordumuzun müzəffər əsgərləri düşməni cavabsız qoymamış,
onların 20-yə yaxın əsgərini məhv etmiş, eyni zamanda silah-sursat
anbarını dağıtmışdılar. Yalnız əsgərlərimizin qisası alınandan sonra
Əbu Bəkr nişanlanmağa razılıq vermişdir.
1990-cı il fevral ayının 10-da Kürdəmir şəhərində doğulan Əbu
Bəkrin də bəxtinə o illərdə doğulan digər uşaqlar kimi isə hər gün
şəhid xəbərlərini eşitmək düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də o, uşaq vaxtından hərbçi olmağa meyilli olmuşdur. Böyüdükdən sonra isə hərbə
daha da meyli artmışdı. Əbu Bəkr Kürdəmir rayonundakı 1 saylı orta
məktəbi bitirdikdən sonra 2005-ci ildə C.Naxçıvanski adına Hərbi liseydə təhsilini davam etdirmişdi. 2008-ci ildə isə arzusunda olduğu
Ali Hərbi Təyyarəçilik məktəbinə qəbul olunmuşdur. O, Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələri bazasında
işə başlamış və baş texnik vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 2015-ci ildən etibarən baş leytenant Əbu Bəkr İsmayılov Milli Aviasiya Akademiyasında bort texniki ixtisasına yiyələnmiş və N saylı hərbi hissənin
baş texnik atıcısı təyin edilmişdir.
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İsmayılovlar ailəsində dünyaya gələn Əbu Bəkr və Əkbər qardaşları elə valideynləri - atası Vüqar, anası Rəna xanım kimi vətənpərvər
idilər. Rəna xanım gənclik illərində şeirlər yazardı və onun bu istedadı hər iki oğluna sirayət etmişdi. İki qardaş bir-birindən xəbərsiz
gizlincə duyğularını ağ vərəqlərə köçürərdilər. Yazdıqlarını heç vaxt
üzə də çıxarmazdılar. Əbu Bəkr 2007-ci ildə Vətən ağrısını, sevgisini
ipə-sapa muncuq kimi belə düzmüşdü:
Qanımız türk qanı, türkdür adımız,
Tanrımızdır, bizim havadarımız.
Məqsədimiz birdir, həm amalımız,
Haydı, birləşərək bir yumruq olaq,
Daha vaxtdır, düşməndən qisas alaq!
Tutduğumuz bu yol zəfər yoludur,
Yola doğan günəş haqqın nurudur.
Zatımız, kökümüz elə uludur,
Haydı, birləşərək bir yumruq olaq,
Daha vaxtdır, düşməndən qisas alaq!
Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə Əbu Bəkr İsmayılov, hərbi təyyarəçi, komandir mayor Təbriz Musazadə və eskadrilya şturmanı
mayor Urfan Vəlizadə ali komandanlıqdan aldıqları əmrə əsasən dəmir atlarına minib, şahin kimi Göy səmaya qalxdılar, döyüşə atıldılar və düşmənin silah-sursatla dolu mövqelərini darmadağın etdilər.
Lələtəpə ətrafında döyüşlərin idarə olunmasında yuxarıdan nəzarəti
həyata keçirdilər. Üçüncü uçuşda, günorta saat 12.47-də isə təyyarəçilərimizin idarə etdiyi hərbi vertolyot vuruldu. Vəziyyətin keçilməz
olduğunu görən mayor Təbriz Musazadə və mayor Urfan Vəlizadə
yanan helikopteri düşmənin ağır silahlardan ibarət obyektinin üzərinə gətirərək, şturvalı aşağı çəkdilər və özləri də həlak oldular... Onlar helikopteri neytral zonaya da sürə bilərdilər, bəlkə belə olsaydı,
daha yüngül qəza ilə keçinərdilər. Lakin üç qəhrəman şahinimiz son
anda düşmənin obyektlərini partlatmağı, onlara ciddi itki verməyi
üstün tutdular və şəhidlik məqamına yetişdilər.
Günorta saat 12:10-da Kürdəmir rayonunda Rabitə Kommunikasiya İdarəsində işləyən Rəna xanım İsmayılova oturduğu yerdən dik
atıldı. Ürəyi sinəsinin altında tir-tir əsirdi. Nədən bu hala düşməsini
anlamadı. Bir dəqiqənin içərisində hiss etdi ki, havası çatmır. Poçt şö67
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bəsində işləyən bacısı qızını çağırıb, onunla evə getməsini müdiriyyətdən rica etdi... Bacısı qızı ondan nə baş verdiyini soruşdu. “Heç
nə olmayıb... salamatçılıqdır”, dedi. Lakin həyəcanı keçmirdi. Bəlkə,
Əbu Bəkrə nəsə olub?! Yenə öz-özünə fikirləşdi ki, üç saat əvvəl danışmışdı oğlu ilə. Adəti üzrə oğlu Əbu Bəkr səhər saat 9-da zəng çalıb
ondan hal-əhval tutmuşdu, anası əhvalını soruşanda:
Vəziyyət lap əladır, narahat olma, ana. İrəliləyirik.
Necə yəni irəliləyirik? - deyə narahatlıqla Rəna xanım oğluna
yenə sual edəndə:
Mənə zəng etməyin, zəng çatmayacaq. Özüm vaxt tapan kimi sizi
arayacağam, - deyib telefonu bağlamışdı.
Ananın həmin andan narahatlığı çoxalmışdı. Telefon əlində teztez oğlunun nömrəsini yığsa da, ondan cavab ala bilməmişdi. İndiyə
qədər bir dəfə də oğlundan gileylənməyən Rəna xanım telefona baxıb
özü-özünə danışdı:
- Ay Əbu, belə iş olar? Komandirinlə, dostunla danışmağa vaxt
tapdığın kimi, nə olar, mənə də bir neçə saniyəlik zəng vur da... Ürəyim partladı axı... Günorta saat 3 radələrində isə gəlinim Şəbnəm zəng
vurub dedi ki, bibi, Əbu Bəkr dostuna deyib ki, məni Kürdəmirə, sizin yanınıza gətirsin, - deyə söhbətinə davam edir Rəna xanım.
Gəlini ilə qısa telefon dialoqundan sonra Rəna xanım şübhələnib və gəlininə deyib ki, Əbu Bəkr niyə özü sənə zəng etməyib, dostu Faiq zəng edib? Şəbnəm də deyib ki, “bibi, Bəkir olan yerdə telefon tutmur!”. Bu söhbətdən az sonra evin kiçik oğlu Əkbər anasına
zəng vurub ağlayaraq deyib ki, qardaşı müharibə bölgəsindədir. Evə
gələndə isə o, əlindəki telefona baxaraq həyəcanla qışqırıb:
- Bəs deyirdin, qardaşıma heç nə olmayıb, qardaşım şəhid olub...
Şəklini internetə qoyublar...
Sosial şəbəkədə Rəna xanım oğlunun toy paltarındakı ağ libasda
olan şəklini görüb və haray çəkib qışqıraraq dediyi ilk sözü bu olub:
Yooxxxxx... Ola bilməz... Əbu Bəkr ölə bilməz... Balam mənə
deməmiş, ölə bilməz...
Bir azca özünü toparlayandan sonra ana oğlunun dostları Elvinə,
Faiqə, Sadiqə zəng vurub. Dostlar ilk dəfə Rəna xanımın zənginə cavab verməyiblər... Necə cavab verəydilər ki? Rəna xanıma nə deyəcəkdilər?! Dəstənin liderini, hamının sevimlisini, kollektivin əzizini,
ən mərd insanını itirmişdilər...
Bəd xəbərin ayağı yüyürək olar, el-oba, qohum-qonşu, tökülüşüb
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Vüqar kişinin həyətinə gəlmişdi... Elə bu zaman 7 ayın gəlini Şəbnəm
də gəlib çıxmışdı... Başı bəlalı ana, gəlinini qorxutmamaq üçün ona
yaxınlaşıb: - “Bala qorxma, Əbu Bəkrə heç nə olmayıb, ayağından yaralanıb...” - deyə bilmişdi.
Əbu Bəkr İsmayılovun şəhidliyindən sonra dəyərli alimimiz, jurnalist Yaqut Bahadurqızı “Hay ver mənə, cənab leytenant” adlı sənədli xatirə kitabı yazıb. Rəna xanımla soyuq noyabr günlərinin birində
görüşümüz zamanı bu kitabı mənə vermişdir. Kitabda şəhidin uşaqlığından, anası ilə son görüşünə qədər bütün həyatı əks olunmuş, eyni
zamanda əziz və doğma adamların xatirələri yer almışdır. Ona görə
də indi nə yazıramsa, baxıram ki, Rəna xanımın danışdıqlarının hamısı həmin kitabda ipə-sapa düzülüb.
Rəna xanım da bütün şəhid anaları kimi oğlunun adına bir otaq
bəzəyib, ora hər gün tər qızılgüllər düzür. Axı oğlunun qəlbi çox kövrək idi, o da qızılgül kimi tez açılıb, tez solmuşdur.
Əbu Bəkrin atası Vüqar İsmayılov deyir ki, oğlu yaxın dostu,
məsləhətçisi olub. Çünki onun müdrikliyinə, ağlına çox güvənib.
Oğlu uşaq yaşlarından şeir yazıb, for- topiano dərsləri alıb. Həm də
aktyorluğu var idi. Hamını parodiya edərdi. O, hər zaman ətrafındakı
yaşıdlarından fərqlənirdi:
Oğlum bütün bayramlarda çalışırdı ki, bizimlə olsun. Novruz
bayramında da evimizə gəlmişdi. Mən mart ayının 27-də doğulmuşam. Üç gün əvvəl oğlum yaxınlaşıb dedi ki, ata, sənin doğum günündə burada olmayacağam, dostumun toyudur, ona görə də səni indidən təbrik edirəm. Hədiyyəsini bağışlayıb getdi... Anasına da, mənə
də həmişə bahalı ətirlər alıb gətirərdi. Mənə yenə ətir hədiyyə etmişdi... Oğlum evə-ailəyə, dosta-qohuma qarşı o qədər diqqətli idi ki...
Evimizdə hər hansı bir çatışmazlıq olsaydı, onu tez aradan qaldırardı.
Soyuducu işləməsəydi, dərhal düzəltdirər, su qızdırıcısını sazlayar,
hər işə əl yetirərdi. İşində nə qədər ciddi idisə, həyatda da o qədər şən
və zarafatcıl idi. Bəlkə elə buna görə dostları onu aralarında lider seçmişdilər. Onunla son görüşümüz martın 31-də olmuşdu. Cəbhə bölgəsinə getmək üçün N saylı hərbi hissəyə gəlmişdi. Rayonumuzun
yaxınlığındakı hərbi hissədə işini başa vurandan sonra, evə gəlmişdi
ki, bizimlə bir az vaxt keçirsin. Anası Rəna xanım da oğlunun sevdiyi yeməkləri bişirmişdi. Anasının hazırladığı yeməklərdən doyunca
yemədi, yaman yorğun idi o gecə Əbu...
Səhər o başdan yuxudan ayılıb, anasından onu soruşdum, dedi
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ki, Əbu səhər saat 6-da durub gedib... Rəna xanımın məni oyatmamasından qeyzləndim, kaş onu mən də yola salaydım, deyə fikirləşdim.
Oğlunun şəhidlik xəbərini eşidəndən yarım saat keçməmiş, Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi nümayəndəsi həyətə gələrək,
Vüqarı qucaqlayıb və deyib:
Vüqar, sənin üçün nə qədər çətin olsa da, bu xəbəri verməliyik.
Oğlun şəhid olub...
Aldığı zərbənin ağrısında qovrulan ata, başını qaldırıb: - “Onu
arxadan vurmayıblar ki?” - deyə sual edib. İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi: - “Yox, Əbu Bəkr qəhrəmancasına şəhid olub!” - deyə kədərli səslə cavab verib.
Rəna xanım da “Vətən sağ olsun!” - deyir və anidən sakitləşir. Lakin qəlbinin dərindliyində hələ də inanmır ki, Bəkir ölə bilər... Rəna
xanım Bəkirin gəlməsini gözləyir. Həmin günü bu qapıdan çıxanda,
arxasınca su atmışdı. Oğluna uğurlu yol arzulamışdı, ancaq ürəyindəki titrəyişi duymuşdu, sonra şeytana lənət deyib, pis fikirləri başından qovmuşdu. Bəzən valideynlərdə 6-cı hiss oyaq olur. Bir dəfə
atasının da qəlbindən oğlunun itkisi ilə bağlı qara fikir keçmişdi, o
zaman Əbu Bəkr Ali Hərbi Təyyarəçilik məktəbində oxuyurdu.
Əbu Bəkrin ölüm xəbəri yayılandan sonra, qulaqlar səsdə, gözlər
yolda qaldı. Onun nəşini aprelin 10-da gətirdilər... Amma ata ocağına
deyil, Bakıya, Müdafiə Nazirliyinin Təlim Tədris Mərkəzinə... Əbu
Bəkr İsmayılov, Təbriz Musazadə, Urfan Vəlizadə və Murad Mirzəyevin tabutları bir meydanda yan-yana qoyulmuşdu. Onlarla vidalaşmağa bütün Azərbaycan gəlmişdi. 10 gün ərzində şəhidlərinə
qucaq açan sinəsi dağlı, həm də şanlı Azərbaycan, bu şəhidlərini də
təmtəraqla, onların adına və əməlinə layiq qarşıladı. Dörd qəhrəman
şəhid II Fəxri Xiyabanda böyük təntənə ilə dəfn edildilər. Azərbaycan
Respublikasının Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev dörd zabiti ölümündən sonra ən yüksək adlara layiq görmüşdü. Əbu Bəkr
İsmayılov “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Əbu Bəkrin şəhadətinin 7-ci günündə Şəbnəmin başına daha bir
fəlakət gəldi. Şəbnəmin bətnindəki 7 aylıq körpəsi vaxtından əvvəl
tələf oldu. Bu faciə İsmayılovlar ailəsinin son ümidini də qırdı... Dərd
gələndə batmanla gələr, - misal elə bil ki, İsmayılovlar ailəsinin boyuna biçilmişdi. Heç 10 gün keçməmiş, nəvəsinin yoxluğunu hiss edən
Püstə nənə də gözlərini əbədi yumdu...
İstəyirəm ki, Əbu Bəkrin Şəbnəmə yazdığı şeirlərlə oxucuları tanış edim. Elə bil ki, istəkli Şəbnəm xanımdan belə tez ayrılacağını bi70
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lirmiş Əbu Bəkr. Yazır ki:
Qəlbimin parası olmusan artıq,
Onu iki yerə bölə bilmərəm.
Ayrılsan bölünər, döyünməz artıq,
Yarımçıq ürəklə qala bilmərəm.
Yazdım ürəyimə ömürlük səni,
Kimsə silə bilməz könlümdən səni.
Bir acı söz deyib, incitmə məni,
Neyləyim, başqasın sevə bilmirəm.
Böyük, bölünməz sevgisi var idi Əbu Bəkrin. İndi o sevginin həsrətini çəkir Şəbnəm xanım. Deyir ki:
- Əbu Bəkrdən sonra özümə qapandım. Hətta telefon əlaqələrimi
də kəsdim, heç kəslə danışmadım. Dəfələrlə intihara əl atdım, yaşamaqdan usandım və bezdim. Əgər bilsəydim ki, Əbu Bəkrlə ailə həyatı qurarkən taleyimiz yarımçıq qalacaq, yenə də tərəddüdsüz onunla evlənərdim. O, indi də ruhən mənimlə birgədir. Əbu Bəkrin hərbçi
sənəti ilə bağlı söylədikləri indiki kimi yadımdadır, deyirdi ki, “Başqa
peşə üzrə təhsil alsaydım belə, yenə də hərbçi olacaqdım. Vətəni işğalda olan kişi hərbçi olmaqdan başqa peşə seçə bilərmi?!”. Sonra da:
“Sən hərbçi qadınısan. Bu sahə çox çətindir. Bu gün həyatda olub,
sabah olmamağımız da var”, - söyləyirdi.
2016-cı ilin martında Novruz bayramını rayonda keçirib, ayın 24də şəhərə qayıtdıq. Həmin vaxt Əbu Bəkr məzuniyyət götürmüşdü.
Aprelin 8-i işə çıxmalı idi, məzuniyyəti bitirdi. Amma martın 24-dən
31-nə kimi mənə elə sürprizlər etdi ki! Sanki bir daha mənim yanımda
olmayacağını bilirdi, sanki ürəyinə nəsə danmışdı. Ayın 24-ü dedi ki,
ola bilsin məni işə çağırdılar. Ayağı zədəli olduğundan işə çağrılmasına etiraz etdim. Amma o getməli olduğunu dedi.
- Martın 30-da yenə ona yalvardım ki, getməsin. “Yalvarma, israr
etmə, getməliyəm”, - dedi. Nə isə martın 31-də səhər onu yola salmalı
oldum. Amma bu uğurlama bir qədər fərqli idi. Darvazaya çatanda,
yenidən geri dönüb məni elə qucaqladı ki, az qaldı nəfəsim kəsilsin.
“Səni yol üstündə qucaqlamaq içimdən keçdi”, söylədi. Qapıdan
çıxanda yenə geri qayıtdı, “səni dünyalar qədər çox istəyirəm, bunu
unutma”, dedi. Amma bu vaxta qədər “unutma” kəlməsini dilinə gətirməmişdi. Bizim sevgimiz qarşılıqlı idi.
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Aprelin 1-də mənə dedi ki, “əgər qorxursansa, get qohumlarının
yanında qal. Düzünü bilsən, heç istəmirəm yaxınlarının evində gedib
qalmağını. İstəyirəm ki, tək qalmağa öyrəşəsən”. Məni təkliyə, onsuzluğa hazırlayırmış, bunu da sonradan anladım. Aprelin 2-si səhər
saat 10-a qalmış getdim qohumumgilə. Çünki bazar günü Əbu Bəkr
məni gəlib aparmalı idi. Amma evdən hazırlaşıb çıxanda içimdə qəribə hiss var idi. Evə, şəkillərimizə diqqətlə baxırdım. Sanki bu evə
bir də gəlməyəcəyimi duymuşdum. Həmin gün Əbu Bəkrə nə qədər
fasiləsiz zəng etsəm də, cavab verməmişdi. Qohumumun evinə çatanda tanımadığım nömrədən zəng gəldi. Sevindim. Düşündüm ki,
öz telefonunda dalğa tutmayıb, başqa nömrədən zəng edir. Dostunun anası idi. Dedi ki, qızım Əbu Bəkr zəng vurub Faiqə deyib ki,
getsin anamgilə. Mən də qayınanama zəng vurub məsələni dedim.
Onların da heç nədən xəbərləri yox idi. Beləcə, Kürdəmirə getməli
oldum. Yolboyu Əbu Bəkrə durmadan zəng edirdim. Amma həyətə
çatanda başqa mənzərə ilə üzləşdim, evə çoxlu adamların toplaşdığını gördüm. Əvvəlcə Əbu Bəkrin yaralandığını dedilər. İnanmadım.
Düz aprelin 2-dən 10-na qədər ona zəng vurmuşdum. Əslində, mən
və anasından başqa, onun şəhid olduğunu hamı bilirmiş. Aprelin 10da Əbu Bəkrin cənazəsini gətirəndə, havalanmışdım. Deyirdim ki, o,
məni tək qoyub gedə bilməz...
Əbu Bəkrin bu dünyada tək qoyduğu bir qardaşı var. Əkbər! Əkbər böyük qardaşına çox güvənirdi. Aralarında iki il yaş fərqi olmasına
baxmayaraq, həm də yaxın dost idilər. Dərsə də bir yerdə gedib-gələrdilər. Əkbərin qardaşı haqqında öz yaşı qədər xatirələri var. 24 ili saata
vuranda 210 min 240 saat edir. Ancaq bir ildəki xatirələrin saatı 8760-a
bərabərdir. İndi o günlərin hər saatı, hər anı gözlərinin önündən kino
lenti kimi keçib gedir... Əbu Bəkrin meyiti Qızıl Aypara və Qırmızı Xaç
Komitəsi tərəfindən alınanda, qohum-tanışlar onlara gözaydınlığı vermişdilər. Qardaşının həlak olma anını o, belə təsvir edir:
- Qardaşım və uçuş heyəti düşmənin hücumunu dəf etmək tapşırığını alandan sonra verilən koordinatlara uyğun olaraq, erməniyə
məxsus bütün strateji mövqeləri dağıdıblar. Sonra sevinə-sevinə geri
qayıdıblar. İkinci dəfə yenidən Lələtəpənin ətrafındakı gizli obyektləri məhv etmək üçün gediblər. Düşmənin arxasına keçərək, digər
mövqelərini və texnikasını da məhv ediblər. Tapşırığı yerinə yetirib
gələndən sonra hərbçi dostları ilə birlikdə çalıb, oxuyub-oynayıblar.
Ona görə də qardaşım, Şəbnəmə, bibimə və anama zəng edəndə, səsi
çox gümrah və sevincli olub. Onlar Qələbəyə inanıblar. Onların nəşləri72

Əbu Bəkr İsmayılov
ni almaq üçün Aprel döyüşlərində Azərbaycana təslim olan çox sayda
erməni vətəndaşını və torpağımızda gəbərən erməni əsgərlərinin meyitlərini qaytarıblar. Üç pilotun hesabına nə qədər erməni xilas olub...
Qardaşımın və Azərbaycan torpaqlarının müstəqilliyi, azadlığı
uğrunda şəhid olan qəhrəmanların xatirəsi bizim üçün çox əzizdir.
Xalqımız onları hər zaman uca tutur. Biz bayram tarixləri də daxil olmaqla, hər həftə Bakıya, Fəxri Xiyabana qardaşımı və digər şəhidlərimizi yad etməyə gedirik. Onların məzarı başında insan axını görürük,
xalqımız və millətimiz öz qəhrəmanlarını unutmur!
Yazımın əvvəlində demişdim axı, bu ailədən Tanrı öz istedad payını əsirgəməyib. Əkbər də şeir yazır. Ağır və heç vaxt unudulmayan,
yeri hər zaman görünən qardaş dərdini dilə gətirib:
Zalım fələk nə tez qıydı canına,
Zalım düşmən bələnsin öz qanına.
Uca rəbbim aldı səni yanına,
Məzarın göylərə ucaldı qardaş.
Həyat çox sınağa çəkdi bizləri,
Gözüm gəzir iz qoyduğun izləri.
Büküldü nəslimin beli, dizləri,
Bu dünyadan sən nə tez doydun qardaş,
Arxanca min kədər, qəm qoydun qardaş.
Bir şəhid ailəsinin də kədərini, dərdini, ağrılarını və solan, heç
vaxt çiçəkləməyən arzularını beləcə qələmə aldım. Tanrı onların narahat ruhlarının sevindiyi günü bizlərə tez qismət etsin...
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AZAD LƏLƏTƏPƏ ÜÇÜN İLK
QURBAN KƏSƏN POLKOVNİK
Cavidan atası ilə oturub Mübariz
İbrahimov haqqında verilişə baxırdı.
Atasını az-az görürdü. Atası evə gələndə onun üçün bayram idi. Sevirdi atasının hərbi paltarlarını, gah ayaqqabılarını geyir, gah papağını başına qoyurdu.
İndi də sinəsinə sığındığı atasından soruşdu:
-Ata, heç erməni öldürmüsən?
- Oğul biz düşmənlərimizi yox edirik, yollarını kəsir, planlarını göyə sovururuq.
-Ata, birdən ermənilərə əsir düşsən,
özünü öldür...
- Yox oğul, mən düşmənə əsir düşmərəm, arxayın ol...
Oğlu Cavidanla polkovnik –leytenanr Elşən Qarayevin bu söhbəti 2012-ci ildə olmuşdu...
Buraya qədər isə, Zərdab rayonunda doğulub boya-başa çatmış,
rayonundakı 3 saylı məktəbi bitirdikdən sonra, 1991-ci ildə Gürcüstan Ali Artileriya Komandirlər Məktəbinə daxil olub, sonra təhsilini
Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər məktəbində davam etdirmişdi.
1995-ci ildə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən “leytenant” rütbəsi ilə 812
saylı hərbi hissə Mühəndis Texniki İstehkam Bölüyünün teknixi tağım komandiri kimi fəaliyyətə başlamışdı. O gündən sonra Vətənin
təhlükəsizliyi, düşmən tərəfə zərbələr endirilməsi istiqamətində bir
çox uğurlu əməliyyatlarda iştirak etmişdi. Hətta günlərin bir günündə Bakının Dəmiryolu vağzalında 5 saylı Bakı-Moskva qatarında gizlədilmiş partlayıcı maddənin tapılmasında özünün istehkamçıları ilə
birlikdə nail olmuşdular. Onun komandiri olduğu hərbi hissələrdən
də hər zaman xoş sorağı gəlirdi. Çünki əsgər kimi vətənə xidmət edən
oğullarımıza doğma oğlu, qardaşı kimi qayğı göstərib, əsgər kimi sərt
münasibət qururdu.
2016-cı ilin aprel ayının 1-nə qədər isə hərbi hissələrdən birinin
komandiri idi. Öz torpaqlarımızda bizim üçün sərhəd quran ermənilərin yenə də bizə sarı hücum planının olması haqqında aldıqla74

Elşən Qarayev
rı kəşfiyyat xəbərindən sonra, Azərbaycan Ordusunun hərbi birləşmələri ermənilərlə həmsərhəd zonalara yerləşdirilib hücum əmri
gözləyirdilər. Həmin günləri polkovnik Elşən Qarayev belə xatırlayır:
-Əməliyyatda iştirak etmək üçün tapşırıq alan kimi, öz istehkamçı
qrupumun üzvlləri ilə ön xəttə gəldik. Qarşımda qoyulan , hərbi hissəyə verilən tapşırıq düşmənin əks həmləsində bizim qoşunların sağ
və maneəsiz keçməsini təmin etmək idi. döyüş tapşırığını möhkəmlədilməsi üçün 1 gün qabaq ərazidə komandirlərimiz Mais Bərxudarov
və Bəkir Orucov (hazırda general mayor)birlikdə baxış keçirib, döyüş
müşavirəsi apardıq. Polkovnik (hazırda general-mayor) Mais Bərxudarovun tapşırığı bu oldu: “Mənə Lələtəpəni verin!”.
Biz gecənin qaranlığında istehkamçılarla birlikdə ön xətti təmizləyib keçərək, kəşfiyyatçılarımıza və hərbçilərimizə yol açdıq. Arxadan da hərbçilərimiz gəlirdilər. Öz işimizin öhdəsindən layiqincə
gəldik. Səhər saat 04.25-də hamı eyni zamanda səngərə çatmışdı. Biz
irəli gedəndə bilmirdik ki, “Dayan!” əmri veriləcək. Elə bilirdik ki ,
artıq Cəbrayıl və Füzuli bizdə qalacaq. Xankəndinə gedəsiydik. Aprelin 2-si günü artıq 25 il bundan qabaq ermənilərdə olan ərazilərimizdə, onların qazdığı səngərlərdə oturmuşdu hərbçilərimiz. Elə bu vaxt
həmin səngərlərdə bayraq ucalatmaq istədik. Bir dəmir boru tapıb,
bayrağımızı postda yüksəyə qaldırdıq. Özümlə gəzdirdiyim bayrağı
çıxarıb verdim. Aprelin 2-si günü artıq BMP-lər üçün səngər qazmağa başladıq. Gecədən başlayaraq başımızın üstündən mərmilər yağır,
ermənilərin PUA-ları uçur, top atəşləri dayanmırdı. Gözəl bir bahar
günündə cəhənnəm atəşləri var idi. Sözün əsil mənasında göydən
od-alov yağırdı.
Xəbər gəldi ki, mayor Elnur Əliyev, MAXE Ruhin Qəhrəmanov
və bir gizirimiz də Lələtəpənin altında atılan mərmilərdən həlak
olublar. Gündüz saat 4-5 radələri idi. Komandirimiz Mais Bərxudarovun qanı çox qara idi. Dedi ki, düşmən atır. Biz də onların nəşlərini
çıxarda bilmirik. Gözləyək, görək neynirik? Mən təcili yardım maşını
ilə həmin koordinatla uçan güllələrin və mərmilərin altında gedib həmin məntəqəyə çataraq. Şəhidlərimizin nəşini gətirdim. Əsgərə dedim ki, avtomobili sürəndə cığırdan çıxma. Bir də gördüm ki, mina
var, cəld xəbər elədim, maşını asta sür, sürücünün həyəcanı özünü
itirərək, maşını cığırdan çıxaranda, minaya düşdük. Ermənilərin atdığı mərmilərin altında həyəcansız gəzmək mümkün deyildi. Allaha
min şükür ki, nə şəhidlərin nəşinə , nə də bizə heç nə olmadı. Maşı75
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nın qabağını mina dağıtdı. Traktor gətirib, maşını qoşdum traktora,
özüm sürüb təhlükəli zonadan çıxardım.
Təbii ki,döyüş itkisiz olmur. Gecə saat 1 radələri idi. Bir də baxdım ki, komandirimiz polkovnik Mais Bərxudarov rabitə vasitəsi ilə
kiməsə raport verir, deyir ki, Lələtəpənin qabağında BMP-lərimiz qalıb, bir də bir ayağını itirən hərbçimiz Orxan. Onu oradan çıxarmasam, qan aparacaq, şəhid sayımız arta bilər. Mən artıq şəhid vermək
istəmirəm. Bu xəbərdən sonra istehkamçılardan kimisə göndərməliydi əraziyə. Ermənilərin PUA-ları başımızın üstündən uçur. Oraya
özümdən başqa istehkamçını göndərə bilməzdim. Çünki ərazi minalarla doludur axı. Etibar etmədim. Əmr vermək, kimisə ora göndərmək böyük məsuliyyətdir. Getmək var, qayıtmaq olmaya da bilər ...
Gecənin qaranlığında, başımızın üstündən güllə, mərmi yağayağa yenə üz tutdum Lələtəpə tərəfə. Bizim dayandığımız yerdən
oraya 1500 metrdən artıq məsafə olardı. Özümlə apardığım istehkamçılar və texnika ilə gəlib tapşırılan əraziyə çatdıq. Buralarda basdırılan minaların üstündə yaşıl otlar göyərmişdi artıq. Uzun zaman
keçdiyində mina torpağın altında 45 sm-dən dərində olarsa, aparatlar götürmür, siqnal ötürmür. İstehkamçı birinci bilməlidir ki, harada
mina basdırılıb, onu hiss eləməlidir ki, qarşısındakı mina düşmənindir, ya ki, öz tərəfi basdıran minadır. Düşmənin ən uğurlu pusqusu
minalanmış yollardır. Düşmən gözləyir ki, buradan geçəcəyik.
Hərbçimiz yaralanmış əraziyə gəlib çatdıq. Onu götürüb təcili
yardım maşınına yerləşdirdik. Maşını göndərdim geri. Belə şəraitdə
gecəgörmə cihazları ilə işləyirik. Nədirsə atılan mərmilər, güllələr gəlib bizdən yan keçirdi. Ərazidə yolu tanımayan , tapşırığı yerinə yetirib, burada azıb qalan hərbçilərimiz var idi. Onların səsi gələn tərəfə
getdim. Bu şəxsi heyəti BMP-ləri ilə birlikdə başqa yola çıxardım ki,
düşmən ayıq düşməsin. Bu ərazini kimsəyə etibar edə bilməzdim.
Özüm arxası yola, üzü tanka dayanaraq dal-dala gedərək, gecəgörmə cihazı ilə onları minasız yola çıxarırdım. Tankla aramızda 10-15
metr məsafə var idi. Bu zaman ayağımın altında həmin o dediyim 45
sm dərinliyindəki minalardan partladı. Bəzən yaşıl ot, göy çəmən də
adamı aldadır. Özümü itirmədim. Döyüş yoldaşlarım tankdan düşüb
köməyə gəlmək istədilər. “Dayanın!“ əmrini verdim. Öz kəmərimi
açıb, ayağıma bağladım. Ağrını hiss etmirdim. Bir az başımda səs var
idi. İnsanın üzərində məsuliyyət olanda, ağrını, təhlükəni ötürə bilir.
İstehkamçılardan biri mənimlə idi. Elə ayağım yaralı halda yenə cığır
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aça-aça irəli gedirdim. Yarı yolda yoldaşlar məni əlimizdəki avtomatlardan və paltarlarda xərək düzəldib ona qoydular. Yolda geniş kanallar var idi. Tanka, BMP-yə otura bilməzdim. Çünki , həm allahın
qarşısında, həm də komandirimin qarşısında bu boyda şəxsi heyəti
aparıb sağ-salamat çıxarmaq kimi bir öhdəçiliyim var idi. Kanalları
keçəndə döyüş əməliyyatından qayıdan hərbçilər düşüb kanala giridilər, mən də onların çiyinlərindən yaralı ayağımla keçirdim. Mən
komandirliyimi unutsaydım, başım ağrıya qarışsaydı, bir qrup döyüşçünü qurban verməliydim. Yolda bizi gözləyən hospitalın təcili
yardım maşınına çatanda, tibb işçiləri ağrını və qanı kəsmək üçün
iynə vurdular.
Və yalnız bundan sonra Elşən əlində açılmağa hazır saxladığı silahını yerə qoyur. Bu silahla özünü qoruyurdu ki, birdən işdi-şayətdi,
düşmənlə üz-üzə gələrsə, mübarizə aparsın.
... Polkovnik Elşən Qarayev deyir ki, minaya düşəndə insanın bədəninin bütün üzvləri qəfil partlayışdan qorxub donur. Ona görə də
bədən şok keçirir, qan da öz fəaliyyətini nisbətən dayandırır. Yalnız
bədənin keyi açılandan sonra, qan axmağa başlayır və insan ağrını
hiss edir.
Elşən Qarayevi yaxınlıqdakı səhra hospitalına yerləşdirirlər.
Özünə gələndən sonra isə həkimə deyir ki, onun ayağını elə kəssin ki,
protez geyəndə əgər-əskiyi olmasın. Sonra da əlini cibinə atıb oradan
192 manat pul çıxarır. Və onu hərbçilərə verib deyir ki, gedin 2 qurbanlıq alıb birini Lələtəpədə, birini də özünün komandir olduğu hərbi hissədə kəsin. Polkovnik Elşən Qarayev Lələtəpə alınandan sonra
ilk qurban kəsən adam kimi də tarixə düşür.
Çünki Tanrı ona bir dəstə hərbçini ən təhlükəli yerdən xilas etmək kimi bir fürsət vermişdi. Və bir də ki... Bir də ki, özünə gələndən sonra, qolundakı saatını görmür. İstehkamçılardan xahiş edir ki,
o saat oğlu Cavidanın əmanətidir, mütləq həmin əraziyə gedib saatı
gətirsinlər.
Döyüş polkovniki –leytenant Elşən Qarayev aprel döyüşlərin
dəki xatirələrini danışdıqca sinəsi körüklənir, hərdən əllərini ovuşdurur, hətta kəsilmiş ayağının da üstünə aparır. Və deyir:
- Minada partlayanda ağlıma gələn ilk fikir bu oldu: “Mən Cavidana nə deyəcəm?”. Siz bilirsinizmi mənim anam indiyə qədər
bilmir ki, ayağımın yarısı yoxdur. Mən bunu ona deyib, dərdini artırmamışam. Bizim vəzifəmiz bu Vətəni qorumaq və onun uğrunda
77

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

ölümə getməkdir. 2001-ci ildə hərbçilərimiz Daşkəsəndə qar uçqununa düşüb, həlak oldular. Xilasetmə əməliyyatında mən də var idim.
O zaman uçqundan onların meyitlərini çıxaranda, dostlardan kimsə
narahat olmuşdu ki, qarın altında qalıb öləcəksən. Həmin dostuma
demişdim ki, mən qarda yox, minada öləcəyəm. Amma sizə deyim ki,
o aprel döyüşlərində uçan güllələrin, partlayan mərmilərin heç biri
mənə dəymədi. Tanrı məni oraya bu gün yaşayan oğullarımızı xilas
etmək üçün vasitə kimi göndərmişdi.
-Komanidr, Lələtəpənin alınmasında iştirak edən qəhrəmanlardan birisiniz. Həmin günlər sevinirdinizmi?
- Biz nəyə seinməliydik ki, bizim sevincimiz Şuşadadır, İrəvanı
alanda sevinib qürur keçirəcəyik. Sadəcə bu qarşıdurmada qalib gəldiyimiz üçün həmin anlar xoşbəxt idik. Bir anın xoşbəxtliyi. İllərin
“Ohanyan xətti”- deyilən bir sərhəd zonası mifi yaratmışdı düşmənlərimiz, biz o xətti keçdik. Lələtəpə ilə kifayətlənməməli, irəli getməliydik. Hələ sevinmirik ki, nəyə sevinim?! Xankəndinə çatmamışam,
nəyə sevinim?! Şuşa bizi gözləyir... Mais Bərxudarov kimi generalı
olan ordu irəliləməlidir. Mais həmin döyüşdə əsil qəhrəman idi. Həm
döyüşdə, həm sursat, həm ərzaq, həm şəxsi heyyət, həm tankın üstündə... komanda vermək... Hara dönürdümsə onu görürdüm.
-Yaranız yenə ağrıyırmı?
-Ağrılı bilirsiniz nədir? Öz torpağımızda deyirik ki, “Düşmənin arxasına keçib, zərbələr endirdik...”—bundan ağrılı bir söz, bir
zərbə yoxdur. Axı o torpağın arxası da, önü də bizimdir. Biz dünyaya, vətəndaşlarımıza bunu öyrətsək, Vətənin necə dəyərli olduğunu
hamı biləcək!
Polkovnik Elşən Qarayevin oğlu Cavidan diplomatiya universitetini deyil, Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetini seçdi. Hətta
Aprel döyüşlərində iştirak edənlərlə görüş keçirəndə, komandir, oğlunun burada təhsil aldığını kimsəyə bilirməyib. Fikirləşib ki, birdən
atasına görə, oğluna güzəşt edərlər. Elə buna görə də , Cavidan həmyaşıdları ilə söhbət edəndə onlara deyir ki:
- Sizə nə var ki, sizin atanızın oğlu olmaq asandır. Çətin mənim
işimdir ki, mən Elşənin oğluyam. Məsuliyyətim böyükdür. Mən hər
hərəkətim ilə atamın məsuliyyətini çiyinlərimdə gəzdirirəm.
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SƏN MƏNİM DÖNMƏYƏN
QONAĞIM OLDUN...
1991-ci il idi. Elnur Əliyev Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbə qəbul olunması haqqındakı xəbəri ailəsinə
çatdırmaq üçün Füzulinin Dədəli kəndindəki evlərinə tələsirdi. Kənd yolunda məktəb müəlliməsi Qənirə Hüseynova ilə rastlaşmışdı. Şad xəbərini öncə
müəlliməsinə vermişdi, hər ikisi sevincdən ağlamışdılar.
Elnur, Adil Əliyevlə Svetlananın
ilk övladları idi. Elnurdan sonra ailənin
daha iki oğlu və bir qızı da olmuşdu.
Amma nədənsə, kənddə, qohum-əqrəba
arasında hamı Elnuru daha çox sevirdi.
Elnur evə az-az gəlirdi. Başı dərslərinə qarışmışdı. 1994-cü ildə artıq
o, Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində təhsil alırdı.
O, hərbi peşəni özünə həyat amalı seçəndə, doğma kəndləri düşmən hücumuna məruz qalmamışdı. 1992-ci ildə Azərbaycan torpaqları ermənilər tərəfindən işğal olunmağa başlayanda, kəndin cavanları kimi Elnur da gedib könüllü dəstələrə yazılmışdı. Lakin 19 yaşlı bu
gənci atası birtərəhər yola gətirib, yenidən təhsilinə qaytarmışdı. Adil
kişi bu dəliqanlı oğluna məsləhət verərək demişdi ki, Vətəni hərbi biliklərə yiyələnəndən sonra müdafiə etmək daha məqsədəuyğundur.
Bu sözlər də o vaxtdan Elnur Əliyevin həyat devizinə çevrilmişdir.
1998-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbini (indiki
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi) bitirəndən sonra onu N saylı hərbi hissəyə motoatıcı tağım komandiri təyin etdilər.
2001-ci ilin iyun ayından 2008-ci ilin may ayına qədər N saylı hərbi
hissədə motoatıcı bölük komandiri oldu. Artıq təcrübəli hərbçi peşəsinin sirlərini gənclərə aşılayır, əsgərləri cəsur və cəsarətli olmağa çağırırdı. Uzun illər Elnur Əliyevlə dost olmuş, onunla birlikdə Vətənin
müdafiəsində iştirak etmiş silahdaşı, mayor Əbil Əbilovun dediklərindən:
- Elnurla gəncliyimizdən bir yerdə böyüdük, bir yerdə oxuduq.
O, başqa bir aləmin adamı idi, saf, mərd, igid oğul kimi yaddaşım79
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da qaldı. Ona “Dəli Elnur” deyirdik. Çünki harada irəli getmək lazım olurdusa, özünü qabağa verirdi. İstəyirdi ki, ən çətin işləri özü
görsün. 2001-ci ildə Füzulidə düşməndən bir postun alınmasına nail
olmuşdu. O postun adı indi də “Təzə post”dur. 2005-ci ildə isə Tovuzda, yenə ermənilərdən bir postun alınmasına özü rəhbərlik etmişdi. Həmin post alınanda, Dilqəm adlı bir əsgərimiz şəhid olmuşdu.
Postun adını da “Dilqəm” adlandırdıq. Elnur həm təcrübəli, həm də
cəsur döyüşçü idi. Rəhbərlik onun cəsarətinə güvənirdi, ən ağır və
təhlükəli yerlərə onu göndərirdi. O, bütün tapşırıqların öhdəsindən
bacarıqla gəlirdi. Elnur 6 il mənim zabitim olmuşdu. Bu illər ərzində
ondan intizamsızlıq, namərdlik görmədim. Bizim səngərdə yaranan
dostluğumuz qardaşlığa çevrildi. O, əsgərlərinə də biganə deyildi,
onlara balası, qardaşı kimi baxırdı...
Elnur etibarlı dost, səriştəli hərbçi, qayğıkeş ailə başçısı, dəyərli
övlad idi. Şəhidin xanımı Nuranə Əliyeva da danışdı:
- Elnur anamın dayısı oğlu idi. Gözümüzü açıb, Elnuru həmişə
yanımızda görmüşdük. Elnur evimizə gələndə sevinərək qabağına
qaçar, üstünə atılar, boynunu qucaqlayardıq. Tale elə gətirdi ki, böyüklərin məsləhəti ilə 2005-ci ildə ailə həyatı qurduq. Sumqayıt Dövlət Universitetini bitirmişdim. Toyumuz olandan sonra Elnur məni
götürüb hərbi xidmətdə olduğu Tovuzun Qaralar kəndinə apardı.
Kirayə qaldığımız ev düz dağın başında idi. Odunla ocaq qalamağı, xəmir yoğurub ocaqda çörək bişirməyi öyrəndim. Dağların qışına,
soyuğuna dözdüm. Ancaq xoşbəxt idim. Bir də görürdün ki, günlərlə
evə gəlmir. Elə həvəslə yolunu gözləyirdim ki... Evə gələndə, sevinirdim. Hərdən küsüb otururdum, deyirdim ki, qorxuram. Könlümü
alıb: “Nuru, mən o əsgərlərin yanında olmasam, onları qorumasam,
onlar da bu Vətəni qoruya bilməzlər. Onlar həm də səni qoruyurlar.
Nə qədər ki, onlar bizi qoruyurlar, qorxma”, - deyirdi. Tovuzun Qaralar kəndi Ermənistanla həmsərhəd idi. Qış o qədər sərt keçirdi ki,
kənddə olan beş-on ev qış gəlməmişdən əvvəl 5 aylıq ərzağını yığıb
qoyurdu anbara... Dağın başına ancaq “Vilis” və “Niva” maşınları
çıxırdı. Əsgərlərin işıqları da olmurdu. Heç işıq olanda da gecələr
yandırmırdılar. Lampa, şam işığında postları qoruyurdular ki, qarşıdan ermənilər atmasınlar. Bir dəfə səsə evdən çölə çıxdım. Gördüm
ki, Elnur bir əsgəri qollarının üstündə maşına tərəf qaçırır. Onu Niva
maşınına qoyub yola saldı. Sonra isə özü yerə çökdü, başını əllərinin
arasına alıb xeyli oturdu. Mən də kənardan onu müşahidə edirdim.
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Yaxınlaşmağa ürək eləmirdim. Bir qədər keçəndən sonra əsgərləri
ona su verdilər. Əl-üzünü yuyub, getdi.
Axşam evə gələndə dedi ki, “Meşədə armudun yaxşısını həmişə
ayı yeyir, namərd ermənilər snayperlə ən yaxşı əsgərimi vurdular”.
Yaşadığımız yer sərhəddə idi. Bu bölgədə sağ qalmaq şans idi. Hər
gün ermənilər tərəfindən atışma, təxribat olurdu. Qarşısını isə Elnurgil alırdılar. İşdə olan söhbətləri evə gətirməzdi. Nə baş verdiyini heç
vaxt bilməzdim.
Həmin ağır şəraitdə ilk hamiləliyim yarımçıq oldu. Birinci övladımızın doğulmasına 4 ay qalmış, fevral ayında mənim əhvalım yenə
pisləşdi. Elnur çox narahat idi. Səhəri mənimlə o da diri gözlə açdı.
Neçə dəfə demişdi ki, get rayon mərkəzinə, ya da Sumqayıta - anangilə. Getməmişdim. Deyirdim ki, mən səni bu təhlükəli yerlərdə tək
qoya bilmərəm. Elə bilirdim ki, mənim nəfəsim, varlığım onu qoruyur. Gecə ilə Tovuzun başqa kəndində yaşayan qohumumuz Mahir
əmiyə zəng vurdu. Mahir əmi də dedi ki, səhər o başdan gəlib məni
götürəcək. Səhər tezdən ağrılarımın çoxaldığını görən Elnur dedi ki,
qalx, dağın ətəyinə qədər gedək. Özü əyilib çəkmələrimi geyindirdi.
Qonşu qızı dedi ki, çəkmələrin üstündən corab geyinim ki, dağ aşağı
sürüşməyim. Elə də etdik. Əllərini arxasında çarpazlamış şəkildə, iri
addımlarla qabaqda gedirdi Elnur. Mən də onun enli kürəyinin arxasınca, qonşu qadının əlindən tuta-tuta addımlayırdım. Dağın ətəyinə
çatanda gördük ki, Mahir əmi dağ yuxarı çıxmaq istəyir. Hələ bizdən
incidi ki, niyə onu gözləməmişik. Məni Mahir əminin maşınına mindirib, özü geri qayıtdı və dedi ki, hərbi hissəni qoyub gələ bilməz. Bir ay
Mahir əmigildə, kənd həkiminin nəzarəti altında yatası oldum. O bir
ayda Elnur bir dəfə yanıma gəlməyə macal tapmadı. Məni Sumqayıta
da qaynım Nurlan apardı. Oğlumuz Elvin doğulandan iki ay sonra
Elnur bizi görməyə gəldi. Bax, beləcə bir ömür sürdük. O harda olurdusa, mən də onun əsgəri olurdum. Sonradan Azərbaycanın bütün
sərhəd bölgələrini gəzdik. Harada qulluq elədisə, gecələr əsgərlərinin
keşiyini çəkdi. Hətta məzuniyyətə çıxanda belə, evdə axıra qədər qalmazdı. Məzuniyyəti yarımçıq qoyub, işinə qayıdırdı. Lakin bilirdim
ki, harada olsa da, qayıdıb evə gələcək. Onun evə qayıtmayacağını
heç düşünməmişdim...
Nuranə Əliyeva aprel ayının 2-də Lələtəpə yüksəkliyinin alınmasında şəhid olan həyat yoldaşı, zabit Elnur Əliyev haqqında danışdıqca, hərdən anası Şairə xanım Bayramova da söhbətimizə müdaxilə
edirdi:
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- Atam rəhmətə gedəndə, mən balaca qız olmuşam. 18 yaşlı anam
məni də götürüb, atası evinə gəlib. Sonra tibb bacısı peşəsinə yiyələnib. Anam bibisi qızı Svetlananı da qardaşı Adilə alıb. Bu cütlüyün də
ilk uşağı Elnur doğulanda, mən artıq dəstə qız idim. Evdəki qız-gəlin üçün Elnur sanki göydən düşmüş mələk idi. Hamımız beşiyinin
başında növbə çəkirdik. Böyüdükcə də ağıllı, fərasətli bir uşaq oldu.
Sonra Elnurun iki qardaşı və bir bacısı da doğuldu. 1993-cü ildə Dədəli kəndini də ermənilər işğal etdilər. Biz elliklə Sabirabada köçkün
getdik. Bir müddət sonra Sabirabadda məskunlaşmış həmkəndlilərimizi Bala Bəhmənli tərəfə köçürdülər. Camaatın əksəriyyəti yenə öz
el-obamıza, yerinə-yurduna qayıtdı. Elnurun atası da Bala Bəhmənli
ilə Əhmədbəylinin arasında ev tikdirdi. Ev deyəndə ki, sığınacaq kimi
bir yer idi. Mənim həyat yoldaşım Üzeyir Bayramov da Füzuli rayonunda Rabitə şöbəsinin mühəndisi idi. Elə oldu ki, onu Sumqayıtda 4
saylı ATS-ə mühəndis göndərdilər. Biz də ailəliklə köçüb Sumqayıtda
yaşayası olduq. Allah erməniyə lənət eləsin, bizi yurd-yuvamızdan
didərgin saldı. 2003-cü ildə gəlinimiz Sveta – Elnurun anası xəstələndi. Mənə dedi ki, Nuranəni Elnura istəyir. Anam da bu tərəfdən düşdü üstümə ki, sözümüzü yerə salma. Elnur anamın həm də qardaşı
oğlu olduğundan, belə fikirləşirdi ki, qohumluq bağları, mehribançılığımız itməsin. 2003-cü ildə Elnurun anası vəfat elədi. İki il sonra – 2005-ci ildə Elnurla qızıma toy etdim. Biz birlikdə rəqs eləyəndə, Elnurun dostları elə bilmişdilər ki, mən onun anasıyam. Birdən
musiqiçilər anaya aid mahnı çaldılar. Elnurun əlləri boşalıb yanına
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düşdü. Üzündən öpdüm. Gözləri doldu. Qızım 10 il Elnurla ən ağır
bölgələrdə yaşadı, bir dəfə onların olduqları yerlərə getmədim, narahat olmadım. Çünki bilirdim ki, qızımın yanında Elnur kimi oğul var.
Evə gələndə yanımda oturar, başını da qoyardı dizlərimin üstünə,
anasının iyini məndən alırdı. Heç cürə ağlıma gətirə bilmirəm ki, indi
mən necə Elnurun yoxluğundan danışıram?!
Nuranə, bacısı Ülviyyə və Şairə xanım ailə albomlarını divanın
üstünə töküblər. Elnurun 9 yaşlı oğlu Elvin və 8 yaşlı oğlu Elxan
həvəslə atalarının şəkillərini götürüb mənə göstərirlər. Nuranə deyir
ki, elə ki evə qonaq gəlir, Elxan tez gedib hərbi kostyumunu geyinir
əyninə. Elvin də atası haqqında gündəlik yazır. Elvini dilə tutub, xahiş etdim ki, gündəliyini mənə də göstərsin. Gətirdi. Baxdım:
“Əlizadə Elvin. Ən böyük arzum - Atamın istəyini yerinə yetirmək. 9 yaşım var.

Elvinin gündəliyim
Mənim atam hərbçi idi. Ona görə də tez-tez köçürdük. Mən Daşkəsəndə, Göygöldə, Mingəçevirdə, Füzulidə, Sumqayıtda olmuşam.
1-ci sinfi Mingəçevirdə Firəngiz müəllimənin, 2-ci sinfi Rəhilə müəllimənin, 3-cü sinfi Xəyala müəllimənin sinfində oxumuşam. Atam heç
vaxt xətrimə dəyməzdi, dəysə də, sonra yumruğunun içərisində pul
tutub deyərdi: “Gəl bura, sənə pul verim”. Mən gəlməyəndə, qardaşıma deyərdi ki, gəl sənə verim. Ancaq qardaşım gələndə, yenə: Yox
əəəə... Elvinə verəcəm” - deyərdi. Mən gəlirdim, əlimdən tutub sonra isə barışardıq. Anamın əlində işi olanda, mənə deyərdi ki, Elvin
mənə çay süz. Ya da ki, mənə deyərdi ki, Elvin yeməyə nə var. Anam
da ona yemək verirdi. Sonra isə mən böyüdüm. 9 yaşım var idi. Bir
gün xəbər gəldi ki, 02.04.2016-ci ildə Əliyev Elnur şəhid olub. Bu bizə
çox pis təsir etdi. Mən istəyirəm ki, atama layiq övlad olum. Atamın
arzularını yerinə yetirim. Atamın 1-ci arzusu mənim də onun kimi
komandir olmağım idi. Mən böyüyəndə, şəhid olsam, ana, ağlama!
Əksinə, başını uca tut. Çünki şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Atam
da sağdır, o, göylərdədir, biz onu görməsək də, o, bizi görür. Artıq
mən 4-cü sinifdə oxuyuram. Atam bizə hər şey qoyub gedib. Şəhid
olsa da o, bizə 2-ci ev də sürpriz edib. Bu ev çox qəşəng idi. Əlbəttə ki,
atamın əli dəyən hər şey gözəl olur. Atamın aldığı çörək də çox dad83

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

lı olurdu. Mən kursa gedəndə, atamla Aprel döyüşündə şəhid olan,
Sumqayıtda yaşayan Vüqar Yusifovun qızıyla tanış oldum. Onun da
taleyi mənimki kimi idi. Allah bizə bu taleyi yazıb.
3 fevral 2017-ci il.
Artıq atamın ölümündən 10 ay keçib. Ondan geriyə şəkillər və
xatirələr qalıb. Mən bir xatirə daha danışacağam: “Atam vaxt tapdıqca, bizi gəzməyə aparırdı. Bir dəfə o, bizi Mingəçevirdə Kürün qırağına, gəzməyə aparmışdı. Bizi gəmi ilə gəzdirib və əyləndirmişdi,
istədiyimiz hər şeyi alırdı. Mənə görə dünyanın ən yaxşı atası mənim
atamdır. Çünki mənim atam uşağını və ailəsini çox sevir. Ən əsası isə
Vətənini daha çox sevir’’.
...Evin kiçik oğlu Elxanın başı əlindəki avtomata qarışıb. Avtomatı söküb yığır. Hərdən də durub, atasının şəkilləri olan alboma fikirli-fikirli baxmaqda davam edir. Təsadüfən bu iki qardaşın söhbətinə
qulaq kəsilirəm:
Elxan: - Qaqa, yadındadır, Mingəçevirə getmişdik atayla?
Elvin: - Hə.
- Orda ata bizə qarpız almışdı.
- Hə, yadımdadır... Nə olsun ki, sən də qarpızı əlindən salıb sındırdın...
- Nə olsun ki... ata mənə heç nə demədi, dedi ki, yenə təzəsini
alacaq.
Elvin: - Atam bizə həmişə pul verirdi. Gecə yatanda deyirdi ki,
kim tez yatsa, o səhər durub balıncının altından pul götürəcək.
Elxan: - Hə, hə... Özü də ki, 1 manat qoyurdu. Bax, bu Elvin də
tez durub mənim 1 manatımı götürmüşdü. Hələ də mənə o 1 manatı
borcludur.
Yadına gəlir bir dəfə də atanın iş yerinə getmişdik...
- Ən çox mən getmişəm.
- Nə olsun ki, mən də gedirdim də...
İki qardaşın söhbətinə müdaxilə edirəm:
- Elxan, atanın iş yerinə nə vaxt getmişdiniz ki?
Elxan:
- Bura köçməmişdən qabaq, atanın iş kabinetinə getmişdim...
Onun kompüteri də yox idi... Atamın yerində başqa adam oturmuşdu... Atamın orada olan şəkillərini də, paqonlarını da götürmüşdülər...
Atamın heç nəyini saxlamamışdılar... Niyə elə ediblər, bilmirəm. Heç
olmasa, atanın şəklini qoysunlar otağına...
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“Oğlum, olmaz axı, indi onun iş yerində başqası işləyir. Bu, həyatdır, həyat belədir. Öyrəşməlisən, balam. Bundan sonra bütün çətinliklərə öyrəşməliyik.” - deyib, mənimlə söhbətinə davam edir Nuranə. Elnur haqqında ən kiçik xatirəni, ən şirin hekayəti bir bədii əsər
kimi təsvir edir. Əslində Nuranənin danışdıqları elə yarımçıq bir sevgi romanı, nakam bir məhəbbətin özüdür:
- Bütün bunlara baxmayaraq yaşamağa məhkumam. Biz Füzulidəki evimizdə, hospitalın yaxınlığında yaşayırdıq. Bir otaqlı evdə
həm yeyib içirdik, həm də yatırdıq. Mart ayının 31- i evə gec gəldi.
Baxdım ki, heç kefi yoxdur. Belə olanda, çalışırdım ki, ondan söz soruşmayım. Çörəyini yeyib, yatdı. Səhər o başdan kitelini və buşlatını geyinib elə getmişdi ki, xəbərim olmamışdı. Yuxudan oyanandan
sonra hazırlıqlara başladım. Aprelin 1-i qaynım Nurlanın oğlunun
doğum günü idi. Belə qərara gəlmişdik ki, ad gününü bizdə yığışacağıq. Axşama qaynım ailəsi ilə bizə gəldi. Gecə saat 11 olardı. Elvin
əmisi Nurlanı uşaqlarının yanında görüb qəribsədi, atası üçün darıxdı. Ağlayıb dedi ki, mən atamı istəyirəm, zəng vur, onunla danışım,
evə tez gəlsin. Adətən vəziyyət gərgin olanda, ona zəng vurmazdım.
Uşağa dedim ki, atan sabah gələcək. Eltimlə səhərə qədər yatmadıq.
Atışma səsləri intensivləşmişdi, o səslər lap evin içində eşidilirdi. Artıq hamımızda narahatlıq var idi. Səhər uşaqları məktəbə apardım.
Baxdım ki, başımızın üstündən bir neçə qara vertolyotlar uçur. Vertalyotların səs-küyü uşaqları qorxutdu. Onları qucaqlayıb dedim ki,
qorxmayın. Müharibədir. Atagil də onlara köməyə gedirlər. Mən qayıdıb gələndə, kənddəki adamlar dedilər ki, ara qarışıb, uşaqları dərsə nahaq aparmısan. Gülə-gülə cavab verdim ki, bir şey olsa, mən
hamıdan əvvəl xəbər tutaram. Əgər mən məktəbə getmişəmsə, deməli, sakitlikdir. Amma baxdım ki, kəndin camaatı mənə qəribə baxır...
Mənim də dünyadan xəbərim yox...
Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecəni çox narahatlıq keçirməyə başladım. Yazdım ki, necəsən? Çox yorğun olduğunu dedi, mən də könlünü almaq istədim. O gecə heç vaxt yazmadığım, demədiyim xoş
sözləri yazdım ona. Səhər saat 05:24-də yenə də təkrar ona mesaj göndərdim, halını soruşdum. Aradan beş dəqiqə keçməmiş, cavab gəldi:
“Yazmayın”. Cavabı elə bil ki, üçüncü şəxs yazmışdı. Heç nə anlamadım... Ürəyimdə şübhə qaldı.
Sonra anam, bacım Ülviyyə zəng vurdular. Mən də baldızım Turanə ilə həyətdə dayanıb hərbi hospitala tələsən təcili yardım maşınları85
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na baxırdıq. Lakin heç cürə ağlımıza gəlmirdi ki, Elnur ön cəbhəyə gedə
bilər. Axı o, bu hərbi birləşmədə komplektləşdirmə rəisi kimi xidmət
edirdi. Ona görə də arxayın idik ki, o döyüş gedən bölgədə ola bilməz.
Bacısı Turanə Əliyevanın dediklərindən:
- Biz anamızı tez itirmişdik. Onu böyüyümüz sayırdıq. Evin kiçiyi mən idim, ancaq onu çox istəyirdim. Uşaqlıqda ondan qorxub-çəkinirdim. Etiraf edim ki, ona olan sevgimi heç vaxt büruzə verməmişdim. Lakin o atışma başlayanda, evimizin yanından təcili yardım
maşınları gəlib keçəndə, məni ağlamaq tutmuşdu. Cəsarət edib qardaşıma yazdım ki, “qaqa, özünü qoru. Mən səni çox istəyirəm”. Əvvəllər bu haqda heç vaxt ona deməmişdim. Utanırdım sevgimi ona
bildirməyə.
Bəli, kimsə bilmirdi ki, Elnur Əliyev evi də, ailəni də, uşaqları da unudub, Vətənin Qalibiyyət davasına gedib. Aprelin 1-i hərbi
birləşmədə komplektləşdirmə rəisi, mayor Elnur Əliyev də Füzuli-Xocavənd istiqamətində qızğın döyüşlər getməsi haqqında xəbər
almışdı. Əsgəri olmuş Ülvin Məmmədovun düşmən snayperinin
atdığı atəş nəticəsində həlak olmasını eşidəndə, yerində qərara tuta
bilməmişdi. Çünki “kürd oğlu” dediyi bu gənci çox istəyirdi. Onun
necə vətənpərvər, igid bir oğlan olduğunu bilirdi. Hamının “Dəli Elnur” kimi tanıdığı komplektləşdirmə rəisi dərhal xidmət etdiyi hərbi
hissədə döyüşmək istəyən hərbçilərdən ibarət qrup yaradıb Lələtəpə
istiqamətinə yollanmışdı. Onlar Horadiz tərəfdən “Kitay” postu adlı
dar cığırı keçib, döyüş meydanına atılmışdılar və ön cəbhədəki döyüşçülərə qoşulmuşdular. Elnur hamıdan qabaqda gedirmiş. Qarşısına çıxan ilk ermənini dərhal məhv edib. Yerdə yaralı olan əsgərləri də
dəstəsi ilə bərabər arxaya keçirib. Ermənilərdən alınmış mövqelərdə
vuruşan döyüşçülər “Dəli Elnuru” görəndə daha da ruhlanıblar. Seviniblər ki, mayor öz dəstəsi ilə onların köməyinə gəlib. Savaşın qızğın
getdiyi bir vaxtda Elnur döyüşçüləri, “İrəli”, - deyə haylayıb, onları
hünər göstərməyə çağırıb. Bu vaxt qarşı tərəfdəki səngərdən atılan
qumbaranın dəstəsindəki əsgərlərə tuşlandığını hiss edib və özünü
qumbaranın üstünə atıb. Toz-duman çəkiləndən sonra isə əsgərlər
yerdə Elnur Əliyevin parçalanmış bədənini görüblər. Elnur sözün əsl
mənasında qəhrəmanlıq göstərib, öz ölümü bahasına bir neçə əsgərin
həyatını xilas edib. Adətən belə qəhrəmanları kitablardan tanıyırdıq.
Lələtəpə döyüşünü aparan komandir, polkovnik Mais Bərxudarov
ehtiramla qolları üstündə Elnur Əliyevin cansız, qanlar içərisində
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olan bədənini döyüş meydanından çıxarır... Korpus komandiri yenə
də əsgərlərinin qabağına keçib Lələtəpə döyüşünü davam etdirir. Döyüş Azərbaycan əsgərlərinin qələbəsi ilə başa çatır.
Nuranə qaynı Nurlana zəng edib, ərindən xəbər bilmək istəyir.
Nurlan isə ona “Belimiz sınıb” - deyə cavab verir. Bu sözü eşidən
Nuranə həyətdən baş götürüb qaçmağa başlayır. Xəbərdən, sözdən
qaçmaq istəyir. İstəyir ki, yalan olsun, yollar ayağına dolaşsa da qaçır. Onu gəlib aparırlar. Nuranənin naləsi aləmi başına götürür. Əlini
Tanrıya açıb, ondan uşaqlarının atasını istəyir, dizlərini yerə sürtüb,
ağlayır, yalvarır Tanrıya ki, onun həyatını yarımçıq etməsin, başının
tacını ondan ayırmasın. 35 yaşlı bu xanım heç vaxt Tanrıya bu qədər
yalvarmamışdı. Onu heç kim ovundura bilmirdi. Əllərini göyə qaldırıb deyirdi ki, “Əgər bu xəbər doğrudursa, mənim də canımı buradaca al...” Elə bu vaxt boynuna bir qol dolanır, görür ki, oğlu Elvindir,
anasını qucaqlayıb deyir: “Ana, bəs sənə bir şey olsa, biz neyləyərik...”
Nuranə yuxudan ayılmış kimi olur. Yenə də dönüb qohum-əqrəbadan
soruşur: “Nə olur, doğrusunu deyin, Elnura nə olub?”. Qadınlardan
kimsə səslənir: “Bala, Nuranə, uşaq deyilsən ki, Elnur şəhid olub...”
Bir qədər keçmiş, kəndə xəbər yayılır ki, Elnuru tabutda gətirirlər. El-oba mayor Əliyevi qarşılamağa çıxır. Nuranə bir də onda ayılır ki, o da yolun ortasındadır... Həsrətlə hamı kimi, ərinin gələcəyi
yollara baxır... Elə bu vaxt böyük qaynı Amid onun qolundan tutub
həyətə aparır və Nuranə Amiddən soruşur:
- Amid, düzünü de, doğrudanmı, Elnur yoxdur, o tabutda gətirdikləri Elnurdur? Amid, sənə qurban olum deyin ki, o, Elnur deyil, o,
Elnur ola bilməz...
Amid isə gözlərindən yaş axa-axa səssizcə, başını tərpədərək,
titrək səslə: “Hə, Elnurdur...” - deyir.
Azərbaycanın üçrəngli bayrağına bürünmüş tabutu həyətin ortasına düşürəndən sonra isə Nuranə dəli kimi tabutu qucaqlayıb hönkürür, ağlayır, kimsəni tabuta yaxınlaşmağa qoymur. Sonuncu dəfə
sevib yola salmadığı sevgilisinin tabutunu tumarlayır, öpür, oxşayır...
Tələbə vaxtı ünvansız yazdığı bir bənd şeirini xatırlayır. Sən demə, 15
il əvvəl özü-öz taleyini yazıbmış:
Sən mənim bəxtimin yanar ulduzu,
Sən mənim sönməyən çırağım oldun.
Sən mənim qəlbimin həsrət yağışı,
Sən mənim dönməyən qonağım oldun...
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Qaldı Elvinimin gözləri yolda,
Elxan dayanıbdır getdiyin yerdə.
Səbr edib gözlədim, öldü səbr də,
Sən nakam eşqimin qınağı oldun.
Bitsin bu küsgünlük, bitsin bu həsrət,
Bilirəm ki, ruhun çəkir əziyyət.
Vətən torpaqları bizə əmanət,
Tanrı dərgahında dayağım oldun.

Həmin o müdhiş gündə Elnuru yola salmağa gələnlərin yaddaşında 9 yaşlı bir oğlanın siması asılıb qaldı. Bu uşaq Elnurun böyük
oğlu Elvin idi. Atasının tabutunu qucaqlayıb hönkür-hönkür ağlayır,
tabutun önündə körpə quşcuğaz kimi tir-tir titrəyirdi... İnsanlar atasını Vətən torpağına tapşırıb, uğrunda canından keçdiyi bayrağı ona
verəndə, Elvin hönkürtü ilə həmin bayrağı gözlərinə tutub “Ata” deyərək, haray çəkir. Sonra bayrağı ürəyinə sıxır...
Nuranə deyir ki, indi Elnuru yuxusunda tez-tez görür. Həmişə
də boynuna dolanıb, sinəsinə sıxır sevgilisini... Tabutunu qucaqladığı
kimi... Bir də ki, Elnur şəhid olandan bir müddət sonra Füzulinin Bala
Bəhmənlidəki evlərinin yanındakı ağaca bir göyərçinin qonduğunu
müşahidə edir. Görür ki, nə zaman ağlasa, darıxsa, həmin göyərçin
gəlib ağacın üstünə qonur. Hətta həyətə çıxıb Elnurun adını çəkəndə, həmin göyərçin peyda olur... Sonuncu dəfə isə Sumqayıta köçəndə, göyərçin avtobusun pəncərəsinin yanında bir neçə dövrə vurur...
Sonra da uçub gedir...
...Azərbaycanın qəhrəman oğlu Elnur Əliyevin ailəsi 2011-ci ildə
kreditlə aldıqları evdə yerləşiblər. Elnur şəhid olandan sonra dövlət
onun borclarını da sildi. Bu evdə Elnur 1 gecə yatmasa da, indi evin
hər tərəfi Elnurdan danışır. Nuranə onun həyatına sona qədər yoldaşlıq etməyən sevgili yarının şəkillərini böyüdüb mənzilin divarlarına
vurub. Bu evdə hər gün Elnurdan danışılır, Elnuru xatırlayırlar. Elnurdan qalan şəkillərdir, bir də özünü əvəz etməyən əşyaları. Nuranə
yaşadıqları evdə özünü xoşbəxt saymır. Deyir ki, insanın xoşbəxt olması üçün çadırın, evin və ya imarətin fərqi yoxdur, mənim hər şeyim
Elnur idi...
Söhbətimizin sonunda Elvin yenə də atasından danışdı, onu
yuxularında görmək arzusunda olduğunu bildirdi: “İstəyirəm ki,
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atam yuxularıma gəlsin, ondan soruşmaq istəyirəm ki, hansı həyata
keçməyən arzusu varsa, onu mən həyata keçirim, ürəyində qalmasın
arzusu... Ancaq hələ gəlmir...” Sonra atasının tabutu olan şəkli əlinə
götürüb xeyli fikrə getdi. Nə düşündüyünü soruşdum. Cavabı belə
oldu:
- Eh... O hissləri başa salmaq mümkün deyil... Danışsam da, siz
başa düşməyəcəksiniz... Onu siz bilməzsiniz...
Nuranənin təskinlik yeri aprel ayında adını qəhrəmanlar sırasına
yazan, ön cəbhədəki əsgərlərə öz cəsarəti ilə qəhrəmanlıq öyrədən,
Azərbaycana Qalibiyyət gətirən Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanı,
mayor Elnur Əliyevin haqqında yazılanları oxumaqdır. O yazılarda
Azərbaycan Ordusunun mayoru Elnur Əliyevi belə xatırlayırlar:
Əbil Əbilov, dostu: “Elnur kadrlarla işləyirdi. Yeni gəlmiş əsgərləri bölmələrə bölünməsində rəhbərlik edən şəxs idi. Onunla illərlə
birlikdə işlədiyim vaxt görürdüm ki, bəzən haqsızlıqlara məruz qalır.
Ancaq ən ağır, ən məsuliyyətli bölgələrə, ön cəbhəyə isə həmişə Elnuru göndərirdilər. O, hər zaman ermənilərlə üzbəüz postlarda işləmişdi. Hər zaman ölümün gözünə dik baxmışdı. Son məqamda da özünü
qumbaranın üstünə atıb partlatdı ki, ətrafındakı cavanlar sağ qalsın.
Ancaq ona qəhrəman adı vermədilər. Lakin o Azərbaycan xalqının
qəlbində qəhrəman adını çoxdan qazanıb. Qəhrəmanlıq başqa necə
olur ki?!”
Tural Əzizov: “Bir vaxtlar hərbi xidmətdə tanıdığım ən yaxşı, təcrübəli zabitlərdən biri idi. Bir süfrədə çörək kəsmişdik. O, əsgərlərinə
öz doğması kimi baxırdı. Bu insanın sorağı təkcə Füzuliyə deyil, bütün bölgələrə yayılmışdı. Atasız əsgərlərin atası idi”.
Aqil Aylin: “2009-2010-cu illərdə onun işlədiyi hərbi hissədə hərbi xidmət keçirdim. Təzə gəldiyimdən, hərbi formamın çiyinlərindəki sapları söküb atmaq ağlıma gəlməmişdi. Özünü “bərkgedən”
göstərən bir çavuş (sonra onunla da dostlaşdıq) məni divara sıxıb,
nədən sapları sökmədiyimi soruşurdu. Bir də gördüm ki, çavuş dayandığı yerdə yoxdur... Komandir Elnur Əliyev bir zərbə ilə onu vurub yerə sərmişdi. Arxaya dönəndə, kapitan Elnur Əliyevi gördüm.
Gülümsədi üzümə və özü yaxınıma gəlib ipləri kəsdi. Mənim yaddaşımda bölük komandirim belə əbədiləşdi...”.

89

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

SƏN AĞLAMA...
...İnsan öz yarını tapanda, həyatı daha mənalı keçir, Ziya və Aişə də
o xoşbəxtlərdən idilər. Birlikdə gözəl
günlər keçirmişdilər. İlk dəfə Aişə ərinə
ata olacağını deyəndə, xoşbəxtliyinin
böyüklüyünə inanmışdı, Ziya onu qollarının arasına alıb, fırlatmışdı. Ona elə
gəlmişdi ki, ulduzlar da onun kimi fırlanır... Göy üzü gözlərinə elə gözəl görünmüşdü ki... Sonra da əri qulağına pıçıldamışdı: “Nə yaxşı ki, həyatımda sən
varsan...”. Aişə də bu məhəbbətdən, bu
eşqdən qızılgül kimi pardaqlanıb açılmışdı. Eşqinin ətri hər yana yayılmışdı.
Bir dəfə də həkim müayinəsindən çıxıb evə gələndə Aişəyə demişdi ki, qızının adını Yağmur qoyacaq. Gənc ailə yolboyu arzularından, planlarından danışmışdılar...
Bir səhər də Aişə Ziyanın səsinə oyandı, saata baxdı, 6-nın yarısı idi...
-Aişə...
- Nədir Ziya?
- Bilirsən, yuxumda onu gördüm...
- Kimi?
-Uşağı...
- Doğurdan, saçları necə idi?
- Saçları sapsarı, idi, çiyinlərinə tökülmüşdü... Ayağında ağ sandalları, əynində qar kimi ağ rəngdə gözəl yay paltarı var idi... Əlindən
tutmaq istədim. Əlini vermədi mənə... Dodaqlarını büzüb, dedi ki,
səndən küsmüşəm... Gəlmədi yanıma...
Martın 31-də Aişənin 26 yaşı tamam oldu. İkilikdə doğum gününü keçirdilər. Ziya ona çiçək dəstəsi bağışlamışdı. Ziyanın aldığı
az maaşla dolanırdılar. Beyləqanda kirayədə yaşayan ailənin köməyinə valideynləri çatırdı. Ata ocağından tutulan yüklər sayəsində
gün-güzəranlarını yola verirdilər.
Ziyanın mənəviyyatı təmiz və saf idi, çirkin əməllərdə əli olmazdı, o, əsgərlərinə dəyər verməyi bacaran zabit idi. Əvvəlcə Cümşüd
Naxçıvanski adma Hərbi Liseyi, sonra isə Heydər Əliyev adma Ali
Hərbi Məktəbi bitirmişdi. 2012-ci ildə TTM-də təlimlərdə fərqlənmiş,
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sonralar isə cəbhənin düşmənlə təmas xəttində tağım komandiri, leytenant kimi fəaliyyət göstərmişdi. 2015-ci ildə baş leytenant rütbəsini almışdı. Ailə həyatı qurduqdan sonra onu Beyləqan rayonunun N
saylı hərbi hissəsinə tağım komandiri təyin etmişdilər. Bərdədə toyunu çaldırandan iki həftə sonra, ata-anasının xeyir-duası ilə Ziya
Həsənov gəlinini də götürüb, Beyləqanda kirayələdiyi evdə yaşamağa başlamışdı.
2016-cı ilin birinci aprel günü idi. Aişə həmişəki kimi Ziyanın günorta yeməyini hazırlayıb, onu gözləyirdi. Hərbi hissə ilə evlərinin
arasındakı məsafə 15 dəqiqəlik yol idi. Ümumiyyətlə bu məhəllədə
hərbçilərin çoxu ev kirayələmişdilər. Ziya nahara özünü çatdırmışdı. Həmişəki kimi Aişə gülə-gülə gələcək xəyallarının planlarını üyüdüb-tökürdü. Birdən Ziyanın ona diqqətlə baxdığını hiss etdi... Sonra
ərini yola saldı, adəti üzrə pəncərənin önünə keçdi və orada dayanıb,
maşın həyətdən çıxana qədər Ziyanın arxasınca baxdı...
Axşamüstü eyvanda dayanıb həyətə baxırdı. Hərbçilərin heç birinin maşını meydançada yox idi. Bu vaxt qonşu qadınlardan birinin
səsini eşitdi:
- Aişə, xəbərin var, müharibə başlayıb?
- Xeyr, nə müharibə? Küçələrdə sakitlikdir, hamı işinə-gücünə
gedir? Sən hansı müharibədən danışırsan?
- Vallah, mənim yoldaşım dedi ki, cəbhədə, ön xəttdə müharibə
başlayıb.
Aişə tez evə keçib, Ziyaya zəng vurdu və ondan təlaşla soruşdu:
- Ziya müharibədir?
- Yox, ay qız. Boş şeydir. Narahat olma...
- Sən də ordasan? Ön cəbhədə?!
- Ön cəbhədə deyiləm, arxadayam...
- Niyə?
- Hamı buradadır, mən də...- Ərinin son sözündən sakitləşdi bir az.
Gecənin bir aləmi, çaqqal ulamasını xatırladan səsə oyandı, eşitdiyi səsdən üşəndi... Sonra daha gözlərinə yuxu getmədi. Havaya
baxdı... Nənəsindən eştmişdi ki, qışın əsl üzü martın 15-dən aprelin
15-nə kimi sərt olur. Bu il də qış yaman sərt idi... Havada həm çiskin,
həm də sazaq var idi...
Aprelin 2-si səhər tezdən Ziyadan mesaj gəldi telefonuna: “Gülüm, qorxmursan ki? Yox nədən qorxacağam ki... Nə vaxt qayıdırsan?
İşimizi qurtarıb, qayıdacam”...
Aprelin 3-də isə qayınanası Tərlan xanım zəng vurub, ondan
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hal-əhval tutdu, sonra da gəlinini Bərdəyə gətirmək istədiyini dedi.
Aişə arxayın-arxayın:
- Narahat olmayın. Oturmuşam evdə, Ziya bir-iki günə gələcək,
- deyə ona cavab verdi.
Günorta Ziya ilə danışanda, ondan isti paltarlarını, şərfini və əlcəklərini istəmişdi. Axşam saat 11-də həyat yoldaşı üçün bağladığı
hərbi yol çantasının içərisinə bir xeyli də şirniyyat qoyub, qonşuya
vermişdi. Hərbi hissədə işləyən qonşuları Ziya üçün bu bağlamanı
aparacaqdı.
Evdə tək oturmuşdu, ancaq içindəki həyəcanı onu tərk etmirdi.
Ürəyi yaman sıxılırdı, gah pəncərədən baxırdı, gah da eyvana çıxırdı.
Gecənin vahiməsi əməlli-başlı basmışdı onu. Həmin gecə, saat 11 radələrində qayınanası Tərlan xanım və qayınatası Niyazi müəllim gəlib
onu götürdülər və hərbi hissəyə gedib, oradan Ziyanın avtomobili ilə
Bərdəyə yola düşdülər. O da tez telefonunu açıb, ərinə mesaj yazdı:
“Ziya, ata-anan gəlib məni götürdülər. Sənin maşınınla gedirik.
Maşından sənin ətrin gəlir... Nə vaxt qayıdacaqsan?!”
Ziyadan cavab gəldi: “Gələcəyəm quzum, özünü də, qızımızı da
qoru”...
Bir qədər keçəndən sonra, qayınana və gəlin bir-birinə baxıb,
hönkürtü ilə ağlamağa başladılar...
Özüm də bilmirəm biz niyə ağlayırdıq?- deyir Aişə. - Qayınatamgildə antenanın üstünü qar örtdüyündən, televizor göstərmirdi. Heç
nədən xəbərimiz yox idi. Ancaq baxırdım ki, qayınatam Niyazi dayı
çox narahatdır. Aprelin 4-ü səhər tezdən qayınanama dedim ki, bəlkə
evləri töküb təmizləyək... Tərlan xala dedi ki, ay qızım, inanırsan,
əlim qalxmır iş görməyə...
Buna baxmayaraq, Aişə qayınanasını da evləri təmizləməyə
həvəsləndirdi. Doyunca girib-çıxmadığı, yatıb dincəlmədiyi gəlinlik
otağını töküb-yığışdırdı, pərdələri endirdi, yuyub- təmizləməyə başladı. Aişənin təmizkarlığı Ziyanın da xoşuna gəlirdi. Onun gəlişinə
görə qayınanası dadlı plov da dəmlədi. Gecəni yola verdilər. Səhər
tezdən durub qayınanasını işə yola saldı. Baldızı Nuranə iki gün idi
ki, kiçik qızını Sankt-Peterburqa, xəstəxanaya aparmışdı, Xavəri isə
burada, anasının yanında qoymuşdu. Aişə Xavərin saçlarını darayıb,
hörüklərini hördü, paltarını səliqə ilə geyindirib, bir ana mehri ilə
onu dərsə yola saldı, fikirləşdi ki, uşağa indi çox diqqət ayırmalıdır.
- Səhər ev işlərini bitirəndən sonra yenə Ziyanı yığdım, - deyərək
xatirələrini vərəqləyir Aişə xanım. Ona zəng çatmayanda, qayınana92
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mın telefonunu aradım. Ətrafında səs-küy var idi. Mənə dedi ki, evə
gəlirəm. Heç nə anlamadım... Bir az keçmiş baxdım ki, qayınanamı
həkim yoldaşları təcili yardım maşınında gətirirlər. Onun sifəti qıpqırmızı idi. Elə bildim ki, təzyiqi qalxıb... Nə baş verdiyini soruşdum.
Mənə iş yoldaşını göstərib dedi ki, ondan soruş... İş yoldaşına tərəf
dönəndə, o üzünü məndən yana çevirdi. Baxdım ki, həyət adamla
dolmağa başlayır. Elə bu vaxt yoldaşımın əmisi oğlu dedi ki, Ziyanın
hərbi paltarda şəkli varmı? Yenə nə baş verdiyini anlamadım. Kimsə dedi ki, o, yaralanıb. Fikirləşdim ki, yəqin hərbi formada şəkli ilə
tanımaq istəyirlər yaralını... Vaxtın necə keçməsindən xəbərim olmadı... Elə bildim ki, 3-4 saat 3-4 dəqiqə olub keçdi... Bir də gördüm ki,
Ziyanı tabutda həyətə gətirdilər... O da yadımdadır ki, özümdə güc
tapıb, tabutun qabağına keçdim... Hiss edirdim ki, sinəmin altındakı
uşaq çox narahatdır. Mənim bütün həyəcanımı duyurdu o körpə...
Sanki məndən yapışmışdı ki, bətnimdə qalsın... Onun qorxduğunu
hiss edirdim...
Haşiyə: Uşaqların ana bətnində hissiyyatları ilk refleksləri, hamiləliyin 14-cü günündə başlayır. Bu hissiyyat həftədən-həftəyə
çoxalır. Ananın hamiləliyinin 3-cü həftəsində uşaq ananın həyəcanlarını hiss edir. Hətta ata-anasının səsini də tanıyır. Ona görə də bəzən
anaların hamiləliyi dövründə oxuduğu mahnıları uşaqlar doğulandan sonra tanıyırlar. Ana sevinəndə, körpənin də qanında endorfin
harmonu yüksəlir, onun da əhval- ruhiyyəsi dəyişir. Yox əgər, ana
stress keçirirsə, ağlayırsa, ya da uşaq özünü təhlükədə hiss edirsə,
o zaman uşağın qanında kartizon və adrenalin hormonu çoxalır. Bu
zaman uşaq ana bətnində narahat olur, qorxu hiss keçirir və ana bətninin bir küncünə sıxılaraq, orada özünə sığınacaq axtarır...
Aişə Həsənova söhbətinə davam edir:
- Dayandım tabutun qarşısında, bədənimdə bir təlatüm var idi
ki, gəl görəsən, məni üşüdən havanın soyuğu deyildi, içərimdəki
təlatüm idi. Utanırdım, həya edirdim ki, birdən bu qədər kişilərin,
adamların içərisində yıxılaram, uşağı tələf edərəm, biyabır olaram, nə
olursa olsun, Allahdan mənə güc verməsini istədim... Adamın bəzən
kritik vaxtlarında beyni iti işləyir. İndi isə zaman qaçırdı... Ziyanı aparıb Şəhidlər Xiyabanında dəfn etdilər.
Aprelin 7-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva şəhid ailələrinin qadınlarını bir araya yığaraq, onlara
başsağlığı verdi. Belə ağır gündə dövlətimizin birinci xanımının təsəl93
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lisini eşitmək, bizə təskinlik verirdi. Qayınanamgilin məsləhəti ilə həmin görüşə mən getmişdim. Mehriban xanım, bütün şəhid anaları və
xanımları kimi mənimlə də eyni məhəbbətlə, ağrı ilə görüşdü. Hər
birimizlə ayrıca söhbət etdi. Mənim hamilə olduğumu biləndə, dedi
ki, qız uşağı anaya çox yaxındır. Mənə möhkəm olmağı, dərdə sinə
gərməyi tövsiyə etdi. Sonda yas məclisinə yığılanları göstərib dedi ki,
sizin arxasında bu qədər xalq dayanıb... Dövlət dayanıb...
Görüşdən sonra yenə də Bərdəyə qayıtdım... Elə bilirdim ki,
yuxudayam, bilmirdim canımı haraya qoyum, nə edim, özümü nə
ilə ovudum... Ziyanın atasıgil və mənim ailəm məsləhət gördülər ki,
uşaq doğulana qədər bu evdən uzaqlaşım... Valideynlərim məni götürüb evimizə gətirdilər...
26 yaşlı gənc bir insanı Allah belə sınağa çəkərdimi? Öz otağıma
keçdim. Bu otaqda mənə nişan gəlmişdi. Bu evdə Ziya ilə ilk dəfə tanış olmuşduq. Bu evdən gəlin köçmüşdüm... İndi sığmırdım bu evə...
Qapını bağlayıb, yerə oturdum. Dizlərimin arasına başımı alıb, başladım ağlamağa, fəryad etməyə. Yaşamaq istəmirdim... Mənim daha
xoşbəxt günlərim olmayacaqdı?! Mən daha Ziyanı görməyəcəkdim?!
İnanmaq istəmirdim baş verənlərə... Sonra həkim gətirdilər, dərman
verib məni sakitləşdirdilər. Yuxuya getdim. Əslində bilmirəm oyaq
idim, ya yuxulu. Bir də gördüm ki, Ziya mənə deyir: “Eşidirsən məni,
ağlama, sən çox narahat olursan, yatanda ayaqlarını uzat yat, bunu
unutma ha”...
Səksəkə içərisində yuxudan ayılıb, ətrafıma baxdım, Ziya yanımda yox idi. Ancaq bir an əvvəl mən onu həyatdakı kimi hiss edirdim.
Bundan sonra ağrılı günlərim davam etməyə başladı. Bir də may ayının 5-i idi. Yenə yuxuma gəldi. Baxıram ki, üzbəüz oturmuşuq. Onu
sorğu-suala tuturam. Yenə həmişəki kimi utancaq görkəmi ilə başını
aşağı salıb yemək yeyir. Ona irad tuturam, deyirəm ki, bilirdin ki, bu
işlərin axırı belə olacaq, niyə gedirdin?!
O, mənimlə sanki doğrudan danışırdı:
- Biz bilmirdik hara gedirik. Bimirdik ki, belə olacaq...
- Bəs niyə belə oldu Ziya? Mərmi yanıma düşəndə, yaraların səni
çox incitdi?
Baxıram ki, elə gülür. Gülə-gülə də cavab verir:
- Yoooxxxx quzum, elə bil ki, bir anlıq göyün yeddinci qatına
qalxdım, heç yerim ağrımadı...
- Ziya, deyirlər ki, o dünyada bütün sevənlər bir-birinə qovuşur,
məni öz yanına apara bilərsən?!
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Bu sualıma cavab vermədi, həmişəki təbəssümü ilə üzmə gülümsəməyə başladı.... səssiz-səmirsiz...
Yenə yuxudan ayılanda elə bildim ki, Ziya yanımdadır. Sonra
Qurani-Kərimi oxuyanda, orada bir ayə diqqətimi çəkdi: yazılmışdı
ki, şəhidlər göyün 7-ci qatında, Allahın yanında olurlar. Artıq inandım ki, Ziya yaralananda, şəhid olanda ağrı çəkməyib, heç nəyi hiss
etməyib.
Başımı indi Yağmurun qayğıları ilə qatıram. “Yağmur” dedim,
bir yuxumu da xatırladım. Uşağın dünyaya gəlməsinə 2 həftə qalmışdı. Bacımla gedib uşaq üçün araba aldıq. Onu maşına qoyub gətirəndə, ağlaya-ağlaya dedim ki, niyə mən belə olmalıydım axı, niyə
Ziya məni tək qoydu? İndi mən onsuz bu uşağı tək-tənha necə böyüdəcəyəm? Həmin gecə yuxumda görürəm ki, telefonuma bir mesaj
gəlir. Açıram ki, Ziya mənə bir kişi şəkli göndərib. Deyirəm ki, bu
sən deyilsən axı. Deyir ki, Elvindir. (sonra bildim ki, bu Qazaxdan
olan şəhid Elvin Namazovdur) Yenidən bir neçə şəkil göndərir mənə.
Şəkillərin birində baxıram ki, yanında çoxlu əsgərlər var, gözəl bir
meşədə oturublar, gitara ilə çalıb-oxuyurlar... Sonra mənə bir mesaj
da göndərir və yazır ki: “Ömrüm-günüm necəsən? Qızımız necədir?
Ona yaxşı baxarsan...”.
Yuxudan ayıldım, telefonu götürüb axtarmağa başladım, orada
Ziyanın yazışmasından əsər-əlamət yox idi...
Ərimin ölümündən iki ay sonra, iyun ayının 4-də göz yaşları
içərisində qızımı dünyaya gətirdim. Adını atasının arzu etdiyi kimi,
Yağmur qoyduq. Xəstəxanadan çıxandan sonra isə Heydər Əliyev
Fondundan nümayəndələr gəlib, Mehriban xanım Əliyevanın hədiyyələrini bizə verdilər. Həmin gün bir daha dövlətimizin yanımızda
olduğunu hiss etdim. Ali Baş Komandanın zabit və gizir ailələrinə
verdiyi evdən mənə də pay düşdü. İndi bu evdə yaşayıram. Ziyanın
və öz valideynlərim yanımdadırlar. Çalışacağam ki, Yağmuru atasının adına layiq böyüdüm, bəlkə elə Yağmur da atası kimi hərbçi
olacaq... Bunu zaman göstərər. Ancaq indidən xarakterindəki sərtliyi,
inadkarlığı hiss etdirir mənə.
Qucağında bir sevdanın bal dadı,
Sevgin idi, şəhid oldu atası.
Qulağında toy gününün sədası,
Ağlama ceyran balası, ağlama...
95

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

Ömür yolu gah eniş, gah yoxuşdur,
Neyləyəsən, bu da belə naxışdır,
Elə bil ki, qəfil yağan yağışdır,
Ağlama ceyran balası, ağlama.
				
(Nüsrət Kəsəmənli)
Ziyanın atası Niyazı Həsənovu isə danışdırmaq çox çətin oldu.
Hər dəfə oğlunun adı çəkiləndə kövrəldi, səsi titrədi:
- Ziya 1989-cu ildə oktyabrın 11-də Ağdamın Boyəhmədli kəndində doğulmuşdu. Biz o kəndi tərk edəndə, 1993-cü ildə Ziyanın 4
yaşı var idi. Lakin oradakı həyətimizi, yolları, cığırları, hətta təsərrüfatımızı yaddaşına həkk etmişdi, heç nəyi unutmamışdı. Üstəlik uşaq
vaxtında eşitdiyi güllə səsləri də onun qulağında qalmışdı. Oxumağa
meyilli idi, riyaziyyatı isə gözəl bilirdi. 2004-2007-ci illərdə C.Naxcivanski adına Hərbi Liseydə təhsil aldı. Bu təhsil ocağı yeniyetmələr
üçün sınaq məktəbi idi. 2007-ci ildə təhsilini Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində davam etdirdi və 2011-ci ildə oranı bitirdi. Bilirsiniz
Vətən nədir? Vətən əvvəlcə yaşadığın ev, sonra kənd, mahal və yaşadığın ərazidir. İnsan böyüdükcə, Vətən anlayışı da, onun hüdudları
da böyüyür. Bizim ailə üçün Vətən anlayışı böyük məhfumdur. Mən
ata kimi onu deyə bilərəm ki, Ziyadan hər zaman xoş xəbərlər eşitdim, Vətənin keşiyində şərəflə durduğunu gördüm və bundan həmişə qürrələndim.
Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə, baxdım ki, yenə atışma, top-mərmi, partlayış səsləri gəlir. Axı, Bərdə də cəbhəyə yaxın yerdədir.
Səhərə qədər pəncərənin qabağında dayandım, o gecə gözümə yuxu
getmədi. Sonra gün boyu oğlumla telefon əlaqəsi saxladıq, vəziyyətinin yaxşı olduğunu dedi. Amma dostları ilə danışanda deyirmiş ki,
irəliyə getmişik, Lələtəpəni almışıq. Bir azdan Cəbrayılı da alacağıq...
Sonra getdik gəlini Beyləqandan gətirdik ki, orada tək qalmasın.
Aprelin 5-də günortaya yaxın mənə icra hakimiyyətindən zəng vurdular. Getdim ora. Dedilər ki, oğlunuz Lələtəpə istiqamətində gedən
döyüşdə şəhid olub. Yığışdım ki, gedəm, nəşini gətirəm, qoymadılar.
Dedilər ki, onu Füzuli rayonundan gətirirlər... Öyrəndim ki, oğlum
Lələtəpə istiqamətində bərkitmə işlərində komandirlik edirmiş. Ziya
özü ali təhsilli motoatıcı idi, həm də tağım komandiri idi. Əraziyə
baxış keçirərkən, düşmən tərəfin atdığı mərmi yanında partalayıb və
səhər saat 9-10 radələrində şəhid olub. Oğlum həlak olandan sonra
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atəşkəs başlayıb...
Ziyanın gözəl arzuları var idi. Onun şəhidliyindən iki ay sonra
nəvəm Yağmur gəldi dünyaya. Uşağı doğum evindən atası çıxarar,
gəlinə gülü həyat yoldaşı bağışlayar... Bilmədik gəlini necə ovudaq...
İndi Yağmurla ovuduruq dərdimizi, ağrımızı... Anası Tərlan xanım
isə dərdini içində çəkir...
Ziya qardaşı Nicatı dünyalar qədər sevirdi. İndi qardaşı haqqında danışanda özünə, əsəblərinə hakim ola bilmir Nicat. Bizimlə danışanda da hönkürtüylə ağlayırdı:
- Mən qardaşımdan 4 yaş kiçik idim, 1993-cü ildə doğulmuşam,
ancaq ona çox bağlı idim. İndi qardaşım çiynimə elə bir yük qoyub
gedib ki... İndi həyata başqa cür baxıram, baxışım da, düşüncəm də
dəyişib. O əsl zabit idi. Kimsəni qarşısında əyilməyə qoymazdı, özü
də kimsənin qabağında əyilməzdi. Qardaşım mənim arxam-köməyim idi. Təsəvvür edirsinizmi, o, ön cəbhədə xidmət edəndə, mən
də ön cəbhədə əsgəri xidmət keçirdim, əsgəri borcumu odun-alovun
içərisində bitirib, geri döndüm. Çünki bilirdim ki, başqa cür hərəkət
etsəydim, Ziyanın gözündən düşərdim. Ziya döyüş meydanında da
kimsədən geri qalmayıb, son nəfəsinədək vuruşub. Döyüş zamanı
düşmən onları minaatanlardan atəşə tutub. Döyüş yoldaşları deyirdilər ki, Ziya onlara qorunmaq üçün xəbərdarlıq edib və döyüş dostlarını itələyərək səngərə salıb. Özü isə səngərə girməyə imkan tapmayıb.
Biz bu yaşa çatana qədər çox əzab-əziyyət çəkdik, atam-anam bizi
zəhmətlə, zillətlə böyütdülər. İndi də Yağmuru atasız görmək bizi çox
incidir.
Ziyanın bacısı Nuranə isə Sankt-Peterburqa çatandan iki gün
sonra qardaşının şəhid olması xəbərini alır və kor-peşman geri dönür.
Aprelin 6-da Bərdəyə gəlib yetişəndə, Ziyanı artıq dəfn etmişdilər.
Onun qardaşlı dünyasına, qardaşının işıqlı gəlin otağına, bəy otağına
qaranlıq çökmüşdü... Bir bacı üçün bundan ağır dərd nə ola bilərdi...
Ziya Nuranə üçün arxa, dayaq idi... İndi Nuranə tabutunu belə görmədiyi qardaşının həyatda olmaması ilə barışa bilmir... Gözləyir, yollara baxır, xəyallarında nə vaxtsa qayıdıb gələcəyinə inanır...
Müharibə anaları, ataları, bacıları, qardaşları, gəlinləri, uşaqları
gözüyaşlı, bəzən də tənha qoyur...
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ƏR KİŞİNİN ƏR OĞLU
İndi mənim üçün ən çətin görüş,
şəhid anaları ilə olan görüş, verəcəyim
ən çətin sual da “Oğlunuzu necə xatırlayırsınız?”- sualıdır. Aprel döyüşlərində Lələtəpədə, minaatandan atılan top
partlayışı nəticəsində həlak olan Rasim
Məmmədovun anası Nazilə xanımla
da danışmaq çox ağır oldu. Naxçıvanın
Babək rayonunun Cəhri kəndində yaşayan Əbdül kişinin qapısı hər zaman
gələn-gedənə açıq olmuşdu. Ocağında
4 oğul böyüdüb, ev-eşik sahibi etmişdi. Əbdül kişi kənddə, eldə-obada dərdi-səri olanlara da əl tutmuşdu... Ona
bütün gördüyü işlərdə dəstək verən isə ocağına istilik qatan, ailəsini
göz bəbəyi kimi qoruyan ömür-gün yoldaşı Nazilə xanım idi. Nahaq
deməyiblər ki, hər uğurlu kişinin arxasında güclü və qeyrətli bir qadın dayanır. Naxçıvanın insanları bineyi-qədimdən qara rəngi sevməzdilər. Evin dirəyi olan qadınlar başlarına həmişə ağ ocağın rəmzi olan
ağ örpək örtərdilər. Dədə-babadan ağ örpək qızın-gəlinin bəri-bəzəyi,
ailənin isə namusu sayılardı. Ağ örpəkdən ona görə bəhs etdim ki, Nazilə xanım da başına bir ağ örpək atmışdı. Deyirlər ki, şəhid ruhları
doğmalarının başında qara örtük görsələr, ocağa çətin gələrlər. Yəqin
ki, Nazilə xanım da bu ənənəni yaşatdığından başına ağ örpək örtmüşdü. Ürəyi dolu, qəlbi yaralı, şirin sözlüdür Nazilə xanım...
Nazilə ananın sözündən, söhbətindən doymaq çətin idi, danışdıqca dilindən dürr tökülürdü. 1992-ci ildən bu yana müharibənin
ağrılarını duymuşdu, gözləri hərbçi yolunu gözləməkdən yorulmuşdu. Ermənilərlə sərhəddə atılan hər güllə səsindən səksənmişdi, çünki düşmənlə üzbəüz səngərdə həm həyat yoldaşı Əbdül Məmmədov,
həm qaynı Yunis, həm də bacısı və baldızı oğlanları dayanmışdılar.
Zaman yaman ağır gəlmişdi. Naxçıvan hər tərəfdən mühasirədə
qalmışdı, arxası rusa bağlı ermənilər Sədərəkdə qan-qan deyirdilər.
Azərbaycanı şirin tikə kimi əllərinə keçirmək üçün qonşu kəndləri
vaxt-bivaxt atəşə tuturdular. El-obaya hər gün şəhid xəbərləri gəlirdi... Nazilə xanımın da nə gecəsi, nə gündüzü var idi. İndi həmin günləri yada salan şəhid anası sualımı belə cavablandırdı:
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Gəl məni irdələmə,
Doğrayıb xırdalama.
Alovum səni qarsar,
Odumu qurdalama.
- Fələk yaman yerdə tutdu yaxamdan. İndi sözlü-söhbətli aşıq olmuşam. Dərd məni dilləndirir. Əbdül 1992-ci ildə gedib Sədərəkdə
düşmənlə üzbəüz dayandı. Qışda dağın başında post qurmuşdu. Milli
Ordunu yaradanlardan biri olmuşdu. Evə yığışmadı. Bir gün də xəbər
gəldi ki, Əbdülü yaralayıblar, onu gətiriblər Sədərəyə, xəstəxanaya.
Səngərdən güllə atmaq üçün qalxanda, evi yıxılmış erməninin atdığı
güllə qolunun altından keçib, onurğa sütununu, ciyərlərini, bağırsaqlarını yaralayıb çıxmışdı. Xəstəxanaya çatana qədər onun bədənindən
6 litr qan axıb getmişdi. Əbdül o yaralardan zədəli qaldı. 24 il, 24 gün
yatağa döşəli yatdı. Ayaqları işləmədi. Mənə deyirdi ki, Nazilə, kimsə
bilməz nə çəkirik, üçümüzdən başqa: Allah, sən və mən... Deyərdi ki,
torpaqlar alınsa, bu dəqiqə əlil arabasında da gedib, o yerlərdə erməni ilə döyüşərəm. Ürəyində o qədər güclü ruh var idi ki... Oğlanlarım,
qayınlarım 24 ildə onu sınmağa qoymadılar. Hərdən söhbət düşəndə
deyirdim ki, ay Əbdül, axı mən Rasimdən ötrü çox narahatam, sən
ona de ki, işini dəyişsin, ya da qabağa getməsin... Mənə acıqlanırdı ki,
mənim oğlum arvaddır ki, gedib arxada işləsin... Hərbçi Vətənin dar
günündə öndə olar, kabinetdə oturmaqla Vətən qorunmaz. Rasimə
deyirdi ki, oğul, düz edirsən, get daima öndə dayan...
Ara qarışanda Əbdül kişi zabit oğlu Rasimə zəng vurub harada
olduğunu soruşur. Rasim onun suallarını zabitə yaraşan bir qürurula
cavablandırır:
- Oğul hardasan?
- Olmaq lazım olan yerdə.
- Yaxşı neyləyirsiniz?
- Nə etmək lazımdırsa, onu da edirik...
- Bu söhbətdən Əbdül kişi qürur hissi keçirmişdi. Artıq dost-tanışlar ona Lələtəpənin alındığını söyləmişdilər. Oğlu ilə danışandan
sonra isə çətinliklə tərpədə bildiyi əlini güclə havada yelləyib, yanına
sallamışdı... Yəni ki, ehhh... Gidi dünya, mən uda bilmədiyim müharibəni deyəsən, oğlum udacaq. Bu xəbəri 24 il yatağa pərçim olduğu
müddətdə, hər gün gözləmişdi. Ona görə də Rasim hərbi korpusa təyinat alanda, uçmağa qanadı yox idi. Özü batalyon komandiri olduğundan bu işin necə şərəfli bir peşə olduğunu bilirdi.
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Əbdül Cəlal oğlu Məmmədov öz xatirələrində yazırdı: “1950ci ildə iyun ayının 2-də Babək rayonunun Cəhri kəndində müəllim
ailəsində anadan olmuşam. Bakı Rabitə Texnikomunu bitirib, Ordu
sıralarına getmişəm. Bu da taleyin bir yazısı idi. Hərbi Xidməti Yerevanda xüsusi rabitə alayında keçmişəm. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra, 1971-ci ilin əvvəlindən Naxçıvan Muxtar Respublikasi
Daxili İşlər Nazirliyinin şöbəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam.
l981-ci ildə Nalçik şəhərində yerləşən Xüsusi Təyinatlı Milis Məktəbini fərqlənmə ilə bitirib, yenidən Naxçıvanda inspektor kinoloq
vəzifəsində xidmətimi davam etdirmişəm. Daha sonra tikinti sahəsində mühəndisliyi oxumuşam. Ukraynanın Çernobil vilayətində
atom stansiyası partlayanda orada işləmişəm. 1989-cu ildə ermənilər
buynuzlarını göstərməyə başlayanda, Naxçıvan torpaqlarının müdafiəsi üçün ilk özünümüdafiə batalyonları yaradanlardan biri də mən
olmuşam. 1991-ci il sentiyabr ayından Naxçıvan MR Ali Məclisinin
sədri Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə yaranan Naxçıvan MR Dövlət
Müdafiə Komitəsində əvvəl bölük böyüyü, sonra mübarizə bölüyünün komandiri, 1992-ci il fevral ayının 11-nədək isə 48404N-li hərbi
hissənin komandiri vəzifəsində qulluq etmişəm. 1992-ci il may ayının
19-da erməni silahlı dəstələrini Sədərək qəsəbəsindən qovmaq üçün
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komandiri olduğum taboru, 20 nəfər əsgər və çavuşu ilə döyüş bölgəsinə gətirərək, apardığım hərbi əməliyyatlar nəticəsində düşmənə
ağır itki vurmuş və onları geri çəkilməyə məcbur etmişəm. Qısa müddət ərzində ətraf yüksəklikləri düşməndən geri almağa nail olmuşam. Apardığım döyüşlərin birində ağır güllə yarası aldım və hər iki
ayağım iflic oldu. Bu günə qədər müalicə oluna bilməmişəm. 1992-ci
ilin iyun və 1995-ci ilin yanvar ayında Dövlət Müdafiə Komitəsi və
Naxçivan MR Ali Məclisi tərəfindən fəxri ada təqdim edilsəm də, bu
günədək heç bir ad və ya mükafat almamışam. Haliyyədə ailəmlə birlikdə Cəhri kəndində yaşayıram. Evliyəm. 4 oğlum, 2 nəvəm, 4 qardaşım və 5 bacım var. Atam-Məmmədov Cəlal Əbdül oğlu 1919-cu ildə
Cəhri kəndində doğulub, 56 il müəllim işləyib, 1-ci qrup Böyük Vətən
Müharibəsi əlilidir. Haliyyədə Cəhri kəndində yaşayır, təqaüdçüdür.
Anam-Məmmədova Gülsüm Mirbaba qızı 1927-ci ildə Cəhri kəndində anadan olub. Qəhraman anadır! Təqaüdçüdür. Haliyyə də Cəhri
kəndində yaşayır”.
Belə həyat tərzi yaşamaq hər ƏR KİŞİyə qismət olmur. Belə oğulları dağlar yetişdirə bilir. ƏR kişinin də ƏR oğlu olar. Rasim Əbdülün
ilk övladı idi. Onun həyat yolu da atasının yoluna bənzəyirdi. 1977ci ildə Babək rayonunun Cəhri kəndində doğulmuşdu. 1994-cü ildə
Cəhri kənd orta məktəbinini bitirdikdən sonra, 1996-cı ildə Bakı Ali
Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə daxil olmuşdu. 2000-ci ildə həmin
məktəbi tank qoşunları komandiri ixtisası üzrə bitirərək, Müdafiə
Nazirliyində mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. Hər zaman ön cəbhələrdə xidmət etmişdi. 18 aprel 2015-ci ildən, 706 saylı hərbi hissədə 2-ci Motoatıcı taborun komandiri vəzifəsində çalışırdı.
- Həəəə... ay qızım, həmin o qarışıq günlərdə də namaz qılırdım.
Oğlum da atasının əllərini yuyurdu. Kişiyə nahar süfrəsi açmalıydım.
Birdən zəng gəldi. Şahin (oğlunu nəzərdə tutur) telefona cavab verib, “Kimdi dedi ki.” - soruşub, həyətə qaçdı. Namazı yarımçıq qoyub
durdum ayağa. Həyətdə səs -küy var idi. Gördüm bacımın oğlu dayanıb. Soruşdum ki, Rasimə bir şey olubmu? Başladı ağlamağa. Başımı
qaldıranda gördüm ki, küçə adamla doludur. Namazımda bütün ön
cəbhədə olanlar üçün dua etmişdim, balam üçün də. Dualarım qəbul olmamışdı. Aprelin 4-də axşam vaxtı Rasimin tabutunu gətirdilər.
Bayrağı Əbdülə verəndə, qolları əsim-əsim əsdi, qalxmadı. Həmin
gündən qolları da qırılıb düşdü yanına. O gündən sonra yaralı dərdimi içərimdə büküb, şəhid oğlumu ağlamağa başladım.
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Nərgizlər ay nərgizlər,
Top-top bitrə nərgizlər.
Hayıf cavan canından,
Torpaq örtər, yer gizlər.

- Mən ağlayanda acıqlanırdı Əbdül, deyirdi ki, ağlayıb balamın
ruhunu narahat etmə. Deyirdi ki, balam kabinetində ölməyib, gavur
əlinə düşməyib, balam Vətənini müdafiə edəndə ölüb. Şükür elə ki,
hələ gavur əlində qalmadı. Sağ-salamat gətirib Vətəndə dəfn etdik.
Kişinin işi torpaq qorumaqdır, o da necə lazımdırsa, elə də Vətənini
qorudu. Rasimin balaları - qızı Aysun, oğlu Asim yanına gələndə, sevinirdi. Qızı yanına çəkib, qoxlayırdı, deyirdi ki, Aysundan Rasimin
ətri gəlir... Adam içində olanda bir dəfə də ağlamadı. Amma qəfildən
otağa girəndə görürdüm ki, hönkür-hönkür ağlayır. İlk övladı idi, güvəndiyi idi Rasim, onu öz yerində görürdü... Oğul dərdinə dözmədi...
24 gündən sonra, o da getdi Rasimin yanına...
Məni fələk eylədi
Balamı həlak eylədi.
Girdi bülbüllü bağa,
Ələk-fələk eylədi.
- Fələk məndə üz gördü, getdi, yenə qayıtdı. İndi özün de, bu
qədər dərdi çəkmək olar?
Ağlayan başdan ağlar,
Kirpikdən qaşdan ağlar.
Rasim kimi oğlu ölən analar,
Durar o başdan ağlar.
Yunis Məmmədov Rasimin kiçik əmisi, Əbdül kişinin isə kiçik
qardaşıdır. İki qardaşın Cəhri kəndindəki evlərinin arası 50 metr ancaq olar. Yunis evin kiçik oğlu olduğu üçün Cəlal kişinin ocağına, ata
evinə sahiblik edir. Əbdül kişi də ata evindən uzaq düşməmək üçün,
evini ata yurduna yaxın yerdə tikmişdi. Yunis Azərbaycan Konservatoriyasını bitirsə də, kənddə qalıb, həyət-baca işlərinə baş qoşmuşdu.
Həm də qardaşı Əbdülün yanında olmuşdu hər zaman. Mənfur düşmən Sədərək tərəfdən Naxçıvanı ayaqlamaq istəyəndə, o da təhsilini
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buraxıb, qardaşı ilə birlikdə Vətəni müdafiə etmişdi. Həmin ağır illəri
belə xatırlayır Yunis Məmmədov:
- Naxçıvanda Qaş dağında, hələ Sovetdən qalma hava hücumu
əleyhinə bir hərbi hissə var idi. Buradakı radar sistemi ilə Avropa
ölkələrindən olan uçuşlara nəzarət edirdi. Rus ordusu buradan gedəndə, bütün hərbi hissəni dağıdıb viran qoymuşdu. Həmin illərdə
Heydər Əliyev Naxçıvanda ilk Milli Ordunu yaratdı. Qardaşım Əbdül də Naxçıvandakı hərbi hissəyə komandir təyin edildi. Dəfələrlə
Naxçıvan MR Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevlə görüşmüş, müdafiə və ordu məsələlərini müzakirə etmişdilər.
May ayı idi. Sədərəyin girişində erməni ilə üzbəüz olan postlarda 16 cavan Azərbaycan əsgəri şəhid olmuşdu. Mən bu xəbəri eşidən
kimi, gəldim qardaşıma köməyə. Bacım oğlu da bizimlə idi. Əbdül
batalyon komandiri idi. Əməliyyat planı hazırladıq. Həmin 16 nəfər
əsgərin meyitini səngərdən çıxara bildik. Bir neçə gün sonra isə qarşı
tərəfdə olan erməni ordusuna od qoyduq. Bir gecədə 50-dən çox əsgər və zabitini məhv etdik. Bu əməliyyatlarda Əbdül qabağa bir nəfər
də cavan əsgər buraxmırdı. Üzbəüz döyüşlərə ancaq nisbətən yaşlıları göndərirdi. Bu əsgərlərin də əksəriyyəti Rus ordusunda xidmətdən imtina edib, Vətənə köməyə gələnlər idilər. Qarşımızda 4 dənə
erməni DOD-u var idi. Əbdülün qurduğu plan əsasında DOD-ların
içərisindəkiləri məhv etmişdik. Məsafə o qədər yaxın idi ki, erməni
danışanda, biz eşidirdik. Hətta ermənilər bizim həssas xüsusiyyətimizi bilirdilər, tez-tez söyüş söyürdülər. Bizim dayandığımız hərbi postda həlak olan uşaqlar, ancaq həssaslıq göstərib, erməniyə söyüşünə
görə atəş açanlar idilər. Əsgərlərimiz səngərdən qalxanda ermənilər
hiyləgərliklə onları vururdular.
Günlərin bir günü də hərbi hissəyə səs yayıldı ki, erməni əsgərlərinə güllə təsir etmir. Vurduqları adam, bir qədər keçəndən sonra
durub gəzirdi. Bunu qardaşım Əbdülə dedik. Gəlib baxıb o ki, var
güldü. Dedi ki, ermənilər yaxşı silahlanıblar, xaricdən, Rusiyadan aldıqları zirehli geyimlər onları qoruyur. Güllələr də onların gülləbatmaz paltarlarına dəyir, nəticədə ağrıdan yerə yıxılırlar. Ağrı keçəndən sonra ayağa dururlar. Bu əhvalatdan sonra, erməninin “Yenidən
dirilməsi mifi” dağıldı. Əbdül kişi əsgərləri başa saldı ki, onları başından vurun. Əsgərlərə qarşı ürəyiyumşaqlıq etsə də, təlimlərdə onları
ən çətin sınaqlardan çıxarırdı. Deyirdi ki, belə olmasa, düşmənin qabağından qaçarlar. O səngərdə ƏR, MƏRD yetişdirirdi. Həmin gün103
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lərdə, bir əsgər ona demişdi ki, “... komandir, erməni məndən siqaret istəyir... amma mən siqaret çəkmirəm axı...?!”- Əbdül əsgərin bu
səmimi sözünə gülüb demişdi ki, “Sən odu ver, siqareti özü tapar”.
Həmin uşaq bu sözdən sonra, komandiri anlayıb, erməni səngərinə
qumbara ataraq, partlatmışdı... O vaxt bizim o dağlarda artilleriyamız
olsaydı, ermənini İrəvana qədər vurmaq olardı... O qədər fürsətləri
əldən vermişik ki...
Həmin döyüşlərdə Əbdül ağır yaralandı. Onu qucağına alan bacım oğlu ağlayanda, demişdi ki, bu yara məni öldürməyəcək, ancaq
sənin ağlamağın mənə o güllədən çox təsir etdi.... Əəəəə, kişi də ağlayar?!
Naxçıvanın erməni ilə həmsərhəd olan bölgələrində bizdən gedən Kərki kəndi oldu. O da ki, hər tərəfdən erməninin əhatəsində idi.
Lakin həmin həmsərhəd rayon və kəndlərdən bir nəfər də olsun qadınımız, qızımız əsir düşmədi. Bizim kişilər döyüşə gedəndə, evlərinin
xanımlarına qumbara verib deyirdilər ki, əgər gəlməsək, erməni birdən buralara girsə, bu qumbaranı partladıb, uşaqlarla birlikdə özünüzü öldürərsiniz... Hamı da bilirdi ki, belə bir hadisə olsaydı, evdə
erməni qabağına qumbara ilə çıxacaq qadınları, anaları var... Bizim
üçün hakimiyyətdə kimin olması maraqlı deyildi, bizim üçün ailəmiz
və evimiz, Vətənimizin namusu önəmli idi. Biz ailəmizi və vətənimizi
qoruyurduq. Gəlinbacım Nazilənin dediyi kimi, biz 10 uşaq olmuşuq.
Rəhmətlik atam Cəlal kişi də, əmilərim Əsgər, Süleyman da Böyük
Vətən Müharibəsində iştirak edib, özü də öndə gedənlərdən olublar.
Kiyev uğrunda döyüşlərdə ilk cəbhə xəttini üç qardaş birlikdə yarıblar. Həmin döyüşdə onlardan biri həlak olmuşdu.
Qardaşım Əbdül ağır yaralandıqdan sonra ömrünün qalan illərini yataqda keçirdi. Buna baxmayaraq Naxçıvanın Əlillər Cəmiyyətinin sədri oldu. Qazilərin və veteranların hüququnu qorudu. Kiminsə
işi çətinə düşəndə, onu əlil arabasına oturdub məhkəmələrə aparardıq ki, qazinin haqqını müdafiə etsin. Əbdül 2 dəfə Naxçıvan Ali
Məclisinə deputatlığa namizədliyini verdi. Ürəyi sağlam idi. İradəsi
möhkəm idi. Əsl zabit idi. Rasim də atasının yolunu seçdi.
Qardaşım oğlu aprelin 3-də Lələtəpədə həlak olandan sonra,
onun köhnə 011 avtomobilini qarət edib bütün sənədlərini götürmüşdülər. Bundan başqa isə xidmət etdiyi hərbi hissədəki xidməti otağından seyfini çıxarıb aparmış, sındırmış və sonra da ona od vurmuşdular... Görünür kimsə, hansısa izi silmək istəyirmiş... Özünüz də şahidi
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oldunuz ki, aprel ayından sonra içərimizdə nə qədər düşmənlər aşkar
olundu... Çox təəssüf ki, qardaşım oğlunun avtomobilini və seyfini
talayan adamı tapmadılar...Və bu sirrin üstü açılmadı...
Rasim 20 gündən sonra polkovnik leytenant rütbəsi alacaqdı...
Lələtəpənin alınmasında iştirak edən hər kəs bilir ki, ilk dəfə tankla
həmlə edib hücuma keçən Rasim Məmmədov və onun silahdaşları
olublar. Axı, Rasim özü də tankçı idi. Həmin gün o, cəbhədə olmaya
da bilərdi, ancaq, vətən sevgisi, qeyrəti onu dinc buraxmamışdı. Hamıdan qabağa getmişdi, çünki o, şərəfli zabit və döyüşçü idi...
Azərbaycan Ordusunun zabiti Rasim Əbdül oğlu Məmmədov
adına layiq dəfn edildi. Rasim həm atasının 24 il yatağa düşməsinin,
həm də torpaqlarda günahsız axan qanların qisasını almağı qarşısına
məqsəd qoymuşdu. O, şəhidliyi ilə bu məqamına yetişdi. Rasim Məmmədov ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Qüsursuz
xidmətə görə” II dərəcəli medalı ilə təltif edildi.

***

Rasim ilə Samirə qohumdurlar. 1999-cu ildə ailə həyatı qurublar. Rasim Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini bitirdi və işi
ilə əlaqədar ailəsini də götürüb Bakıya köçdü. 3 il sonra ilk övladı
dünyaya gəldi. Gənc ailənin çətinlikləri çox oldu, lakin cavan ailə maneələri dəf edirdi. Sonralar Rasimin peşəsinə görə müxtəlif illərdə 1520 rayonda ev dəyişdilər. Həmin xoşbəxt günlərini xatırlayır Samirə
Məmmədova:
- 2016-cı ilin əvvəlində Rasimə dedim ki, doğum günündə ola
bilər ki, ona bir sürpriz edim. Rasim isə gözlənilmədən “Nə bilirsən
ki, o vaxta kimi sağ qalacağam...”, deyə cavab verdi. Bəzən Tanrı insanlara başlarına gələcəkləri öz dili ilə deməyə məcbur edir.
Rasimin qızımız Aysu ilə bağlı böyük arzuları var idi. Aysunu
həkim görmək istəyirdi. 5-6 il bundan qabaq həkim xalatı alıb evə
qoymuşdu ki, “Qızım həkim olacaq və bu ağ xalatı geyinəcək. Mən də
ona baxıb sevinəcəyəm”. Amma bu sevinci o yaşaya bilmədi...
Bir çox hərbçi ailələri kimi, həmin aprel günlərində Samirə xanım da o topların, güllələrin səsini eşitmişdi, atılan minaatanların səsindən yaşadıqları binanın necə titrədiyini hiss etmişdi. Şəhid xanımı
ağır aprel gecələrini belə xatırlayır:
- Son bir ili yenə də Rasimlə Horadizdə yaşayırdıq. 2016-ci ilin
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Novruz bayramını birlikdə keçirdik. Martın 31-də evdən çıxıb işə gedəndə, mənə heç nə hiss etdirmədi. Həmişəki kimi qapıdan çıxanda, bizi öpdü. Aprelin 1-də qonşu dedi ki, yoldaşı zirzəmidə qalmağı
məsləhət edib. Mən də Rasimə bu barədə deyəndə, “Səninlə 1 aprel
zarafatı edib”, söylədi. Lakin elə həmin gün vəziyyət çox gərginləşdi.
Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə mən də qonşular kimi uşaqları götürüb
qaldığımız binanın zirzəmisinə düşdük. Başımızın üstündən helikopterlər uçur, mərmi-top, güllə səslərindən qulaq tutulurdu. Səhərisi
günü o, bizə dedi ki, gedin Bakıya, mən özüm dalınızca gələcəyəm.
Aprelin 3-də gecə saat 12-də son dəfə danışdıq, dedi ki, “Narahat
olma, hər şey yaxşıdır. Heç kəsin etmədiyini biz etdik. Mən yatıram,
sən də yat”.

Mən haradan biləydim ki, müharibənin içərisində yatmazlar.
Aprelin 4-ü səhər Rasimə nə qədər telefon açdımsa, telefonuna zəng
çatmadı. Sonra mənə qayınatamın vəziyyətinin yaxşı olmadığını,
uşaqları da götürüb dərhal Naxçıvana getməyimizi dedilər. Yol boyu
dayanmadan Rasimə zəng edirdim ki, atasının vəziyyəti haqqında
ona xəbər verim. Amma yenə də onunla əlaqə yarada bilmirdim. Özlüyümdə qorxurdum ki, atasının vəziyyətinin yaxşı olmadığını eşidər, fikri dağılar, Rasimə nəsə olar. Hava limanına çatanda, qızıma
106

Rasim Məmmədov
dedim ki, saytları aç, gör nə xəbərlər var. Qızım interneti açanda,
“Sərdar Cəlaloğlunun qardaşı oğlu şəhid olub” başlıqlı yazı oxudum.
“Bunlara bax hələ... Qardaşı yazmaqdan, qardaşı oğlu yazıblar”, dedim. Hələ də mənə çatmırdı ki, Rasim şəhid olub. Ağlımın ucundan
da keçməzdi ki, Rasimə nəsə olar. Əmilərinə zəng edib “Bu nədir yazırlar?”, -deyə soruşdum. Onlar telefonda ağlayanda başa düşdüm
ki, Rasimə nəsə olub. Təyyarə Naxçıvana enənə qədər, yalnız Allahın
məndən xəbəri oldu. Həyətə girəndə gördüm ki, böyük mağar qurulub. Bütün dünya başıma fırlandı. Gecə saat 12-də Rasimin cənazəsini
gətirdilər. Orada olanlara yalvardım ki, tabutu açsınlar, heç olmasa,
son dəfə Rasimin üzünü görüm, “Şəhidin üzünü açmazlar”, - deyib
qoymadılar.
Samirə xanım danışdıqca, Rasimlə keçirdiyi hər anı, hər saatı, hər
günü göz yaşları içərisində xatırlayır. Hər gün darıxır Rasim üçün.
İndi onun ətrini şəhidliyindən sonra əynindən çıxan paltarlardan aldığını söyləyir:
- Rasim atasının vaxtilə Sədərəkdə, döyüşdə yaralandığı zaman
əynindən çıxan paltarını saxlayırdı. Hara köçürdüksə, atasının paltarını da aparırdı. Əhd eləmişdi ki, “Atamın qisasını alandan sonra, bu
paltarı bir dəfə əynimə geyinəcəyəm”. İndi mən də onun paltarlarını
saxlayıram. 2 ildir ki, onun paltarlarını yumuram. Axı, o paltarlardan
onun qoxusunu alıram!.. Necə yuya bilərəm?! Mən onun paltarlarını
qapalı yerdə saxlayıram ki, Rasimin ətri uçub getməsin...
Rasim şəhid olanda oğlum Asimin 8 yaşı vardı. Atasını dəfn edib
qayıdanda qarşımda dayanıb dedi: “Ana ağlama. Atam səni necə yaşadıbsa, mən də səni o cür yaşadacağam”.
Oğlumla qızım oturub atalarından danışırlar. “Atamız bizi belə
gəzdirirdi. Bizə bunları alırdı”, - deyirlər. Rasimin yoxluğu bizi böyütdü. Hər ad günümdə tortumun üstünə “13” rəqəmi yazdırırdı.
Çünki məni 13 yaşım olanda sevmişdi. Rasim şəhid olandan sonra
mən də böyüdüm. Qayğılar, problemlər böyütdü məni. Rasimdən
sonra gözlərim əməliyyat olundu. Yaxını görə bilmirəm. Eynəklə güclə görürəm.
İndi tez-tez yuxularıma gəlir Rasim. Axırıncı dəfə yuxuda gördüm ki, hər yer yamyaşıldır. Rasim gəlib məni arxadan qucaqladı.
Ağladım ki, getmə. Uşaqlar da, mən də sənsizliyə alışa bilmirik. Qarşımda dayanıb dedi: “Hər gün gəlib sizə baş çəkirəm. Elə bilməyin ki,
yoxam. Sizinləyəm! Amma mən getməliyəm..”.
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3 IL KEÇDI...
Abadlıq könüldən başlayır...
Dünyanın yaranışından bu günə qədər insanlar bir-birinə inanaraq yola çıxıb, yol yoldaşı olub, ya sonunacan gediblər, ya da yarı
yolda ayrılıblar. Yolları birləşib qət edənlərin mənzili ona görə uzaq
olub ki, bir-birinə inanıblar. Bu inanmalardan da inanc yerləri yaranıb. Bəxtəvər və Tanrının sevdiyi o kəsdir ki, əhdinə, sözünə etibarlı
ola, yolu başladığı insanla sona qədər getməyi bacara.
Söhbətimi yoldan və inancdan ona görə başladım ki, bu dəfə çıxdığımız yolda inanc yerimiz, inandığımız yol var idi.
Yolçuluğum tarixi qədim, adı qədim Naxçıvan şəhərinədir. Yol
yoldaşım 2016-cı ilin aprel ayında vətən torpaqlarını qoruyarkən şəhid olan polkovnik-leytenant Sənan Axundovun həyat yoldaşı Nəcibə xanım Axundova ilə “Əshabi Khəf” mağarasına ziyarətə edəcək,
həm də şəhid ailələrini baş çəkəcəyik.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qeydiyyatdan keçib,
təyyarəmizi gözləyirik. Nəzərimi ilk növbədə yaşlı qadınlar, qoca kişilər, əlil arabasında olanlar cəlb etdi. Dərindən ah çəkib “Allah erməninin, onun havadarlarının evini yıxsın ki, bu yaşda insanlarımız
öz doğma yurdlarına rahat gedib- gələ bilmirlər”- dedim. Yəqin ki,
bu qoca və yaşlıların içərisində eləsi var idi ki, yüksəkliyə qalxmaq
, təyyarə ilə uçmaq səhhətinə mənfi təsir göstərirdi. Amma neyləsin,
əlacsızlıqdan bir yola möhtac qalmışdılar.
... Təyyarəmiz 45 dəqiqədən sonra , səhər saat 9.00-da Naxçıvanda eniş etdi. Naxçıvan hava limanından çölə çıxanda nəzərim sarı
rənglənmiş taksilərə sataşdı. Lakin qabağımıza qaçıb heyvərə-heyvərə “hara gedirsən, gəl mənim maşınımda aparım... ucuz aparacağam... eh getmirsən getmə...”- deyib, əlini yelləyən bir nəfərə də rast
gəlmədik. Sanki bu taksilər pultla idarə olunurdu. Maraq üçün bir
taksiyə yaxınlaşdım. Ağsaqqal bir kişiyə ehtiramla salam verdim,
“Əshabi Kəhfə neçəyə apara biləcəyini soruşdum. Qiymətini dedi.
Yəni Bakıda olan taksi sürücülərindən fərqli olaraq, əlavə heç bir sual
da vermədi.
Sürücüdən ayrılıb bizi qarşılayan Əfqanın maşınına əyləşdik. Yazın nəfəsi təbiəti oyadıb. Diqqətimi yol boyu günəşin zərrin və ilıq
şəfəqləri altında torpağın altından oğrun-oğrun baş qaldıran yam108
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yaşıl otlar çəkir. Nazlı gəlin kimi yaşıllanmaqdadır təbiət. Arada bir
çiçəkləyən ağaclar da gözə dəyir. Yollar abad, küçələr təmiz, əsl Novruz havası duyulur. Belə təmiz küçələri, bağça-bağları adətən Özbəkistanda görərdim. Mart ayının 2-dən etibarən bütün məhəllələrdə,
mikrorayonlarda ümumi iməcliklər başlanar, insanlar könüllü şəkildə yaşadıqları əraziləri təmizləyib, ətrafı gülə-çiçəyə döndərərdilər.
Nədənsə yaşadığım Bakıda, Sumqayıtda bu adət unudulub. Hamı
belə hesab edir ki, küçəyə atdığı zibili süpürgəçilər təmizləməlidir.
Və özüm özümə sual verirəm: “Niyə bizim insanlar hər şeyi dövlətdən istəyir. Axı məhəlləni təmiz saxlaya bilmirsənsə, buna dövlət
nə etsin?”. Pişik pişikliyi ilə yatdığı yeri təmizləyir, insanlarımız isə
başqalaşıb... Elə bil ki, təbiətə, ətrafdakı insanlara ziyan vurmaqdan
zövq alırlar. Naxçıvandakı abadlıq və təmizliyə heyranlığımı özlüyümdə mərhum prezidnet İslam Kərimovun “Abadlıq könüldən başlayır “ – fikri ilə təsdiqləyirəm..
Təxminən 20 dəqiqədən sonra “Əshabi Kəhf” dağının ətəyinə çatmışdıq. Nəcibə xanım Axundovanın xoş bir niyyəti var idi. O niyyətinə görə bu ziyarətgahda qurban boyun almlışdı. Qurbangah deyilən
yerdə dayandıq. Qurbanımızı kəsdirib, ziyarətgahın ətəyinə gəldik.
Gördüyüm mənzərədən yenə könlüm açıldı. Hər tərəf admın üzünə
gülür. Bu həmin “Əshabi Kəhfdir ki, müsəlmanların inandığı “Qurani
Kərim”də adı çəkilirdi. Bir çox araşdırmaçı alimlər öz əsərlərində təsdiq etmişdilər ki, bütün əlamətləri ilə Naxçıvandakı “Əshabi-Kəhf”
Quranda göstəriləndir. Baxmayaraq ki, Dünyanın daha 3 ölkəsində –
İordaniya, Hindistan, Türkiyədə “Əshabi-Kəhf” mövcuddur.
Mən hər zaman sirli daşlara, sinəsində tarix yaşadan dağlara xüsusui məhəbbət və maraq göstərmişəm. Görünüşü, duruşu, yaratdığı
mənzərəsi, üstündəki yazısı ilə hər zaman könlümü oxşayıb daşlar.
Daşlara zikr edib, Tanrıya şükr etmişəm.
“Əshabi Kəhf”in ətəyində dayanada elə bilirsən ki, dağın ətrafındakı silsilə sıldırımların hərəsi bir insandır ki, daşa dönüblər. İnsanların inancına səbəb də həmin bu daşa dönmüş siluetlərin yaratdığı
mənzərələrdir. Çox səliqəli-səhmanlı pilləkənlərlə aram-aram, yavaş-yavaş üzü yuxarı qalxırıq. Bizimlə üz-üzə gələn, yuxarıdan aşağı
enən ziyarətçilərə “Ziyarətiniz qəbul olsun, niyyətləriniz çin olsun”deyirik. Bəzisi bu təbrkimizi gözləmədiyindən, səksənir, bəziləri isə
gülümsəyib, alqış edib, keçib gedirlər.
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Beləcə , namazgahın üstündən keçib, Damcılı mağaraya yetişirik.
İnsanı yaşadan inancı, insanı yaşadan sevdikləridir. Burada oturub
Tanrıdan, Allahdan diləklərinin hasil olmasını, niyyətlərinin yerinə
yetirilməsini istəyən inanları da ziyarətgah hesab etdikləri məkana
sevgiləri və inancları gətirib. Birdən bir səs eşidirəm, elə bil ki, yağış
damçılayır Nəcibə xanmın başına. Bayaqdan fikir vermişəm, kimsənin başına belə dolu kimi yağmamışdı nur damcılar. Sevinirəm. İnanca görə, kimin ki, başına dağın o yüksək tavanından damcı düşdüsə,
niyyəti hasil olacaq. Əlləri göydə asılı qalıb, şəhidimiz Sənan Axundovun həyat yoldaşının, atasız qalan iki balasının gələcəyi üçün, ali
məktəbə hazırlaşan oğlu Tahir üçün narahatdır. Onların sağlam və
xoşbəxt olmaları üçün dua-alqış edir yəqin ki...*
Mən də əllərimi göyə açıb, Tanrımdan bir balama, dostlarıma,
doğmalarıma, məni sevənlərə, sevməyənlərə, əsgərlərimizə, Vətənimizə, Prezidnetimizə cansağlığı arzu edirəm, niyyət edirəm... Şəhidlərimizin ruhuna dua oxuyuram, bu məbədi, ocağı qoruyanların
ruhuna və sağlığına rəhmət oxuyuram. Fikirmdən bu sözləri də keçi* Nəcibə xanım həmin vaxt oğlu Tahirin ali hərbi həkim olmaq istəyinin
həyata keçməsi üçün Tanrıya dua etmişdi. 2019-cu ilin sentyabr ayında Tahir
Sankt-Peterburqdakı Ali Hərbi Tibb Universitetinə daxil oldu.
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rirəm: “Ey uca Tanrım, mənim xoş niyyətimi pisə yozmaq istəyənlərin
başını özünə qarışdır, gözlərini bağla ki, öz işləri ilə məşğul olsunlar,
dostlarıma, sevdiklərimə ziyan yetirməsinlər. Onları o qədər varlandır ki, kimsənin əleyhinə getməsinlər, gözləri doysun, bu Vətənin qanını sovurmasınlar, məzlumlarla işləri olmasın, haqqa gəlsinlər”.
Mağaranın içərisindəki insan yaşayan oyuqlar, kəsici alətlərlə
açılan cığırlar, sınan və yonulan daşlar sirli bir tarixdən xəbər verir.
Diqqətlə baxanda görürsən ki, mağaranın divarlarında qədim ocaq
yerləri, tüstü yerləri qalmaqdadır. Bir daha əmin olursan ki, bura qədim insan məskənidir. Əlimə götürüb baxdığım daşların çoxusu isə
vulkanik dağ süxurlarıdır. Fikirləşirəm ki, demək uzun əsrlər bundan
əvvəl insanların yaşayış yeri, gizlin mağarası, bəlkə də qalası olan bu
məkan, nə zamansa vulkanik püskürmə nəticəsində yaranıb. Çünki
buradakı dağ yamacları, püskürmədən sonra yaranan dağ silsilələri
və divarlarını xatırladır.
Üzü yuxarı çıxdıqca, fikrim məni bir az da uzaqlara aparır. Naxçıvanın bir müqəddəs məkan olduğuna bir daha inanıram. Burada
maddi mədəniyyətimizi saxlayan və yaşadan bir çox tarixi abidələrin olduğundan xəbərdaram. Naxçıvan o yerdir ki, Əlincə qalası ilə
müdafiədə dayanıb. 7 dünya hökmdarı Əmir Teymurun Azərbaycana
olan hücumlarında Əlincə qalanın adı mübarizlik rəzmi kimi hallanır. Əmir Teymur bu qalanı 14 il ərzində döyüşlə ələ keçirə bilməyib.
Onun 1399-cu ildə Hindistandan qayıdışından sonra, qalada artıq
kimsə qalmadığından, 14 il sonra fateh Teymur qalanı heç bir müqavimətsiz tutur və bu qalanın əzəmətinə heyran olur.
Kimləri heyran qoymadı ki, bu müqəddəs türk yurdu, bu sirli və
inanclı yollar. Ulu ruhların, ulu övliyaların xaqanların ruhu burada
dünyaya gələn Heydər Əliyevi də müasir fatehimiz etmədimi?! Bir
də ki, türk ellərinin ağsaqqalı və lideri Nursultan Nazarbayev keçir
fikrimdən. Məhz bu türklər yurdunda, milli maddi türk irsini yadigar
saxlayan cəngavərlər yurdundakı görüşlərinin birində türk birliyinin
yaranması təşəbbüsünü irəli sürmüş, buradan qayıtdıqdan dərhal
sonra Beynəlxalq Türk Akademiyasını təsis etmişdi. Türkçülüyün
məkanında Türk adına fərman verilmişdi. Bu da Tanrının bir yazısı
qismətidir. Ruhları bu daşların başı üstündə fırlanan xaqanların, bilgələrin yarımçıq qalan arzularının həyata keçirilməsi üçün verilən bir
fərman idi. Təsadüfdən deyil, zərurətdən yarandı.
Bir də onda ayıldım ki, ruhum tənimdən uçub gedib. Fikrim ha111
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ralardaydı, gözümlə gördüyüm nə oldu? -- deyim , siz də bilin. Pilləkənlərlə üzü yuxarı Cənnət bağı deyilən hissəyə çıxdığımız yerdə
gözümə bir ağac dəyir. Bu yüksək dağın ortasında, daşların arasında
bir ağac çiçəkləmiş, budaqlarına ziyarətə gəlib-getmişlər sarğılar hörüb, yaylıqlar bağlamış, niyyət tutmuşlar. Belə dilək ağaclarına bütün
Türk yurdlarında rast gəlmək mümkündür. Bu adət-ənənənin günümüzə kimi yaşaması, onu deməyə əsas verir ki, bu qalada bərqərar
olan bütün inanclar və həyata keçirilən ayinlər başqa bir dinə deyil,
qədim türklərin inanclar sisteminə, təbiət kultuna aiddir. Bir daha
əmin olursan ki, “Əshabi-Kəhf” fiziki təmizlik, ruhu paklıq halında
olan insanın Tanrıya yönəldiyi ali məqamıdır. Bu qala , mağara qədim
türklərin ata ocağı, yaşayış məskəni olaraq da müqəddəs məkan sayıla bilər. Ona da inandım ki, qala- mağaranın üsütndəki açıq tavandan
səmaya uzanan yol da qalanın içərisindən enerji aparıb-gətirməyə
xidmət edir. Yəqin ki, paklanmaq da bu səbəbdən baş verir. Burada
olarkən bir maraqlı məqam da diqqətimizdən yayınmadı. Dopdolu
olan fotoaparat və telefonlarımızın enerjisi bir saatın içərisində tükənmişdilər. Nədən belə olmasını isə yəqin ki, fiziklər və teoloqlar izah
edə bilərlər.
Birinci ziyarətimizi sona yetirib, ikinci ziyarətgahımıza gedirik.
Bu dəfəki ziyarətgahımız şəhid qapısıdır. Qabil Orucəliyevin evinədir yolumuz. Geniş və işıqlı yollardan hərəkət etdikcə, yaddaşımı
vərəqləyirəm. Qabil Orucəliyevin evinə aparan yolları tanıyıram.
İnternetdən dəfələrlə izlədiyimdən yadımda qalıb. O təlatümlü günlərdə Azərbaycanın adına Qalibiyyət gətirən şəhidlərimizi bu küçədə
qarşılamışdılar. İndi bizim maşınla şütüdüyümüz küçələr insanlar
və avtomobillərlə dolu idi. Şəhidləri dəfn edəndə “Şəhidlər ölməz,
Vətən bölünməz”, “Şəhidlər bizim baş tacımızdır”, şüarları ilə min
bir vədə verib, söz deyirdilər.
İslam Səfərli küçəsindəki dalanın qapısında şəhidin qardaşı 14
yaşlı İsa ilə qarşılaşırıq. Şəhidin evini soruşuruq. Deyir, bizim evimizdir. Keçin içəri. Sürücü bizi ünvana düz gətirib. Burada təəccüblü
də heç nə yoxdur. Qalib Orucəliyevin evini hamı tanıyır. İsa deyir ki,
anası Nuriyyə xanım evdədir. Nuriyyə xanım xoş bir təbəssümlə bizi
evə dəvət edir. Və birdən məni tanıyır. Yenidən sevinclə bağrına basıb öpür, ikimizin də gözlərimiz dolur. Qadın bilmir ki, sevincini necə
büruzə versin. Şəhidimiz Sənan Axundovun həyat yoldaşını ona təqdim edib deyirəm ki, həm şəhid yoldaşıdır, həm də Bakıdakı 45 saylı
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məktəbin direktorudur. Çay süfrəsi açır. Olub keçəndən danışırq. Gileylənir, sızlayır, kövrəlir ana. Deyir ki, Naxçıvanda Bakıdakı kimi deyil, Bakıda şəhid ailələrini tez-tez yada salırlar. Burada bizim qapımızı
açan yoxdur. Şəhid ailəsi adına olan imtiyazları alırıq, lakin unudulmaq istəmirik. İstəyirik ki, bizim də qapımız açılsın, bizdən də xəbər
tutan olsun. Sonra oğlu Qabil Orucəliyevdən danışır. Otağın hər yeri
Qabilin şəkilləri və portretləri ilə bəzənib. Ana bəlkə də yüzüncü dəfə,
yenə də oğlundan danışır, həlak olduğu günə qədər onu böyütdüyü,
zabit mənsəbinə çatdırdığı, toyunu etdiyi, gəlinini gətirdiyi xatirələrini
bizimlə bölüşür. Gözünün yaşı da ki, dayanmır ki, dayanmır. Birdən o
biri otaqdan uşaq səsi gəlir. İsa cəld otağa qaçıb, Qabili gətirir. İşıq kimi
yanır uşağın üzü. Elə bil ki, şəkillərdən bizə baxan qaragözlü Qabilin
özüdür.. Atası şəhid olmazdan 3 gün əvvəl dünyaya gəlmiş Qabildir.
Mən deyə bilmərəm, Qabil sağ olsaydı oğlunun adını nə qoyacaqdı?
Ancaq indi oğlu onun adını yaşadır. Nuriyyə deyir ki, sanki Qabili
təzədən böyüdür. Uşaq təkcə görünüşü ilə deyil, bütün xasiyyəti ilə
atasına bənzəyir. Bir azdan Qabilin həyat yoldaşı Tükəzban da gəlir.
Qaynansı deyir ki, gəlin çox özünə qapanıb. Hələ ki, dərddən başı açılmır. Tükəzban qırmızı diplomlu pedaqoqdur. Nəcibə xanım Axundova ona iş barəsində tövsiyələrini verir.
Nuriyyə xanım, bu gecəlik qonaq olmağımız üçün and-aman
edir, deyirik ki, hələ bir ziyarətgahımız da var, şəhid Rasim Məmmədovun anasına baş çəkməliyik.
Rasim Məmmədovun dünyaya gəldiyi Cəhriyə getdiyimiz yolda, Nəcibə xanım, hərbiləşdirilmiş bir park görürür. Sürücüdən xahiş
edir ki, orada dayansın. Düşüb bu açıq səma altındakı parka keçmək
üçün icazə istəməyə adam axtarırıq. Kimsə yoxdur. Uzaqdan əlində
rabitə cihazı olan bir əsgər gəlir. Məlum olur ki, Azərbaycan Ordusuna məxsus olan silahlar və hərbi zirehli maşınlar gecə-gündüz açıq
səma altında nümayiş üçün qoyulub. Hər kəs də gedb çox yaxından
bu silahlara baxa bilər, zirehli maşınlarda otura bilər. İnsanların belə
rahat bir şəkildə gəlib parkda gəzib, heç bir ziyan vurmaması da bizi
təəccüləndirir. Çox rahat şəkildə helikopterin, uzaq mənzili vuran
silahların yanında şəkillər çəkdiririk. Yanımızdakı sürücü deyir ki,
Naxçıvanda kimsə dövlət malına ziyan vurmur. Hər kəs bilir ki, nəyisə dağıtmaq, sındırmaq cinayətdir, insanlar ən xırda hərəkətlərinə
də fikir verir, birgəyaşayış, ictimai asayiş qaydalarına yüksək səviyyədə əməl edirlər. Bütün bu gördüklərimizdən ürəyimiz fərəhlə dolur. Demək, yüksək idarəçilik, dəmir əl olan yerdə, intizam da olur.
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Açıq səma altında belə bir muzeyə gəlib baxan məktəbli, tələbə, fəhlə,
professor, xarici qonaqlar bir daha Azərbaycan Ordusunun gücünü,
qüdrətini hiss edib, məxrurluq, fəxarət keçirirlər.
...Yağış yağır. İşıqlı və şüşə kimi asfalt yollarla Cəhri kəndinə,
Əbdül Məmmədovun qapısına çatırıq. Göy darvazanı şəhid Rasim
Məmmədovun qardaşı Şahin açır. “Ana Bakıdan qonaqlarımız gəlib”-deyir. Bizi evə aparır. Bu zaman Nazilə bibi çıxır çölə. Hər birimizlə
görüşür, əsl azərbaycanlı qonaqpərvərliyi ilə bizi evin yuxarı başına
keçirir. Bu evin də divarlarını Azərbaycan Ordusunun iki hərbçisi-Əbdül Məmmədov və onun aprel döyüşlərində Vətən torpaqlarının
azadlığı uğrunda şəhid olmuş oğlu Rasim Məmmədovun portretləri
bəzəyir. Anaya özümü təqdim edirəm. Tutulub yerində qalır. Naxçıvan ləhcəsi ilə: “Bə niyə gəldin? Sən mənə telefonda belə deməmişdin,
demişdin ki, gəlişini xəbər verəcəksən...”- deyib , bir daha boynuma
sarılır. “Bala, sənə qurban olum nə yaxşı ki, gəldin... Sən axı Rasimin
adına gəlmisən, mən gərək sənin üçün hazırlıq görəydim, Rasimin
adına yaraşan süfrə açaydım”-deyir və ağlayır.
“Qalibiyyət: şəhidlər və şahidlər” ikicildlik kitabını yazanda,
Naxçıvana getməyə vaxt tapmadım, Nazilə bibi ilə telefonla danışıb,
müsahibə almışdım. Ona söz vermişdim ki, nə zaman Naxçıvana yolum düşsə, gəlib əlini öpəcək, ocağını ziyarət edəcəyəm.
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Nazilə ana bu kənddə böyük hörmətə malik olan hərbçi zabit Əbdül Məmmədovun həyat yoldaşı olub. Əbdül Məmmədov Naxçıvan
şəhəri ermənilərlə üzbəüz döyüşlərdə dayanan gündən Naxçıvanın
sərhəd dağlarında yaratdığı könüllü batalyonu ilə Vətənini qoruyub,
müdafiə edib, günlərin bir günü də ağır yaralanıb, 4 oğul atası o ağır
yaradan sonra 24 il yataq xəstəsi olub. Hərəkət qabiliyyəti olmayan
kişiyə Nazilə bibi də oğlanlarının köməkliyi ilə xidmət edib, Əbdül
kişinin başına dolanıb, qayğısını çəkib. Oğlu mayor Rasim Məmmədovun tabutu bu həyətə gətiriləndən 24 gün sonra isə, “Daha deməyə
söz də qalmayıb”- deyib, gözlərini yumub. Onu aparıb oğlunun yanında, ən uca dağ zirvəzindəki qəbiristanlıqda dəfn ediblər.
Nazilə bibi biləndə ki, onun ziyarətinə gələn Nəcibə xanımın həyat yoldaşı da şəhiddir, onu qucaqalyıb, bir də bağrına basır və deyir:
- Bala, bizim dərdimiz eynidir, məni sən, səni mən anlaram, gələn
ayaqlarına qurban olum, nə yaxşı durub buraya gəldin...
Deyirəm ki, ay bibi, hər bir şəhid evi ziyarətgahdır. Bizim də borcumuz o ziyarətgahları gəzib, mənəvi rahatlıq tapmaqdır. “Bakıdan
gələn qonaqlar” - deyib, fikrə gedir ana. Hə, ay bala, bizi unudublar,
kimsə qapımızı açmır. Kimsənin yadına düşmürük. Buralarda o Bakıdakı, Şəmkirdəki kimi tədbirlər keçirilmir. Heç kəndimizin şəhidlərinin şəklini vurmaq üçün bir lövhə də asmağa icazə vermədilər.
Bu şəhidləri ildönümündə, bayram günlərində, tarixi günlərdə yad
etsələr, Allaha da xoş gedər, o şəhidlərin də ruhu rahat olar.
....Gecə saat 23.00-da Məmmədovlar ailəsi ilə vidalaşıb , Bakıya
dönmək üçün aeroporta qayıdırıq.
Naxçıvandan yaddaşımda işıq selində bərq vuran aeroport, təmiz küçələr, mehriban insanlar qalır. Bazardakı insanların mədəni
davranışı, çəkidə, qiymətdə halallıq kimi keyfiyyətlərin qorunub saxlanması kimi, lakin bizim böyük şəhərlərimizdə unudulan adətlər burada yaşayır.
Naxçıvanın tərifini yazmaq keçir könlümdən. Bu o Naxçıvandır
ki, 1988-ci ildən dünyadan təcrid olunmuş şəraitdə yaşayır. Bu o Naxçıvandır ki, düşmənə baş əymir. Dörd bir tərəfi düşmən əhatəsində
olsa da, başını dik tutub, mərd dayanıb. 25 ildir ki, sınmır, əyilmir.
Bu qədər tədricliyin içərisində şəhər də , insanları da yaşayırlar, işləyirlər, bu müqəddəs yurdu abadlaşdırıb, gözəlləşdirirlər. Dünyadan
təcrid olunmuş Naxçıvan şəhərində iş yerlərinin azlığı, insanların
çoxsunun kasıb yaşaması da bu səbəbdəndir. Əldə olan az vəsait və
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imkanlarla şəhərin belə işıqlı və abad olması , düşəmənə vurulan şillədir. Naxçıvanın insanları qanuna riayət etməklə, həm də bu yurdun
uca dağları kimi mərd dayanıblar.
Naxçıvan bu gün Azərbaycanın qeyrət qalasıdır. Bu qeyrət qalasını içəridə dayanıb, işləyib qoruyanlar, quranlar var. Burada mənəviyyat məsələləri, ailə namusu çox dəyərlidir. Hətta milli-mədəni
dəyərlərimiz belə burada daha ismətlə qorunur, qanunla tənzimlənir. Az qala bir çox bölgələrimizdə qırmızı kitaba düşəcək abir-həya, ailə-məişət münasibətləri çox incəliklə, həya –abırla tənzimlənir.
Buna görə də bölgədə boşanmaların sayı da çox azdır. Buradakı bəzi
ailələrin bircə problemi olur, işsizlik, çətin dolnaışıq. Onun da səbəbi
Naxçıvan qalasının mühasirədə olmasıdır.
Dəyərli oxucularım! Yazımın əvvəlində yazdığım fikrimi , sonuna da əlavə edirəm və deyirəm ki, dünyanın yaranışından bu günə
qədər insanlar bir-birinə inanaraq yola çıxıb, yol yoldaşı olub, yolu
ya sonunacan gediblər, ya da yarı yolda ayrılıblar. Yolları birləşib qət
edənlərin mənzili ona görə uzaq olub ki, bir-birinə inanıblar. Naxçıvanda insanlar bir Tanrıya, bir haqqa, bir də dövlətə inanırlar. Və çalışırlar ki, qanunu pozmasınlar. Qanunu pozmayıb, ona əməl edəndə
isə şəhərin və məmləkətin Nəqşi Cahan olur.
24 mart 2019-cu il , Bakı-Naxçıvan-Bakı.
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DAŞLARA ZİKR EDƏN ANA
Bəlkə də bu ilıq yaz günü 2014-cü
ilin 25 aprel tarixi onun həyatının ən
önəmli günlərindən biri idi, ona nişan
aparacaqdılar, yeni bir ailənin təməli qurulacaqdı. Həmin tarixdə, həm də evin
birinci nəvəsi Nihadın doğum günü
qeyd edilirdi. Nicatgilin şüşəbəndli evləri qonaqla dolu idi, hamıdan çox o, sevinirdi. Əmi, bibi, xala, dayı uşaqlarını
bağrına basıb öpürdü. O gün evin divarları arasına sığmayan musiqi səsləri
qonşu həyətlərə də yayılmışdı. Nicatın
gözəl rəqs etməyi var idi. Uca boyu ilə
meydanda sındıra-sındıra süzürdü. Bu
evin səsi-küyü, işığı-nuru, nəğməsi-nəfəsi idi Nicat. Təkcə evinmi?
Bütün qohum-əqrəba, el-oba Nicatın adı gələndə, “bərəkallah” deyərdilər. Bu gün də onun şad gününə hamı həvəslə gəlmişdi. Hamıdan
çox bacısı Xəndan sevinirdi. Nicat həm dostu, həm də böyük dünyası
idi Xəndanın. Həmin aprel gecəsində bacı-qardaş qol-boyun olub o ki
var, oynamışdılar, deyib-gülüb şənlənmişdilər...
İndi İsgəndərovlar ailəsinin Nicatlı günləri tarixə dönüb. Yalnız
şəkillərdən, videolentlərdən, məzarüstü abidədən bu günə boylanır
27 yaşlı Nicat... Şəhid Nicat İsgəndərov daha böyüməyəcək...
Şəhid anası Maya İsgəndərovanın söylədikləri:
- Nicat gözümün nuru, nəfəsim, işığım idi. Bir gün dedim ki,
bala, gəl səni evləndirək. Dedi ki, ana, sən qızı seç, xoşuna gələrsə,
mən də baxaram, bəyənsəm, evlənərəm. Bir məclisdə bir qızı tutdu
gözüm. Nicata da dedim, gedib qıza baxdı. Qızın evindən qayıdanda, sevincindən məni qollarının üstündə qaldırıb xeyli fırlatdı. Qızı
çox bəyənmişdi. Az müddət keçəndən sonra nişana hazırlaşdıq. Nişandan bir gün əvvəl nəvəmə ad günü keçirdik, Nicatın o oynamağı
da həmin nişana hazırlaşdığımız gecədə çəkilib. Bacısı Xəndan daha
yerə-göyə sığmırdı. Səhəri gün nişan apardıq. Xəndan gəlinin başına
qırmızı duvaq örtdü. Nicat üzük taxdı barmağına:
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Gəlin dağdan enəsən,
Duvaq tək yellənəsən.
Qurban olum o günə,
Qardaş evinə gələsən.

O gündən sonra bu iki cavan bir-biri üçün dəli-divanə oldular.
Qız nişanlı qaldıqları iki il ərzində bəlkə də Nicatın iki minə yaxın
rəsmini çəkdi. Cavanlar çox istəkli idilər, biz də toy gününü ildən-ilə
uzadırdıq. Çünki Nicat hərbi işini yarımçıq qoya bilmirdi, o, cəbhəyə
yaxın yerdə qulluq edirdi. Ona görə, yoldaşım Bəhruz oğlumun evlənməyinə razı olmurdu. Nicata deyirdi ki, səni nə vaxt şəhər içinə,
evə yaxın yerə köçürsələr, o zaman evlənərsən. Gəlini od-alovun içərisinə aparmaq olmaz axı... Füzulidə xidmət etməsinin 5 ili 2016-cı
ilin mart ayında tamam olmuşdu. Artıq oğlumun toyuna hazırlaşırdıq və nəhayət toy gününü də müəyyən etmişdik, aprel ayının 26da Nicata toy çaldıracaqdıq. Özüm də oğlumun toy gününü o qədər
həvəslə gözləyirdim ki... Nicatın ailəmizin üstündə əziyyəti çox olmuşdu. Oğlum 13 yaşından bu evə qazanc gətirmişdi, günortaya qədər məktəbdə oxumuşdu, sonra işə gedib mağazada işləmişdi. İşi də
ağır idi. Gedib, çəkdiyi əziyyəti görürdüm. Deyirdim ki, Nicat sənə
elə bir toy çaldıracağam ki... Atası da əhd etmişdi ki, Nicatın toyunda
nəmər yığmayacaq. İndi görürsünüzmü, oğlumun bəy otağının təmiri yarımçıqdır. Nicat evə, ailəyə o qədər həvəsli idi ki, təmir işlərinə
də özü baş qoşardı. Məzuniyyətə çıxdıqca, iki-üç aydan bir, gəlib evin
işini görüb gedərdi. Əhd etmişdi ki, təmiri özüm edəcəm.
Nicat İsgəndərovun atası Bəhruzu Tərtərdə hamı sakit, abırlı,
zəhmətkeş bir insan kimi tanıyır. O da müharibənin ağrı-acısını yaşamış insandır. Ümumiyyətlə, ermənilərlə sərhəd zonasında yerləşən
elə bir kənd, rayon yoxdur ki, orada yaşayan sakinlər müharibədən
kənarda qalsınlar. Bütün Tərtər camaatı kimi, Bəhruz İsgəndərov da
davanın ilk günlərində gah səngər qazmışdı, gah silah daşımışdı, gah
da evinin sonuncu tikəsini aparıb sərhəddə, səngərdə yatan əsgərlərlə bölüşmüşdü.
Şəhid atası Bəhruz İsəndərovun dediklərindən:
- Dövlətimizin bu günkü gücü o zaman yox idi. Düşmənin atdığı
toplar gəlib düz həyətimizə düşürdü. İndi də yaşadığım bu həyətdə
partlamamış mərmi var. Nicatın 2-3 yaşı olardı. O vaxt evin həyətinə gəlib top mərmisi düşmüşdü. Onda heç birimizə xətər dəymədi.
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Tanrı Nicatı böyütdü, ucaltdı ki, Vətənimizə şad xəbər gətirənlərdən
olsun. Bizim bu Tərtər tərəfdəki yüksəkliklərdə ermənilər dayanmışdılar. Rus onları təpədən-dırnağa qədər silahlandırmışdı. Bizim heç
təklülə tüfəngimiz belə yox idi ki, onlara ataq. O vaxtlar heç döyüş
səriştəmiz də yetərincə deyildi. Başımıza nə gəlirdisə, nizamlı ordumuzun olmaması ucbatından gəlirdi. İndi şükür Allaha, güclənmişik,
müzəffər və mükəmməl ordumuz var.
Nicatı da o çətin illərdə böyütdüm. Əlbəttə, onu əsgər kimi yetişdirmək istəyirdim. 3 yaşında artıq sərbəst idman edirdi, aparıb adını
karate məktəbinə yazdırmışdım. Deyim ki, məktəbdə əla oxuyurdu,
yalan olar. Lakin məktəbin ən fəal şagirdi idi. Ən çətin işlərin dalınca
o gedərdi. Hara getsəydi, geri əliboş qayıtmazdı. Dərsdən sonra idmanla, işlə məşğul olurdu. Dəmir kimi döymüşdüm onu, vaxtından
əvvəl bərkitmişdim oğlumu. 2007-2009-cu illərdə hərbi xidmətə yollandı. Bakıda keçirdi hərbi xidmətini. 1 il yarım ərzində bir dəfə də
olsun yanına getmədik. Qardaşım Eldar Bakıda olduğundan yanına
o, gedib-gəlirdi. Hər dəfə Nicatın görüşündən qayıdandan sonra, qardaşım dil boğaza qoymurdu. Bir gün Nicat əsgərlikdən məzuniyyət
götürüb evə gəlmişdi. Oğlumu hərbi paltarda görəndə qürur hissi keçirmişdim. Qarşımda boylu-buxunlu, yaraşıqlı bir zabit dayanmışdı.
Hərbi forma ona çox gözəl yaraşırdı. Dedim oğul, vallah, sən elə əsl
hərbçisənmiş...
Əsgərliyini çəkib gələndən sonra, gedib bir-iki ay Bakıda qardaşımın yanında dülgərlik etmişdi. Bizim dədə-baba sənətimiz dülgərlikdir. Sonra bir gün gəlib dedi ki, ata, mən bu işləri ürəkdən görə
bilmirəm, mənim könlüm hərbi sahədə qalıb. İzn ver, gedim, peşəmi
təkmilləşdirim. Gedib 3 aylıq MAXE kursunu oxudu, sonra Sumqayıtın yaxınlığında, Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına qəsəbədə hərbi
qulluğa başladı. Bir müddət keçəndən sonra TTM-də 6 aylıq kurs keçdi. Ona demişdim ki, quru qoşunlarından başqa yerə yazılma. Mənə
“hə” çavabı versə də, gedib gücünü kəşfiyyatda sınamışdı.
Maya İsgəndərova həyat yoldaşının söhbətinə qoşulur:
- Nicat təhsilini bitirib, evə məzuniyyətə gəlmişdi. Bir gün paltar dolabını səliqəyə salırdım. Birdən paltar dolabının arasından bir
sertifikat düşdü. Baxdım ki, Nicatın adına yazılıb. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu sertifikatı niyə məndən gizlədib. Üstündə yazılanları
oxuyanda gördüm ki, kəşfiyyat bölüyünə aid sənəddir. Əlim-ayağım
yerdən üzüldü. Başladım ağlamağa. Mənə ürək-dirək verdi, dedi ki,
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ana, kəşfiyyata adamı məcbur göndərmirlər, sonra da xahiş etdi ki,
atasına bu barədə xəbər verməyim. Qaldım səksəkədə. 2014-cü ilin
mart ayının 16-sı idi. Hərbi hissəyə qayıtmaq vaxtı idi. Aparıb Nicatı
Füzulidəki hərbi hissəsinə qoyduq. Baxdım ki, buralar darmadağındır, düşmənin atdığı bombalardan evlər viran qalıb. Dedim ay bala,
sizin yeriniz nə yaman narahatdır. Yenə mənə ürək-dirək verdi ki, biz
üzbəüz düşmənlə sizi qoruyuruq, sərhədlərimizin keşiyini çəkirik,
narahat olmağına əsas yoxdur. Ürəyim qaldı Nicatın yanında. O gündən sonra səksəkədə yaşayırdım... Bir gün də atasına dedi ki, 052-yə
yazılmaq istəyir. Atası da lap sevindi. Dedi ki, hə, 052 əsl kişilərin,
mərdlərin, Vətən oğullarının yeridir. Gedib oranın da imtahanından
keçmişdi. Nicat tərbiyəli oğul idi, bütün məhəllənin adamları öz övladlarına Nicatı nümunə göstərirdilər.
Bəhruz İsgəndərov söhbətə davam etdi:
- Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə idi. Bir də gördüm ki, ev silkələnir. Elə bildim zəlzələdir. Çıxdım küçəyə, baxdım ki, məhəllənin
adamları hamısı çöldədir. Dedilər ki, ermənilər atırlar. Dava başlayıb. İnanmadım. Bir az keçəndən sonra anladım ki, atılan topdur, minamyotdur, gələn güllə səsləridir... Səhərin alatoranlığında getdim
iş yerimə, orda da qərar tuta bilmədim. Maya Bərdədə qardaşıgildə
idi. Mən də getdim ora. Qaynımın oğluna dedim ki, Nicatdan xəbər
tutsun, o da oğlumu aradı, telefonuna zəng çatmadı. Onların hərbi
hissəsinə yaxın yerdə, hərbi qulluqda olan qohumum xidmət edirdi,
ona zəng vurub dedim ki, Nicatdan xəbər bilsin. Sonra yeznəmlə və
qızımın əri ilə danışdım. Onlar da dedilər ki, xəbər öyrənib bizə də
məlumat verəcəklər.
Nicatın bacısı Xəndan İsgəndərovanın da deməyə sözü var idi:
- Nicatla bir-birimizə çox bağlı idik. Mənim toyumda ona söz verdilər. Dedi ki, bacım mənim dünyamdır. Nicat da mənim dünyam
idi. Anama “mama”, mənə isə “ana” deyirdi. Sözümüz-söhbətimiz
bir idi. Bir gün gəlib xəlvəti mənə dedi ki, kəşfiyyata yazılmışam.
Ürəyimdə həyəcan keçirsəm də, onun kəşfiyyat bölüyünə yazıldığını
gizli saxladım. Anam təsadüfən bundan xəbər tutmuşdu. O aprel gecəsindən 1 gün əvvəl isə, 31 martda Nicatdan telefonla səsli məktub
aldım. Səsi indi də qulaqlarımda cingildəyir, o, deyirdi: - “Ana, mən
gedirəm, mamagilə heç nə demə. Hara getdiyimi deyə bilmərəm, ana,
sadəcə deyirəm, hər şey ola bilər... Gecəniz xeyrə qalsın... Hamınızı
öpürəm”. Ağlım başımdan çıxdı, dedim görəsən, bu nə söhbətdir...
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Onun səsini bir də dinlədim, bu dəfə qulağıma yolla irəliləyən çoxlu
maşın səsləri dəydi. Arada bir güllə səsləri də eşidilirdi. Sonra axşamüstü, saat 5-də telefon açdı, ayın 2-də gələcəyini dedi və əlavə etdi
ki, səni, uşaqları, ata-anamı götürüb gedəcəyəm Peyğəmbər ocağına,
qurban kəsəcəyəm. Dedim ay qardaş, qurbanını Allah qəbul eləsin.
Fikirləşdim ki, yəqin toyuna görə ürəyində qurbanlıq tutub, əlbət,
onu kəsmək istəyir. İndi həmin günlərdəki digər danışıq səslərini də
toplayıb saxlamışam. Dostları ilə elə ruh yüksəkliyi, elə sevgi ilə ünsiyyyət qurub ki... Ancaq yenə də söhbətində vəziyyətin gərgin və
təhlükəli olduğunu anladır. Hətta səsli məktubunun birində deyir ki:
- Hamıyla halallaşdım, təkcə atama deməyə ürək eləmirəm...

Ətrafımızda hamı narahat idi. Mən isə bir yerdə qərar tuta bilmirdim-deyə söhbətinə davam edir, Maya xanım:
- Bacım oğlundan soruşdum ki, ay bala, Nicatdan bir xəbər çıxmadı ki... Bir də gördüm ki, hamı bir-biri ilə “Cıbı” deyib, pıçıldaşır.
Nicata qohum-qonşu arasında “Cıbı” deyirdilər. Bacımın oğlundan
israrla soruşdum ki, bəs, bu kişilər hara getdilər. O da ehtiyatla pıçıldadı ki, xala qorxma, Bəhruz dayımla atam getdilər Nicatın yanına,
Nicat yaralanıb... Əl atdım başıma, səsim aləmi götürdü. Dedim ə,
necə yəni, Nicat yaralanıb, bəs mən burda nə gəzirəm. Tez məni də
aparın Nicatın yanına... Yolun yarısını getmişdik ki, nişanlısı zəng
vurdu. Dedim ki, bala, Nicat yaralıdır, xəstəxanaya çatım, telefonu
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verəcəyəm, özü ilə danışarsan. Gəlib yetişdik Əhmədbəyli hospitalına. Orada dedilər ki, Nicatı Beyləqan hərbi hospitalına apardılar.
Gəldik deyilən yerə. Burada adam əlindən tərpənmək olmurdu, iynə
atsaydın, yerə düşməzdi. Hər kəs öz balasını, doğmasını axtarmağa
gəlmişdi. Bir nəfər məndən soruşdu ki, kimi axtarırsan? Dedim Nicatı... Oğlumun adını çəkəndə, camaat yığışdı başıma... Sonra qızım ilə
baldızım keçdilər xəstəxanaya... O biri üzdən onların ağlayan səslərini eşitdim... Baldızım “Nicat” deyib, haray çəkirdi... Xəstəxananın
darvazası zəncirlə bir-birinə bağlanmışdı. Gözətçi bizi içəri buraxmırdı. Bilmirəm, o güc mənə haradan gəldisə, qarşımdakı adamları itələyib darvazanın zəncirini qırdım və içəri keçdim. Dedim balam hanı?
Dedilər aparırlar Peyğəmbərə. Biz də öz maşınımıza oturub, Peyğəmbərə getdik. Orada da adam əlindən tərpənmək olmurdu. Hər dəfə bu
pirdən keçəndə, nəzir qoyurdum ki, balam sağ-salamat olsun. Nəzirlərimi qəbul eləməyibmiş Allah... Aprel balamın uğur ayı idi. Ancaq
2016-nın apreli bizi ağlatdı... Hə... Onu deyirdim axı, Peyğəmbər ocağında çardağın altına keçdik. Ətrafda səs-küy, ağlaşma səsləri gəlirdi.
Cəbhə bölgəsində ölənləri, şəhid olanları gətirib burada yuyub-kəfənləyirdilər. Çardağın altında yerə böyük xalı salınmışdı. Xalının da üstündə bir tabut qoyulmuşdu. Bir hərbçi oğlan bizə yaxınlaşıb dedi ki,
ana kimi axtarırsınız? Dedim ki, Nicat İsgəndərovu. Başını aşağı saldı... Dedim bala, düzünü de, o tabutdakı mənim oğlumdur?!... Dinmədi. Peşman-peşman ağlar gözləri ilə mənə baxdı... Xəndan cumdu
tabutun üstünə ... “Qardaş”, deyib saçını yellərə verdi. Yenə dayanmışam heykəl kimi, mənə çatmır ki, Nicat niyə ölməlidir? Nicatın toyu
olacaq axı... Onun toyu necə vaya dönə bilər?! Axı, mən Nicata toy
xonçaları bağlayırdım... İndi onları neyləyəcəyəm?! Mənə elə gəlirdi
ki, Nicat ölə bilməz... Ona güllə təsir etməz.... Ona atası uşaqlıqdan o
qədər əziyyət vermişdi ki, bədəni bərkiyib dəmirə-daşa dönmüşdü.
Soruşurdum ki, bala, niyə sənin ətin möhkəm dəmir kimidir. Deyirdi
ki, ana, mən kəşfiyyatçıyam, dağda- daşda yatıram. Belə olmalıdır da
bədənim...
Tabutu götürüb həyətimizə gəldik... Ocağımıza gəlin gətirməli
ikən, tabut gətirdik...
Maya xanım danışdıqca, göz yaşları sinəsinə tökülürdü. Əslində
təsəvvür edə bildinizsə, ana müharibənin ən ağrılı tablosunu cızmışdı. Pir-Peyğəmbər ocağında balalarına hər zaman xoşbəxtlik, can sağlığı diləyən ana, həmin yerdə oğlunun tabutu ilə rastlaşmışdı... Dün122
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yada bundan ağrılı və kədərli səhnə ola bilməzdi... Sonra da oğlunun
bayrağa bükülmüş tabutunu özü götürüb evinə gətirmişdi... O günü
ana görəsən, evinə necə gəlib çatmışdı... Sən demə, Tanrı insanlara
dərdi və ağrını çəkmək üçün də güc verirmiş... Zülm etdi yol boyu
özünə, fəryad etdi Maya ana:
Oğulda gözüm qaldı,
Demədim özüm, qaldı.
Oğlumla öz aramda
Bir pünhan sözüm qaldı.
Eləmi, bax bu şana,
Arı qonmaz bu şana.
Getdin qayıtmaz yola.
Qoymadın bir nişana.
...Aprelin 2-dir. Gecədən xeyli keçib, həmsərhəd rayonların sakinləri kimi, Tərtər camaatı da yatmayıb. İnsanlar vuruşmaq üçün
axın-axın döyüş bölgəsinə sarı gedirlər. Atılan mərmilərin, minaatanların, güllələrin səsi Tərtər rayonunun düz mərkəzində əks-səda
doğurur. Yaxından-uzaqdan, Bəhruz kişinin evinə vay düşməsindən
də xəbər tutdular. Bu həyət də insan axını ilə dolub-daşdı. Nicatın
yaxın və doğmaları tabutu açıb, onunla sonuncu dəfə görüşmək istəyirdilər. Bu zaman qohumlardan birinin qışqırıq səsinə hamı eyvana
tərəf baxdı. Xəndanın bibisi qızı ağlaya-ağlaya gəldi ki, Xəndan evin
zirzəmisinə girib, bıçaqla ürəyinə xəsarət yetirib, qolunun şah damarını kəsəndə, onu görüb bıçağı əlindən alıblar...
- Dedim hə, bizim nəslin sonudur. Oğlum qabağımda döşəli qalıb, qızım da əldən gedir. Deməli bu gün hamımız ölməliyik. Çünki
dağılan tifağım daha tikilməyəcək. Sonra həkim gəldi. Xəndanın yarası çox dərin deyildi, güclü stress keçirmişdi. Tabutun içərisinə əlimi
salıb balamı tumarladım. Əllərini həmişə bükülü tutardı. Yenə də bükülü idi əlləri. Ürəyinin üstündə yarası var idi. Xəndana görə, Nicatın
tabutunu açıb, oğlumla son dəfə görüşə bilmədim. Səhər Nicatı elə
evimizin arxasında basdırdıq... - deyərək, Maya xanım söhbətini tamamladı.
Nicatın təmiri yarımçıq qalmış, yarıqaranlıq bəy otağına girəndə,
məni pəncərənin önünə gətirdilər. Evin pəncərəsi düz Tərtər şəhərinin qəbiristanlığına açılırdı. Pəncərədən isə Nicatın qəbri görünürdü.
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Onun uyuduğu yer ilə evin arası 20 metr ancaq olardı. Gecənin qaranlığında masmavi işıqlar yanırdı Nicatın daşa dönmüş otağında. İndi
Maya xanım da, Bəhruz da gündə yüz dəfə o qəbrin başına dolanıb
geri dönürlər. Nicat uşaq vaxtı bu yerlərdə oynayanda, bir dəfə səsləməklə, 30 saniyəyə qaçıb evə gələrdi. İndi həmin o 30 saniyəlik məsafədəki yerdə daşa dönüb dayanıb şəhid Nicat... Anası da ona layla
çalıb ağlayır:
Daşlara zikr edərəm,
Gündə min fikr edərəm,
Aç qapını özün gəl,
Allaha şükr edərəm.
...Azərbaycan Ordusunun qəhrəman giziri Nicat İsgəndərov
Lələtəpə yüksəkliyinin alınmasında, ilk döyüşə atılan kəşfiyyatçılardan biri idi. Həmin gün əsgərlərimiz düşmən üzərinə sevinə-sevinə, hərbi parada getdikləri kimi gedirdilər. Geyindikləri paltarları
da təzə idi. Nicat yanındakı dostlarına demişdi ki, müqəddəs torpaqlarda şəhid olmağa gedir. Şəhid olsa, cənnətə düşəcək. Allahın
sevimli bəndəsi olacaq. Deyirdi ki, ay uşaqlar, görün nə bəxtəvərik
ki, ilk gedişi, ilk həmləni həyata keçirmək bizim qismətimizə düşüb.
Biz bu gün tarix yazırıq. Həmin gündə əsgərlərin döyüş ruhu o qədər yüksək idi ki, onları dünyanın ən güclü ordusu da əyə bilməzdi. Kəşfiyyat və döyüş qaydalarına uyğun olaraq, Nicat öz qrupu ilə
irəliləyirdi. O qədər irəli getmişdilər ki, hətta düşmənin hər addımını yaxından hiss edirdilər. Nicatın yanında hərbçi dostu, istehkamçı
Emin Əhmədov gedirdi. Demək olar ki, onlar bir yerdə, çiyin-çiyinə
vuruşurdular. Danışmaq mümkün olmayanda, işarə ilə anlaşırdılar.
Gecənin qaranlığında güllələr başlarının üstündən yağış kimi yağırdı.
Düşmənin əsgərləri onları görüb qaçırdılar. Ermənilərin əlində olan
mövqeləri onlar 40 dəqiqə ərzində ələ keçirmişdilər. 2 saatdan sonra
isə 24 il ermənilərin nəzarətində qalan ən starteji yüksəklik, Lələtəpə
alınmışdı. Onlar minalanmış sahələri təmizlədikcə, arxadan da Ordu
komandiri Mais Bərxudarovun başçılıq etdiyi hərbçilər köməyə gəlirdilər. Döyüş taktikası o qədər mükəmməl qurulmuşdu ki, əsgərlər
irəlilədikcə, düşmənlər səngərləri qoyub, dovşan kimi qaçırdılar. Bu
qürurverici səhnələri seyr etdikcə, hərbçilərin sevinc səsləri ətrafdakı
atəş səslərinə qarışırdı. Nicat İsgəndərov ilə Emin Əhmədovun ara124
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sında 1-2 metr məsafə var idi. Birdən Nicat Eminə dedi: - “Məni vurdular”. Sonra da o, əlindəki silaha bərk sarılaraq, dayandığı yerdən
10-15 metr geriyə qayıtdı. Emin yaralı halda əlindən silahını buraxmayan dostunun köməyinə getdi. Nicatın yanına çatanda isə, artıq o,
yerə yıxılmışdı. Nicat Emini yanında görəndə, onun əlindən yapışıb:
“Qoyma ölüm, qoyma ölüm”, - demişdi. Emin dərhal ona ürəkdirək verərək:
- Nicat qorxma, heç nə olmayıb, indi uşaqlar gəlib səni aparacaqlar, - deyib, sakitləşdirmək istəmişdi. Ermənilərdən təzəcə aldıqları DOD-un yanına yaralı dostunu gətirib qoymaq istəyəndə, sanki
Nicata yenidən güc-qüvvət gəlmişdi. O, ayaqlarını yerə dirəyib, yenidən döyüşə qatılmaq istəmişdi... Həmin anda Emin dostunun vücudundakı gücsüzlüyü hiss etmişdi... O, “sançast, sançast” qışqırıb,
kömək üçün həkim briqadasını çağırmışdı. Döyüş dostunu güllələrin
altından kənara çıxarmışdı, özü isə yenidən döyüşmək üçün irəliyə
atılmışdı, bu zaman böyrünə qumbara düşmüşdü... Elə həmin vaxt,
aprelin 2-də səhərin alatoranında, Nicat şəhadətə qovuşanda, Emin
də ağır yaralanmışdı... Bir neçə dəqiqə Emin heç nə eşitməmiş və
heç nə görməmişdi... Hissiyatı nisbətən özünə qayıdanda, döyüşün
ikinci dəstək qrupu artıq onlara yaxınlaşmışdı, həkimləri də yanında
görmüşdü. Onu xərəyə qoyub döyüş zonasından çıxaranda, kimsə
demişdi ki, Nicat elə indicə şəhid olub... Əslində Eminin də bədəni
deşik-deşik idi... Onu döyüş meydanından təcili Əhmədbəylidəki
hospitala göndərmişdilər.
- Nicatı çox böyük təntənə ilə dəfn etdilər, - deyir Bəhruz İsgəndərov:
- Ölümündən sonra onu Azərbaycan Respublikasının Ali Baş
Komandanı İlham Əliyev “İgidliyə görə” medalı ilə təltif etdi. Nicat mənim nəfəsim idi, haqqında kitablar yazsam belə, onunla bağlı
xatirələrim bitib-tükənməz. Nicat mənim xəzinəm idi. İndi qızımın
böyük oğlu Nihadı qəyyumluğa götürmək istəyirəm, onu evimin varisi etmək niyyətindəyəm. Qoy, bu yurdum boş qalmasın... Bu həyət
mənə ata-babamdan yadigardır. Barı, məndən sonra Nicatın qəbrini
hər gün ziyarət edən, evində, otağında işığını yandıran biri olsun...
Maya xanımdan söhbətimizin sonunda Nicatın nişanlısını soruşdum. Qızın nişanlı olarkən, çəkdiyi rəsmləri tökdü qarşıma. Dedi
ki, bax, o qız boy-buxunlu, mərd, vətənpərvər oğluma belə aşiq olmuşdu, onun şəkillərini daha çox hərbi mundirində çəkmişdi. Oğlu125
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mu dəfn edəndən sonra, Nicatın barmağındakı üzüyü də nişanlısına
vermişdilər. O da hər iki üzüyü əzizləyib boynunda gəzdirirdi. Bu il
aprel ayının 2-də Nicata il mərasimi verəndə, qız evinin adamları da
gəlmişdilər. Qızın nənəsi yaxınlaşıb Xəndana deyibmiş ki, qızımızı
başqasına ərə veririk, üzüyünüzü qaytarırıq... Xəndan da cavab vermişdi ki, o üzüyü mən verməmişəm, böyüklərim verib, yasımızı yola
verək, sonra gətirib qaytararsınız. İndi yas mərasimində, üzüyü geri
almağın vaxtıdır məgər? Oğlumun ilindən bir həftə sonra nişan üzüyünü geri qaytardılar. Nə deyim ki, oturub Nicatı gözləməyəcəkdi
ki... Getsin, xoşbəxt olsun.
Nicatın şəhadətini yazanda stolumun üstündəki “Bayatılar” kitabını vərəqlədim. Çünki Maya xanımın da sinədəftər olduğunu hiss
etmişdim. Kitabda gözüm tutan sətirləri ananın ürəyincə olsun deyə
yazının sonuna köçürdüm:
Deyirəm ay gəlin:
Nicat yoxdu sırada,
Nə gəzirsən arada.
Nə tez ilqarı pozdun,
Mən yetməmiş murada?!
Araz, Araz buydumu,
İçi dolu suydumu?
Nicata könül vermişdin,
Etibarın buydumu?
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MƏNDƏN NİGARAN QALMAYIN...
Gecənin bir aləmi, Füzuli rayonunun Əhmədalılar kəndindəki 400-dən
artıq evin sakinləri növbəti top-atəş səsinə yuxularından oyandılar. Səs kənd
tərəfdən gur gəlirdi, yenə atırdılar.
Həmişə olduğu kimi, yuxular ərşə çəkildi. 24 ildir ki, top-mərmi səsinə öyrəşən kənd sakinləri bu həyata çoxdan
alışmışdılar, yenidən yorğanlarını başlarına çəkib yatdılar. Elə bu vaxt Azər
Həmidovun telefonuna bir mesaj gəldi. Mesajı yazan ön xəttdə xidmət edən
qardaşı Orxan Həmidov idi. Yazırdı ki:
“Toya gedirik. Uşaqları evdən
çıxart. Vəziyyət gərgindir. Özün onlarla ol. Məndən nigaran qalmayın.” Gecə saat 3-də komandanlıqdan əmr gəldi ki, düşmən yenə ön
cəbhədə Füzuli, Ağdərə, Cəbrayıl istiqamətində təxribat törədib. Hücumun qarşısı alınmalıdır. Uzun illərdən bəri kiçik döyüşlərdə, kəşfiyyat qrupları ilə birlikdə həyata keçirdikləri əməliyyatlarda bilik və
bacarıqlarını göstərən əsgərlərə və zabitlərə belə əməliyyatlar bəs etmirdi. Onlar Vətən torpağını xilas etmək üçün əmr gözləyir, məqam
axtarırdılar ki, illərlə yığılıb qalan döyüş ruhnu göstərə bilsinlər. Hərbçilər hər döyüşə, əməliyyata həqiqətən də toya hazırlaşırmışlar kimi,
yüksək əhval-ruhiyyədə gedirdilər. N saylı hərbi hissənin əsgərləri
və kəşfiyyat qrupu da həmən yüklərini tutub, deyilən istiqamətdə
hərəkətə başladılar. Vətən torpağını azad etməyə gedən əsgərlər qarşı
tərəfdən düşmənin atəşlərinə layiqli cavab verirdilər. Lələtəpə tərəfdən başlayan hücuma əvvəlcə 7 nəfərlik kəşfiyyat qrupu keçdi. Sonra
isə Ruhin, Nicat, Elnur, Orxan, Səyyar, Ayaz və digər döyüşçülər də
mövqelərini müəyyən edərək irəliləməyə başladılar. Səhər saat 5-ə 10
dəqiqə qalmış, bölüyün döyüşçüləri düşmənin illərlə əlində saxladığı postu vurub keçdilər. İrəlilədikcə, gözlərinə heç nə görünmürdü.
Torpaq əsgərlərə güc verir, hətta ən yaxın dostlarının yaralandığını və
ya həlak olduğunu gördükdə belə, dayanmırdılar. Sən demə, TORPAQ
dostdan, qardaşdan, anadan da əziz olurmuş. Hər qarış getdikcə kilometrlərə çevrilirdi, əsgərlər irəlilədikcə, onların döyüş ruhu da yüksəlirdi.
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Artıq döyüşçülər Lələtəpə yüksəkliyinə doğru irəliləməyə başlamışdılar. İllərlə bu təpənin alınmasını gözləmişdilər. Bu gün başqa
gün idi, uğur onlara birlikdə irəliləyirdi. Lap Göy Türklərin xaqanı
Kürşadın əsgərlərinin bəxti gülən günə oxşayırdı bu səhər. Kəşfiyyat qrupu qarşıdakı 7 nəfər erməni əsgərini məhv etmişdilər. Arada Orxan döyüşün gedişatını seyr edəndən sonra, dönüb yanındakı
dostlarına demişdi ki, belə getsə, biz 7 saata Xudafərinə çatacağıq.
İşdir, ölüb-eləsəm, siz Xudafərinə qədər gedin...
İkinci kəşfiyyat qrupunda irəlidə Orxan Həmidov və Ruhin
Qəhrəmanov gedirdi. Orxan və Ruhinə manqa komandirindən atəşi dayandırmadan qarşıdakı ermənilərin atəşlərini yayındırmaq əmri
verilmişdi. Adi halda döyüşçü əlində bir avtomatla atəş aça bildiyi
halda, Orxan Həmidov əlində iki avtomatla, qarşısındakı erməniləri
biçirdi. Hərbi hissədə MAXE-lərin içərisində o, hər iki əlində avtomatla atəş aça bilənlərdən idi. Onların kəskin atəşləri düşmənə aman
vermirdi, bizim döyüşçüləri isə gülləborandan qoruyurdu. Belə kəskin atıcılıq qabiliyyətlərinə malik olanlar, döyüş gedən anda düşməni əməlli-başlı yayındıra və mövqelərini məhv edə bilirdilər. Ruhin
ermənilərdən yenicə aldıqları mövqedəki DOD-un arxasından başını
çıxaranda, qarşı tərəfdən atılan düşmən snayperinin atdığı atəşlərdən biri, bu dəfə onu haqladı... Ruhin bir andaca gözlərini yumdu. O,
Orxanın yanındaca yerə yıxıldı. Orxanı qan tutmuşdu, hər zaman güvəndiyi, qruplarında ən cəsarətli kəşfiyyatçı və MAXE kimi tanıdığı,
xoş zarafatlar etdiyi Ruhini itirmək ona yaman təsir etmişdi. Orxan
yenidən qarşıdakı sonuncu iki ermənini də biçməyə başladı. Bir az
əvəl Ruhinlə birlikdə hədəfə götürdükləri sonuncu ermənini də vurdu. Artıq qarşıdakı yüksəklikdə maneə yox idi. Bir az bundan əvvəl
həlak olan döyüşçü dostunun da qisasını almışdı Orxan. Avtomatı
başının üstünə qaldırıb, “Anasını ağlatdım, gəbərtdim, qanımızı aldım...” - deyə qışqırdı və irəliyə doğru addımladı. Yanında olan döyüşçülər də dayanmadan hərəkət edirdilər. Bu zaman N saylı hərbi
hissənin korpus komandiri, polkovnik Mais Bərxudarov da tankla
döyüşçülərin qabağına keçdi. Döyüşçülər şücaətli komandirin arxasınca irəliləməyə davam etdilər. Arxadan gələn əsgərlər də qabağa
keçib, korpus komandirini üzük qaşı kimi əhatəyə aldılar. Bu döyüşün taktikası idi. Hər bir döyüşdə sərkərdə və ya komandiri qorumaq əsgərin borcudur. Korpus komandirini özləri ilə bir sırada görən
əsgərlərin döyüş ruhu daha da yüksəlmişdi. Əsgərlər önə Lələtəpə
yüksəkliyinə irəliləyirdilər.
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Düşmən tərəfdən atılan mərmilərdən biri bu dəfə də Orxana dəydi. Dayandığı yüksəklikdə Qələbə havasını ciyərlərinə çəkdi, ancaq
nəfəsi geri qayıtmadı. Qalibiyyət havası ciyərlərində qaldı. Bu onun
son nəfəsi oldu. Ruhunu Tanrıya əmanət edən Orxan sonuncu dəfə
özü ilə Vətən havasını, Qalibiyyət havasını da göylərə apardı. Bu gün
şəhid olmuş qəhrəman Ruhinin də, Orxanın da, Səyyarın da simalarında xoşbəxt bir ifadə asılıb qalmışdı. Onların gülümsər çöhrələri səmaya dikilmişdi. Ruhinlə Orxanın son atəşləri, arxadan gələn döyüşçülərin məqsədlərinə çatmasına imkan yaratmışdı. Aprelin 2-si dan
yeri ağaranda, artıq qarşı postlardakı ermənilər bronjiletlərini, kaskalarını atıb, 24 il nəzarətdə saxladıqları mövqeləri qoyub, qaçmağa
məcbur olmuşdular. Azərbaycan əsgərlərinin isə hirsi soyumamışdı,
erməni əsgərlərinə çatanda onları əliyalın məhv etməyə başladılar.
Səngərlərdə artıq əlbəyaxa döyüşlər başlamışdı. Döyüşçülərimizin
Lələtəpədə yüksəltdikləri üçrəngli Azərbaycan bayrağı narın-narın
dalğalanırdı... Lələtəpənin üzərində dan yeri ağaranda əsgərlərimiz
yeni əmri gözləyirdilər... Xudafərinə qədər getmək əmrini... Alınan
mövqeni canla-başla qoruyurdular ki, birdən düşmən tərəfdən həmlə olarsa, qarşısını alsınlar... Düşmən isə... Artıq işini bilmişdi. Qaçırdı... Düşmənin məğlubiyyəti erməni mühafizəkarlarının qulağına tez
çatmışdı. Qalibiyyət döyüşümüzü beynəlxalq standartlar çərçivəsinə
salanlar, bu dəfə də Azərbaycan əsgərini sona qədər irəliləməyə qoymadılar... Əsgərlər irəliləməkdəykən, Xudafərini hədəf götürməkdəykən, birdən... Birdən döyüşün dayandırılması əmri verilmişdi...
Azər Həmidov o gecə atəşin intensivləşdiyini görüb, qardaşına
zəng etsə də, ondan cavab ala bilmədi. Aprelin 2-də, günorta vaxtı
isə qardaşı Orxanın yaralandığı xəbərini öyrəndi. Beyləqana hospitala getdi ki, yaralı qardaşından xəbər tutsun. “Orxanı gördüm”,
- deyən olmadı. Sonra kəndə qayıtdı. Anası ilə maşına oturub hərbi
hissəyə getməyə qərar verdi. Kənd yolunda qəfildən qarşılarına təcili yardım maşını çıxdı. Arxasında nə qədər maşınlar və qələbəlik
var idi. Orxanın anası Tamella xanım oğlu Azərin maşınından düşüb,
mələyə-mələyə təcili yardım maşının qarşısına qaçdı. Ağladı, səsi-harayı dağlara düşdü. Dedi ki, məni aldatmayın, uşaq ha deyiləm, o
maşında gətirdiyiniz oğlumdur. Orxanın bayrağa bürünmüş tabutunu maşından düşürəndə, onun 10 yaşlı oğlu Vüsal əlləri ilə üzünü
qapayıb: “Yoooxxxx... Ataaaaa... Belə olmaz... Ola bilməz... Yox, ata
ola bilməz...”, - deyə bağırmışdı. Atasının şəhid olduğunu anlamışdı. Uşağın səsi həyətdə haraya yığılan qadınların, gəlinlərin, kişilərin
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səsinə qarışmışdı... Atası isə bu dəfə sevimli oğlu Vüsalın səsinə səs
verməmişdi. Vüsalın səsi, harayı o gün bu həyətə gələn insanların qulaqlarında əbədilik qalmışdı...

Orxanın anası Tamella xanım Məmmədovanın söylədikləri:
- Orxan çox sanballı oğul idi. İki oğlumu evləndirib ayırmışdım.
Biri Bakıda yaşayırdı, Azər də həyətin o biri başında tikdirdiyimiz evə
yığışmışdı. Qocalığıma sahib çıxmaq üçün üçüncü oğlumu, Orxanımı seçmişdim. Fikirləşirdim ki, qalan ömrümü onunla bərabər yaşayacağam. Barı 59 il yaşayaydı, atası İbrahim qədər.... Atasını itirdim,
dözdüm. Atamı-anamı dəfn etdim, dözdüm. Bu Qarabağ müharibəsi,
Vətən müharibəsi başlanandan sonra bizim nəslin adamları dərddən
öldülər. Üç qardaşımı itirdim, yenə dözdüm. Ancaq oğul dərdi, onlardan da betər imiş... Uşaqların, gəlinin üzünə baxa bilmirəm. Bu
yaxınlarda Orxanın 2-ci sinifdə oxuyan oğlu Fərid deyir ki, nənə, mənim adımı dəyişdirib “Orxan” qoyun. Boynunu qucaqlayıb, alnından
öpüb, könlünü almışam. Demişəm ki, bala, böyü, evlən, toyun olsun,
oğlun olar, atanın adını ona qoyarsan. Orxandan nə qədər danışsam,
sözüm qurtarmaz. Hansı əməlindən danışım ki... Hansı xatirəsini
unuda bilirəm ki... Bir dəfə xətrimə dəymədi, sözümü qaytarmadı,
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üzümə ağ olmadı.... Çox ailəcanlı, alicənab bir balam var idi... Bu kəndin, el-obanın adamları indi də onun üçün yanıb-qovrulurlar. Döyüşçü dostları, hərbçi yoldaşları tez-tez gəlib bizi yoxlayırlar, balalarına
baş çəkirlər. Uşaqlar da böyüyəcək, kim böyüməyib ki... Ancaq mənim Orxanım... Bir ona rahatam ki, vətən torpağı uğrunda qalib əsgər
kimi köçüb dünyadan.
O, gedəndən sonra qapı-bacaya çıxmıram. Orxan mənsiz bir gün
dayana bilmirdi. Bakıdakı oğlumun evinə gedəndə, zəng vururdu
ki, anamı geri göndərin. İndi mən onsuz yaşayıram. Bu darvazanın
yanında oturub yollara boylanardım, Orxanın yolunu gözləyərdim.
Hətta havadan balamın gəlişinin ətrini duyurdum. Gələndə evimizə
işıq gətirirdi, sevinc gətirirdi. Bir də görürdün icazəsi olanda gələrdi evə. Gəlin bişirib-düşürüb, süfrəni bəzəyərdi ki, çörək yesin. Çox
vaxt heç çörəyə əlini də vurmazdı. Yorğun-arğın yatardı. Sən demə,
balamın işi ağır imiş, təlimlərdən-döyüşlərdən gəlirmiş. Biz hardan
biləydik ki, bunlar düşmənin içinə gedib-gəlirlər...
Tamella xanım oğlu haqqında danışanda, bəzən gözlərində işıq
parlayırdı, yanıb-yaxılırdı... Gah oğlunun boyunu tərifləyirdi, gah da
onun paltarlarından danışırdı. Danışdıqca, gözlərinin yaşını axıdırdı:
- Bir də görürdün, gecə işinin sonunda balalarına zəng vururdu
ki, nə istəyirsiniz... Uşaqların da hərəsi bir söz deyirdi. O da gecənin
bir aləmi onların istədiklərini, sevdikləri yeməkləri, xuruşları alıb gətirirdi. Bununla da uşaqlarının könlünü alırdı. Balalarına çox bağlı idi.
O gün Azər görüb ki, iki qardaş atalarından danışırlar, sonra da çərçivəyə salınmış şəklini qucaqlayıb öpürlər. Nəvələrimin heç nədən ehtiyacları yoxdur. Mən də ancaq Orxanımı istəyirəm. Hərbi paltarlarını
saxlayıram. Ölüncə də saxlayacağam. Demirəm ki, niyə şəhid olub...
Alın yazısı ora qədər imiş... Mənim oğlum getməsin, sənin qardaşın
getməsin, o biri gəlinin əri getməsin, vəzifəlinin oğlu gizlənsin... Bəs
kim getsin? Bəs bu vətəni kim qorusun? Orxan qəhrəman idi. Vətənin yolunda canından keçdi. Düşməndən aldığı vətən torpağında, ən
uca yerdə həlak oldu. O gün qayınım gedib gəzib onun həlak olduğu
Lələtəpəni. Deyir ki, ay Tamella, mən elə bilirdim Lələtəpə balaca bir
yerdir. Heç ucu bucağı görünmür. Bu qəhrəman oğullar necə dirənib
dırmaşıblar, düşməndən oranı xilas ediblər. Deyir, bu elə-belə əsgər
işi deyil. Tanrıdan onlara nəsə güc gəlibmiş...
Orxan İbrahim oğlu Həmidov 1980 il mart ayının 29-da Füzulinin
Əhmədalılar kəndində doğulub. 1986-1997-ci illərdə kənd məktəbində təhsil alıb. 1998-ci il noyabr ayının 10-da hərbi xidmətə çağırılıb,
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hərbi xidməti başa vurandan sonra isə 4 il ANAMA-da istehkamçı
kimi çalışıb. 2014-cü ilin aprel ayından müddətdən artıq hərbi xidmətə başlayıb. Motoatıcı manqa komandiri vəzifəsində xidmət göstərib. 2 aprel 2016-cı ildə Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olub. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “İgidliyə görə’ medalı ilə təltif edilib.
Orxan Həmidovun həyat yoldaşı Esmira xanım deyir ki, Orxan
ilə aralarında 6 il yaş fərqi olub. Orxanın ailəsi onun üçün elçi gələndə, valideynləri bu istəyə qarşı çıxıblar. Lakin bu qadağaya baxmayaraq, hər iki gənc ülvi sevgilərini qoruyublar. 2005-ci ildə Orxan onu
qaçıraraq, evlərinə gətirib. İbrahim kişinin ocağına gələn gündən, Esmira xanım qayınanasına “Ana” - deyib, ömür-gün yoldaşı Orxanla
isə çox xoşbəxt həyat keçirib. Esmira xanımın dediklərindən:
- Axırıncı dəfə martın 30-da çıxdı evdən. Gedərkən ona dedim
ki, ay Orxan, mən cəhənnəmə, heç olmasa, özünü uşaqlar üçün qoru.
Həmişəki cavabı verdi mənə: “Siz məndən narahat olmayın. Mənə
heç nə olan deyil”. Nə vaxt atışma başalayırdısa, tez ona zəng vurardım, xəbər bilərdim. Səsini eşidəndən sonra, rahatlanardım. Bizim o
qədər arzularımız var idi ki... Orxanın planşeti qalıb. Bir də görürsən
ki, iki qardaş baş-başa verib, planşetdəki şəkillərə baxırlar. Atalı günlərindən danışırlar. Bir-biri ilə atalı xatirələrini bölüşürlər. Deyirlər ki,
yadındadır, ata ilə keçən dəfə harasa getməyimiz... İndi ataları onlar
üçün and yeridir... Fəridi birtəhər ovundura bildik, amma Vüsalı heç
ovundurmaq olmur...
Esmira xanım Orxanın uşaqları ilə sonuncu dəfə çəkdirdiyi şəkilləri göstərir mənə. Deyir ki, mart ayının 22-də hərbi hissədə tədbir keçirilirdi. Zəng vurub dedi ki, gəlirəm, uşaqları geyindir, aparım
bayram tədbirinə. Heç Vüsalla Fəridi əməlli-başlı geyindirməyə macal tapmadım. Tez maşına mindirdi. Apardı. Uşaqlarla gəzib dolanıb,
çoxlu da şəkillər çəkdirmişdi...
Həmin şəkillərə baxıram. Müxtəlif rakurslardan çəkilmiş şəkillər
ata ilə oğulların firavan anlarının son yadigarıdır. Vüsalla Fərid son dəfə,
bəlkə də həyatlarının ən bəxtəvər gününü yaşayıblar... Atalı gününü....
Orxanın xanımı ilə birlikdə şəkili yoxdur. Deyirlər ki, hətta toy şəkilləri də sonradan necə olubsa, yanıb, çıxmayıb. Orxan ümumiyyətlə, şəkil
çəkdirməyi sevməzdi. Ancaq iki övladı ilə ömrünün son anlarını paylaşmağa can atmışdı... Vüsal da, Fərid də böyüyəcək. Onların yaddaşında
ataları, igid əsgər Orxan Həmidov həmin hərbi paltarlarda qalacaq...
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ONDAN YAXŞI QARDAŞ YOX IDI...
- ...Ana, bizim Yuxarı Əbdürəhmanlı kəndindəki evimizin dəqiq yerini
xatırlayırsan, ora necə getmək olar?
- Ay oğul, o kəndin yolunu neynirsən ki?
- Nə bilim, vallah, ay ana, bəlkə yolum düşdü, getdim, dünyanın işini bilmək olmaz.
- Allah düşmənin evini yıxsın, ay
bala, gör bir neçə ildir, həsrətik yurdumuza, evimizə-ocağımıza...
- Ana, fikir eləmə, bir də xəbər tutacaqsan ki, kəndimizi qaytarmışıq, ya
mən oradakı evimizin qarşısına bayraq
sancacağam, ya da ki, buradakı evimizin qarşısına mənim üçün bayraq sancacaqlar...
- Bala, bəsdir-bəsdir... Sən get-gedə ağıldan gedirsən, bu nə sözdür danışdın... Ora bayrağı sanc, burada elə bayraq sancılmasını Allah heç kimə göstərməsin...
Səyyar Quliyev çoxdandır anasının dizinin üstünə başını qoymamışdı. Bu dəfə anası sonbeşiyinin başını tumarladı, oxşadı, oğlunun
nazını çəkdi. Əslində, hardasa ürəyinə dammışdı ki, anası Şöhlə ilə,
bəlkə də, son dialoqu olacaq. Bu söhbətdən sonra anasının üzündən
öpüb ayrılmışdı. Evdən çıxmaq istəyəndə heç vaxt dinib-danışmayıb,
qayınata-qayınanasından həmişə arada pərdə saxlayan Təranə də
gözlənilmədən həyat yoldaşına: “Yenə nə tez getdin? Bir az da çox
qalsan nə olar ki?.. Nə vaxta kimi belə tez-tez gedəcəksən?.. Gedirsənsə, tez qayıt...” - dedi. Səyyar isə 5 əvvəl gəlin gətirdiyi xanımına
dedi: “Ay qız, məni neynirsən ki, sənin yanında qayınatan, qayınanan
var. Sənə qalan onlar olacaq...” Və bir də geri qayıtdı, bir də görüşüb ayrıldı əzizlərindən. Elə həmin gün yaxın qohum-əqrəbanın, qardaş-bacılarının da evinə gedib, Bahar bayramı münasibəti ilə bayramlaşmış, hərəsinin könlünü bir cür sevindirmişdi. Səyyar qohumcanlı,
ailəcanlı idi. Dostları da, doğmaları da bilirdilər ki, bu səxavətli oğlan
bir tikəsini də tək yeməzdi. Və beləcə hamı ilə görüşüb getdi...
Səyyar gedən gündən Şöhlə ananın əlləri qoynunda qaldı. Qadın
heç özünə yer tapa bilmirdi. Ürəyində elə hey fikirləşirdi ki, görəsən
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oğlu Əbdürəhmanlıdakı evin yerini niyə belə soruşdu, o nə bayraq
məsələsi idi?.. Sonbeşiyi ilə son danışıqları tikan kimi ürəyini deşirdi.
Aprelin 1-dən başlayaraq cəbhənin 30 kilometrliyində yerləşən Füzulinin Zobucuqdakı 4-cü qəsəbəsinin hər yerində qarşı tərəfdən gələn
avtomat silahının səsləri eşidilirdi. 2008-ci ildən dövlətin qaçqınlar
üçün inşa etdiyi bu düşərgədə yaşayırdılar. Elə bir gün olmurdu ki,
güllə səsinə yatıb, güllə səsinə oyanmayalar. Əvvəl elə bildilər ki,
yenə həmişəki atışmalardandır, iki tərəf bir-birinə güllə atıb “gizlən-qaç” oynayır, 22 il bundan əvvəl imzalanan atəşkəsi pozurlar.
Kəndin böyüyündən kiçiyinə qədər hamısı bilirdi ki, bu 22 ildə cəbhə
bölgəsində elə müharibənin ilk günlərində olduğu qədər qurban vermişdilər. Düzdür, ermənilərin açdıqları atəşlərdən Azərbaycanın əsgərləri, dinc sakinləri həlak olmuşdular, ancaq Azərbaycan əsgərləri
də qisası qiyamətə qoymamışdılar. Bir ildən artıq idi ki, güllə səsləri
lap tez-tez eşidilirdi. Oğlu Səyyar da 2014-cü ildə gedib yenidən Milli
Orduya yazıldıqdan sonra Şöhlənin ürəyi heç açılmırdı. Müharibənin
əvvəlindən nə qədər itki vermişdilər, qohum-əqrəbadan, qonşularından nə qədər adam şəhid olmuşdu...
İndi məskunlaşdıqları qəsəbənin də cavanlarının əksəriyyəti gedib cəbhəyə yazılmışdılar. Vətənin müdafiəsi üçün həmyaşıdlarından
geri qalmamışdılar. Və həmin aprelin birinci günü Səyyar ata-anasına
telefon açıb hər birini arxayınlaşdırdı və bərk-bərk tapşırdı ki, məbadə evi-eşiyi atıb gedəsiniz. Biz irəli gedirik, biz qələbə çalacağıq. Ermənini öz yuvasına qədər qovacağıq. Səsi də elə gümrah gəlirdi ki...
- Özü bizə telefon açdı, - deyir atası Knyaz kişi. Sevinirdi. Hamımıza tapşırdı ki, evdən-həyətdən çıxmayın, inşallah kəndimizə
getməyimizə az qalıb. Dedim ki, bala, kənddən heç kim heç hara
tərpənməyib. Hamı həyət-bacasındadır. İnanın ki, elə idi. Buralarda
bir qələbəlik idi ki, bütün kənd, qəsəbə ayağa qalxmışdı, cavan-yaşlı hamı üzü o tərəfə gedirdi. Axırda insanların axınını görüb, hərbi
post qoydular ki, icazəsiz döyüş olan tərəfə keçməsinlər. O gecələr
bir başqa aləm idi. Döyüşdə torpaq uğrunda itki olmalıdır, qurbanlar
verməliyik, neynəyək ki, mənim balamın da yazısı bura qədər imiş,
qismətdən artıq yemək olmur ki...
Səyyar 1986-cı il noyabrın 13-də indi hərbçi kimi qulluq etdiyi o
qərargahda dünyaya gəlmişdi. Dünyanın salamat vaxtlarında orada
mənim fermam vardı, müdir idim. Ermənilər Füzulinin yarısını işğal
edəndən sonra bizim ordumuz orada qərargah yaratdı. Səyyarı da, nə
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qədər döndərmək istəsəm də, dedi ki, öldü var, döndü yoxdur - orduda xidmət edəcəyəm. Mühafizəçi işini atıb keçdi orduya. Qismətdənmi, taledənmi, gedib o doğulduğu yerdə nişangah qurdu, hərbi
qulluğa başladı. Cavuş idi. Həmişə yaxşı xəbərləri gəlirdi. Hamının
hörmətini qazanmışdı. Biz də ki, bu hökumətin tikdiyi qaçqın-köçkün
qəsəbəsində, vallah, candərdi yaşayırıq, buranı yurd bilmirik, rayonun yarısı özümüzdə olsa da, o qoyub çıxdığımız yurd var e... Yuxarı
Əbdürəhmanlı mənim üçün nə qədər əzizdirsə, o biri qaçqınlar üçün
də o əsarətdə qoyub gəldikləri evləri, ocaqları, yurdları əzizdir. Biz
buralarda özümüzü elə qonaq kimi hiss edirik. İnsan harada doğulursa, qanı-canı ora çəkir. Başqa millətləri deyə bilmərəm, biz türklər, azərbaycanlılar harada olsaq da, yurdumuza, ocağımıza dönmək
istəyirik.

Füzuli rayonu 23 avqust 1993-cü ildə işğal olunmuşdu. İsti çillə
ömrünü yaşayıb getmişdi. Düzəngahlarda, dağlarda otlar şehlənmişdi. Təbiətin xoş vaxtı olsa da, tale onlarla pis oyun oynayırdı. Evini-eşiyini, isti yuvasını, ocağını bu yerlərdə düşmənə buraxıb gedən
insanların gözündə-könlündə səhər şehi ilə yuyulan otlaqlar, çəmənliklər, bulaqlar, yovşanların ətri qaldı.
Knyaz kişinin 7 uşağı var idi. Qızları böyük idi, 4 oğlu sonradan
dünyaya gəlmişdi. Müharibə başlayanda qızlarını köçürüb yerbəyer
eləmişdi. Oğulları isə hələ evlənmədiyindən, köçhaköç günlərində
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gözdən iraq qoymurdu. Yuxarı Əbdürəhmanlı kəndinin də əlli-ayaqlı
kişiləri, cavanları qadın-qoca və uşaqlarının əksəriyyətini təhlükəsiz
ərazilərə gətirmişdilər. Knyaz kişinin qoyun-qara ferması kəndin ətəyində olduğundan, kənd boşalanda o da ailəsi ilə birlikdə qoyun-quzusunu qabağına qatıb üzü Beyləqana tərəf gəldi. “Mal-qara ayağı”
ilə gəldiklərindən, yeni yurda çatmaları bir az çox çəkmişdi.
- Biz kəndimizdən ayrılanda mənim 10, Səyyarın 8, əkiz qardaşlarım Elşən və Mailin isə 16 yaşları var idi, - deyir İlkin Quliyev. Səyyar o ağır günləri dumanlı xatırlayırdı. Onun yaddaşına yuxu kimi
gəlirdi o günlər. Yadımdadır ki, anam ayaqyalın çıxmışdı. Bizi ətəyinin altında gizlədə-gizlədə gətirirdilər. Atam əllərimizdən tutmuşdu. Üzü payıza getdiyindən hava soyumuşdu, üşüyürdük. Atam və
anam özləri yemirdilər, əllərinə düşən çörəyi, yavanlığı biz dörd qardaşın arasında bölürdülər ki, ac qalmayaq. Sonradan bildik ki, Səbinə
bacımın qaynı Əlzamin Məhəmmədov ov tüfəngi ilə onlara tankla
hücum etmək istəyən ermənini vurub öldürüb, ermənilərin başını qatıb, beləliklə, əlində körpə uşaq olan bacımı və ailəsini xilas edərək
kənddən çıxa bilib. Digər bacım Natiqənin qaynı hərbi qulluqçu olan
Siyavuş Səfərəliyev də kənddə əsgər yoldaşlarının 7 nəfərini xilas
edib, 8-cini gətirəndə şəhid olmuşdu. Mühasirədən çıxa bilməmişdilər. Digər yaxın qohumumuz Ələsgər Alişan oğlu Allahverdiyev 23
avqust 1993-cü ildə kəndimiz boşalanda, ermənilərlə qəhrəmanlıqla
vuruşaraq şəhid oldu. Füzuli uğrunda döyüşlərdə çox əqrəbamız öldürüldü. Eltəkin Pənah oğlu İsmayılovun 25 yaşı var idi. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdi. Həmin döyüşlərdə şəhid oldu. Şəmsiyyə
adlı bir qızı qaldı. Zakir Nəriman oğlu Xudiyev döyüşlər başlayandan gedib batalyona yazıldı. Tank batalyonunun komandiri idi, 10
sentyabr 1992-ci ildə şəhid oldu. Əmim oğlu Elxan Quliyev son nəfəsinə qədər kənddən çıxmadı, döyüşə-döyüşə şəhid oldu. Hər gün bir
evdən şəhid xəbəri eşidirdik. Yadımdadır, xəlvətə çəkilən kimi anam
ağlayırdı.
Biz əvvəlcə Beyləqana, sonra isə İmişlidəki mal yatağımıza gəldik. Əldə-ayaqda atamıza kömək edirdik. Oralarda da məktəb yox
idi. Səyyar və mən düz üç il məktəbə gedə bilmədik. Səyyar birinci
sinfə 9 yaşında – Füzulinin Kərimli kəndinə köçəndən sonra getdi.
Bizim uşaqlığımız olmadı. Bizim uşaqlığımızı müharibə “yedi”, ermənilər viran qoydu. Biz də başqaları kimi, öz kəndimizin məktəbində oxumadıq. Bizim başımız çox bəlalar çəkdi. Hara getdiksə, güllə
136

Səyyar Quliyev
səsləri eşitdik. Bəzən o çadırda yaşadığımız qış gecələrində iki qardaş
baş-başa verib, əsirlikdə qalan Əbdürəhmanlı kəndimizdən danışardıq. Səyyarın çox yadında qalmasa da, mənim yadımda idi bütün izlər, çığırlar, bulaqlar, dağlar, dərələr. Deyirdi ki, görəsən o yerlərə
qayıda biləcəyikmi? Bir dəfə də demişdi ki, əgər qaytarmasalar, mən
böyüyəndə gedib o yerləri özüm alacağam ki, anam bir də ağlamasın. Anam çox zülmlər çəkdi. Biz çadırlarda böyüdük, sonradan atam
palçıqdan, qarğıdan, qamışdan ev tikdi, divar hördü. Səyyar məktəbi qurtarandan sonra - 2006-cı ildə hərbi xidmətə yollandı. Qayıdıb
gələndən sonra isə Füzuli rayonunun hərbi mühafizə polisində işə
düzəldi. Ancaq heç rahat deyildi qardaşım. Elə hey deyirdi ki, gərək
orduya yazılım. 2014-cü ilin yayında atamdan xəbərsiz gedib Milli
Orduya yazıldı. Özü də ərizə yazmışdı ki, ön cəbhədə qulluq etmək
istəyir.
...Şöhlə xala bir nəslin, bir elin hörmətlisi, ağbirçəyi olub həmişə.
Qaçqınçılıq-köçkünçülükdə bütün qohum-əqrəbaya analıq elədi,
gücü çatanı oxutdu, əli yetənə toy elədi, gəlin köçürdü. Bir elin, bir
mahalın yükünü çəkdi çiyinlərində. 1 il əvvəl qızı Səbinənin həyat
yoldaşı rəhmətə getdi. Səbinənin də nə yaşı var idi ki... Gənc yaşında iki atasız yetimlə qaldı. Şöhlə ana qəlbinin içində yandı-töküldü.
Sirrini çölə vermədi, gizlində ağladı ki, kimsə onun məyusluğundan
sınmasın. 2015-ci ilin noyabr ayında qızı Səbinə də qəfildən vəfat etdi.
Şöhlə ana qızının 2 balasını yanına çəkdi. Gözünə göz dağı oldu əziz
qızının anasız-atasız qalan balaları. Sən demə, fələk bu qapıda üz görmüşdü, meydanı düz görmüşdü. Heç qızının vəfatından 5 ay keçməmiş Tanrı evinin sonbeşiyi Səyyarı da aldı əlindən... Oğlunun bayrağa
bükülən tabutunu qucaqlayıb belə ağladı:
Gəmi bu yana gəldi,
Mili miyana gəldi.
Bəy paltarında balam,
Boyanıb qana gəldi.
Əzizim mən çəkəni,
Düz yazın mən çəkəni.
Heç kafər, heç müsəlman,
Çəkməsin mən çəkəni.
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Qarabağın gədikləri,
Dərd-qəmdi gördüklərim,
Yadıma bir-bir düşər,
Səyyarın dedikləri...

O gecə yeri-göyü yandırdı ürəyi dağlı ananın ah-nalə ilə dediyi
bayatıları. O gecə bir gəlinin də tumurcuq arzuları yerlə-yeksan oldu.
O gecə bir məhəbbət dastanının sonuna ayrılıq adlı nöqtə qoyuldu.
O gecə, təkcə Təranənin deyil, neçə gənc gəlinin də evində qırmızılar
qaraya boyandı...
- 29 yaşı var idi Səyyarın, - deyib söhbətinə davam edir İlkin. Qardaşından danışdıqca gözlərində bir işıq görürəm. Ömürlərinin o keşməkeşli illərinin acı xatirəsi də indi ona əlçatmaz və xoş gəlir: - Hamı
deyirdi, evlən, cavabı belə olurdu ki, mən hərbçiyəm, qoy Vətənimizi
xilas edim, sonra evlənəcəm. Ancaq bizdən böyük bacım xəstə yatırdı, vəziyyəti ağırlaşmışdı. Toyunu görsün deyə, Səyyarı evləndirdik.
Qonşu qəsəbədəki Təranəni görüb bəyənmişdi. Onlara gözəl bir toy
çaldırdıq. Elə sevinirdik ki, uçmağa qanadımız yox idi. Qardaş toyu
gözəl olur. Onu evləndirəndən üç ay sonra bacım rəhmətə getdi... Mən
Səyyarla həm qardaş, həm də dost idim. Sözümüz, sirrimiz, sevincimiz, məsləhətimiz bir idi. Aprelin 1-də təmas xəttindəki hadisələri
eşidib, ona zəng vurdum. Aprelin 3-nə kimi bir neçə dəfə danışdım.
Hər dəfə deyirdim ki, qardaş, ehtiyatlı ol. Özü pulemyotçu, sərrast
atıcı idi. Tutduğu nişan boşa getmirdi. Telefonda mənimlə danışanda
dedi ki, narahat olma, hər şey normaldır. Aprel ayının 1-dən sonra
boğazımdan su da keçmədi. Kəndə gəlmək istədiyimi dedim, razı
olmadı. Dedi ki, sən işində ol. Mürgü də vura bilmirdim. Divanda
oturub ürəyimdə var-gəl edirdim. Birdən bir anlığa gördüm ki, qardaşım bayrağa bükülü tabutda məzara qoyulur... Diksindim. Bilirəm
ki, yatmamışdım. Huş məni aparmışdı. Özümə yer tapa bilmirdim.
Tez-tez telefon açırdım. Deyirdim ki, evdəki o biri doğmalarım səsini
eşitməsə də olar, təki mən eşidim. Səyyarın yoxluğu xəbərini özümə
yaxın qoymurdum. Səyyar çox həyatsevər, nikbin insan idi. Evə gəldimi, otaqlar gülüşlə, səs-küylə, sevinclə dolardı. Hamıya sevinc paylayırdı, gülüş bəxş edirdi. Yenə ümidimi üzməmişdim, fikirləşirdim
ki, Allah qoruyar. O qədər elə çətin sınaqlardan çıxmışdı ki... Aprelin 3-ü axşamüstü mənə dedilər ki, qardaşın yaralanıb, gəl... Durub
Bakıdan Füzuliyə yola düşdüm. Gecə saat 3-də atamgilin həyətinə
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çatanda gördüm ki, tabut həyətin ortasındadır, atam da heykəl kimi
donub oturub tabutun başı üzərində. Bir tərəfdə qardaşımın tabutu
qoyulmuşdu, bir tərəfdə də dədəmiz daşa dönüb oturmuşdu, heç nədən xəbəri yox idi sanki... Dədəmi heç vaxt belə görməmişdim. Sonra
həkimlər müdaxilə edib, kişini özünə gətirdilər. Aprelin 4-ü qardaşımı dəfn edəndə kişi özündə təpər tapıb, dəfndə iştirak edə bildi. 5
ayın içərisində atam və anam ikinci övladını məzara qoyurdu. Böyük
dərd idi. Qardaşım düşmən tərəfin atdığı mərmidən həlak olmuşdu.
Həmin yerdə istehkam qurub durublarmış, bunlar orada təzə idilər.
Ermənilər isə 22 il idi ki, həmin yerləri oymaq-oymaq tanıyırdılar.
Bunların təxmini istiqamətlərini müəyyən edib, mərmi atmışdılar, 4
nəfər birlikdə şəhid olmuşdu.
İndi fikirləşəndə baxıb görürəm ki, qardaşım Lələtəpə uğrunda
döyüşlərdə o biri qəhrəmanlar kimi şəhid oldu. Onları qanı hesabına nə qədər torpaq alındı, ordumuz xeyli üstünlük əldə edib. İndi
Cocuq Mərcanlıda abadlıq işləri başlayıb. Bunların hamısı Aprel şəhidlərinin və qazilərinin qanı və həyatı hesabına olub. Ürəyim fərəhlə
dolur. Şəhidliyindən 15 gün sonra yuxuma gəldi. Gördüm ki, əlində
bir dəstə ağ çiçək var. Çiçəkləri ondan istəyirəm, deyir ki, yox, qızıma verəcəyəm, onun üçün toplamışam. Sentyabrın 4-də, bazar günü
- qardaşımın ölümündən 4 ay sonra qızı Zeynəb dünyaya gəldi. Gözlərinin rəngini elə bil Səyyardan alıb.
Səyyar Vətənə, torpağa bağlı oğul idi. Onu həlak olduğu ərazidən çıxaran hərbçi dostları dedilər ki, qardaşım Səyyarı götürəndə
baxıblar ki, ovcunun içərisində torpaq var. Canını verməzdən əvvəl
Vətən torpağını ovcuna alıb. Nə bilim, bəlkə, son dəfə qələbənin sevincini belə yaşayıb...
İndi ailəmizdə hamının bir qayğısı var ki, qızı Zeynəbi Səyyarın
adına layiq böyüdək. Dövlətimiz də qardaşım şəhid olandan sonra
gənc ailəsinə Horadizdə iki otaqlı mənzil verdi. Həyat yoldaşı Təranəni bağçada işlə təmin etdilər. Yaşayaq, görək axırımız nə olacaq...
Ancaq qardaşımın və Aprel döyüşlərində, Qarabağ uğrunda həlak
olanların qisasını qiyamətə qoymaq olmaz. Bəli, Səyyarsız çox çətindir mənim üçün, gözüm qalıb telefonun ekranında, elə bilirəm ki,
zəng edəcək. Elə bir gün olmurdu ki, bir-birimizlə hal-əhval tutmayaq. Onun zəngini gözləyirəm... Hər an gözləyirəm... Heç nə, heç kim
Səyyarı əvəz edə bilmir... Ondan yaxşı qardaş yox idi.
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RUHİNLƏ DANIŞARAQ DEYİL,
DÖYÜŞƏRƏK ANLAŞIRDIQ...
Qəhrəmanovlar ailəsinin 4 oğlunun
dördü də ermənilərlə dava başlayandan evə yığışmadı. Cavanların gecələri-gündüzləri səngərlərdə, düşmənlərlə
üzbəüz mövqelərdə keçdi. Maya xala
nə qədər ağladısa, dil töküb yalvardısa,
oğullarını evinə yığa bilmədi, biz evdə
rahat otura bilmirik, dedilər. İndi həmin o dəhşətli günlərin acı xatirələrini
Cəbrayılın Xudaverdili kəndində anadan olan Əşrəf Qəhrəmanov çözür. Yaşı
50-ni haqlayıb... Ancaq bütün müharibə
iştirakçıları kimi qanlar, qadalar görüb,
şəhidlər dəfn edib... Onların arasında
qohumları, doğmaları, dostları çox olub. 25 ildən sonra isə oğlu da o
Şəhidlərin sırasına qoşuldu. Özü də ki, Cəbrayılı görməyən, amma
uzaqdan dağlara baxıb onu ürəyinə köçürən oğlu Ruhin Qəhrəmanov adını eşitdiyi Cəbrayılı azad edənlərdən oldu.
- Gecəmiz-gündüzümüz, rahatlığımız yox idi, - deyir Əşrəf
Oəhərəmanov. Döyüşlər başlayanda təzə evlənmişdim. Sonra böyük
oğlum doğuldu. 1992-ci ildə bizim batalyonun əsgərləri ilə birlikdə Hadrut rayonuna girdik. Əməlli-başlı irəliyə getmişdik. İlk dəfə
may ayının 15-də orada yaralandım. O döyüşlərdə 35 şəhid verdik,
150-dən çox yaralımız oldu. Hadrutun ən yüksək yerində idik. Birdən-birə gəlib hara düşdük... Nə baş verdiyini dərk edə bilmədik,
amma gözlənilməz məğlubiyyət bizi sarsıtdı. Bir də gördük ki, Cəbrayıl da əldən getdi... Silahı əlimizdən yerə qoymamışdıq, 1992-ci ildə
dəfələrlə döyüş əməliyyatlarında iştirak edirdik. Son əməliyyatımız
Əbdulrəhmanlıda oldu. Ora ilk dəfə 1992-ci ildə işğal olunmuşdu,
1993-cü ildə qaytarıb geri aldıq. Sonra da bizi qışağzı gətirib tökdülər
bu düzlərə... Gör eeeee... haradan gəlib, hara düşdük. Ağıllı başla
oturub fikirləşəndə, adamın ürəyi partlayır. Hərdən deyirəm ki, nə
yaxşı, bu dərdlərin içərisində o vətənin, torpağın ağrısını çəkə-çəkə
hələ ölməmişik, əgər ölməmişiksə, deməli, üzümüz bərkdir. Burada,
Biləsuvardakı ilan mələyən düzlərdə məskunlaşdıq, qaldıq cənnət140
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lə-cəhənnəmin arasında. Cənnət vətəni verib, çadırlara sığındıq. 5
mart 1994-cü ildə yenə Lələtəpənin alınmasında yaralandım. İndi oğlumun və onun döyüşçü dostlarının aldığı Lələtəpə var eeee... Siz ora
elə-belə baxmayın... O Lələtəpənin uğrunda o qədər canlar qurban
gedib ki... O döyüşləri, o verilən qurbanları görən danışa bilər... Orada komandirlərimiz, zabitlərimiz, dostlarımız həlak olub... Nə qədər
qəhrəmanlar itirmişik orada. Oranı almaq an məsələsidir. O anı da
Elnur, Ruhin, Elvin, Orxan və onlarla şəhidlərimiz yaşatdılar bizə...
Övladı da, oğlu da vətən üçün böyüdürük... Ona təəssüflənirəm ki,
ilk dəfə müharibə başlayanda dövlətimizin gücü, ordunun döyüş
taktikası, təminatı yox idi... Əslində biz döyüşü udmalı, müharibənin sonunu balalarımıza saxlamamalı idik... Saxlamışıqsa, deməli, o
torpaqları geri almaq onların çiyinlərinə düşən yük idi. Bir ona sevinirəm ki, oğlum Ruhin o sevinci yaşatdı mənə. Doğmalarımı, dostlarımı itirdiyim Lələltəpə yüksəkliyində iki oğlum qan tökdü, biri yaralandı, digəri həyatını itirdi. Ancaq bir qisim torpağımızı geri aldıq...
Biz bacarmadıq... Onlar bacardı... Aprel döyüşündə savaşan bacardı...
Biz buralara müvəqqəti gəlmişdik, daş qoymağa, yurd salmağa gəlməmişdik ki... İstəməsək də daş üstünə daş qoyub ev tikdik, yurd
saldıq... Ona görə də oğullarımıza qaldı döyüş... İndi gərək dayanmayaq, nəvələrimizə saxlasaq, bu biqeyrətliyi tarix də bizə bağışlamaz.
Əşrəf danışdıqca üzünün əzələlərinə baxıram, sifəti dəmir kimidir, verdiyi və gördüyü itkilər onu bərkidib... Dərdinə güclə dözür,
qisas almağa hər an can atması səsinin ahəngindən də hiss olunur...
O danışmırdı, hayqırırdı... Bəzən insan sakit səsi ilə də hayqıra bilir...
2 apreldəki ab-havanı təsvir edir:
- Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə Horadiz tərəfdən, Füzuli səmtdən güllə səsləri eşidilirdi. Səhər tezdən isə top-mərmi səslərindən
qulaq tutulmağa başladı. Həmin gün necə olmuşdusa, cəbhə xətti
tərəfə getməmişdim. Adətən həftədə 2 dəfə mütləq siqaretdən, sudan
alıb, gedirdim əsgərlərin yanına... İndi əsgərlərin yemək, paltar təminatı yüksək səviyyədədir, sadəcə əliboş getmək olmur. Elə bil ki, o
hərbi geyimli zabitləri, əsgərləri görəndə canımda rahatlıq tapıram.
O yerlərdə dayanıb, işğal altında olan torpaqlara baxıram. Uzaqdan
da olsa gözlərimə rahatlıq bəxş edirəm, içimə isə dərd yığıram. Həmin gün gördüm yamanca atırlar. Sizə bayaq dedim axı, iki oğlumun
ikisi də eyni hərbi hissədə qulluq edir. Xəbər gəldi ki, Cəbrayılı alıblar... Qəhrəmanla danışdım. Soruşdum ki, bala, haradasan? Dedi, ata,
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muştuluğumu ver, Lələtəpəni almışıq. Özüm də burnumun üstündən yaralanmışam. Bu dəqiqə də dayanmışam Lələtəpəyə sancılan
bayrağımızın yanında. Sanki dünyaları mənə verdilər. Dedim bala,
ölməmisən ki... onda durduğun yerdə dayan, birdən aşağı düşərsən,
yanındakılar da ikisi qolundan tutub sənə kömək edərlər... Məbadaaa... Oradan düşməyin ha... Düşmən o yeri daha boş görməsin, heç
nədən qorxmayın, biz də çatırıq... Bir az sonra bildim ki, Ruhin şəhid
olub... Lələtəpəyə çatdıq... Qəhrəmanı gördüm. Ancaq qardaşının şəhid olduğunu demədim ki, ruhdan düşməsin, dayandığı yerdə dursun. Oranın dəyərini qan tökənlər, can qoyanlar bilər... - dedi və ah
çəkdi Əşrəf...
Təzəcə dost olduğum bu vətən oğlu Əşrəf belə dərdli-həvəsli,
şövqlə danışanda gözlərimin yaşını qoşa bulaq kimi tökdüm. Dedikləri silkələmişdi məni... İçimdə yenidən bir Lələtəpə vüqarı baş qaldırmışdı, dünyam dünyamdan olmuşdu, bir anlığa elə bildim ki, Göy
Tanrıya yaxınlıq belə olur, Torpağa, Vətənə, Tanrıya eşqin ekstazı bu
imiş, onda insanın gözündən sevinc yaşları mənim gözümdən axan
kimi axır...
Üzümə baxıb sərt şəkildə: “Niyə ağlayırsan ki?”, - deyə sual etdi.
Tez gözlərimin yaşını silib cavab verdim: “Acizlikdən deyil, sizin mətanətinizə, vüqarınıza sevindiyimdən ağladım...”
Sonra söhbətimizə Əşrəfin özündən 2 yaş kiçik qardaşı Kərim
müdaxilə etdi:
- Torpaqlarımız əldən gedəndə mənim 21 yaşım var idi. Biz vətəni
qoruduğumuz o səngərlərdən ayrılmazdıq, elə vaxt olurdu ki, aylarla
evimizə getməzdik. Hətta çayın da dadını unutmuşduq. Qəndi əsgər
“kaskasında” yandırıb, çay içərdik. Şomudan, otdan-ələfdən tapıb yeyirdik, bununla belə, torpaqları qaytarmağımıza ümid edirdik. Heyf
ki, ümid bizi çox gözlətdi... 23 avqust 1993-cü ildə Cəbrayıl da işğal
olundu, onu qorumağa gücümüz çatmadı... Kənd, el-oba, arvad-uşaq
yurd yerindən didərgin düşdü, çadırlarda yaşamağa başladı...
Ruhin də 10 oktyabr 1994-cü ildə buradakı çadırda dünyaya gəldi. Uşaq idi də... Məktəb yox, təhsil yox, o da bütün qonşu uşaqları
kimi böyüyürdü. Bizim də ki, günümüz səngərlərdə, düşmənlə üzbəüz olan bölgələrdə keçirdi. Özüm evə tez-tez gəlməzdim. Bir dəfə
düz 1 il gəlmədim. Ailəmizi, ata-anamı, bacı-qardaşımı gəlib burada,
çadırlarda axtarıb tapdım. Axı, ata-baba ocağı yox idi ki, bizi çəkəydi
özünə. Yurdu verib, çadırlara sığınmışdıq. Beləcə, Ağdam döyüşlərin142
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də, Murov, Laçın əməliyyatlarında iştirak etdim. Sonra qanuni səfərbərlik elan olundu, keçdim orduya. Orduda da batalyon komandiri
Şakir Abdullayevin rotasında idim, çox cəsur oğlan idi... Hamımız
torpaqlarımızın alınacağı günün arzusu ilə yaşayırdıq. Gözləyə-gözləyə estafeti oğullarımıza verdik... Ruhini axırıncı dəfə martın sonunda gördüm. Adətən gəlməyi ilə getməyi bir olurdu. Qəhrəmanla
Ruhin evə gələndə, qardaşım Əşrəf özünə yer tapa bilmirdi. Elə hey
tələsdirirdi onları ki, tez qayıdın hərbi hissəyə. Elə bilirdi ki, o uşaqlar burada bir saat artıq otursalar, oralar boş qalacaq. Yanvar ayında
onu kəşfiyyata keçirmişdilər. Onunla tay-tuş kimi idim. Əmi ilə qardaşoğlunun dost olmasının başqa ləzzəti var... Yanına gedib saatlara
otururdum səngərdə, ona üzbəüz əraziləri, dağları, kəndləri göstərib
orada apardığımız döyüşlərdən, itkilərdən danışırdım. Bir dəfə də
Şişqaya əməliyyatında necə yaralandığımdan bəhs etdim... Ona deyirdim ki, bizim bu ərazilərdə hər gündə bir nəfər şəhidimiz olanda
onu artıq adi gün hesab edirdik, yəni elə bilirdik ki, həmin gün döyüş
olmayıb... Əşrəfin yaralı-yaralı gəlib bizi bu səngərlərdə tək qoymamasından söhbət açırdım. Quyucaq döyüşündən danışırdım ona...
Biz Quyucaq döyüşündə 12 nəfər qalmışdıq, 1993-cü ilin sentyabrı
idi. Yüngülcə yaralanmışdım. O döyüşlərdə qrupumuza təzə yazılan
Əzizağanı xatırladım, son döyüşdə onun itkin düşməsini söylədim və
12 nəfərlə Allah ümidinə döyüşdən necə sağ çıxmağımızı nağıl etdim.
Əzizağanın yaralanıb qaldığı yerləri ona göstərdim. Söhbətlərim ona
bərk təsir edirdi, bəzən hirsindən oturub ağlayırdı. Ölən qohumlar,
dostlar, ad verdiyimiz yüksəkliklər, postlar haqqında danışanda isə
kin-küdurət dolurdu qəlbinə...O qədər qovrulurdu ki, axırda məcbur
olub siqaret istəyirdi məndən. Kin-küdurətini tüstüyə verib, ciyərlərindən ötürürdü, hirsini siqaretlə soyudurdu. “Yəni belə döyüşlər,
belə anlar olub?”, - deyə mənə çoxlu suallar verirdi. Soruşurdu ki,
döyüş başlayanda nə etmək lazımdır? Deyirdim ki, bala, arxada qalma, gizlənmə, sonra yanındakı döyüş dostlarının arasında başın aşağı
olar, gözlərinin içinə baxa bilməzsən. Ehhhh... Onu döyüşə biz hazırlamışdıq, Ruhin ruhən o döyüşlərdə idi həmişə...
Həmişə ürəyi işğal altındakı torpaqlarımızda olub. İkigündənbir
zəng vururdum, hər gecə onunla əlaqə saxlayırdım, deyirdi ki, heç
babanı soruşmursan, “baba” qardaşı Qəhrəmana deyirdi. O, babamızın adını daşıyırdı. Babamız da 1941-1945-ci il Böyük Vətən Müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmişdi. Həmin aprel gecəsində isə Ruhin
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qəhrəmanlıq göstərdi. Demək, bunların 12 nəfərlik kəşfiyyat qrupu
öndə gedərək aranı açıb, təmizləyiblər, deyirlər ki, 30-40 dəqiqəyə
götürüblər bunlar Lələtəpəni... Bunların aldığı yerlərdə isə qardaşı
Qəhrəman və digər əsgərlər bərkitmə əməliyyatları aparıblar. Ruhin
isə qrup üzvləri ilə irəli gedib, irəlilədikcə də erməniləri qabaqlarına qatıb qovurmuşlar... Bir də baxıblar ki, Ruhin yoxdur. Sən demə,
Ruhin gedib lap qabağa, qarşısına erməni DOD-u çıxıb. (DOD hərbi
hissələrin nəzarət etdikləri yerdə olan gözətçi mənətəqəsinə deyilir
- Red.) Qəfil açıb DOD-un qapısını, gözünə döndüyüm əlindəki avtomatla güllələri döşəyib ermənilərin başına. DOD-da 5 ermənini təkbaşına öldürüb. Bunları qırandan sonra bir az irəli gedəndə qarşıdakı
hansısa erməni onu nişan alıb, düz ürəyindən vurub. Bir gülləyə yerə
sərilib. Üzü üstə düşməyib, üzü göylərə baxıbmış... Səhər üzü sərin
mehlər yumub qardaşım oğlunun gözəl gözlərini... İntiqamımızı almışdı... Bütün qohumların, elin-obanın intiqamını almışdı... Atasına
deyirdi ki, bir gün görərsən ki, Cəbrayılı almışam. Ayın 2-də də zəng
vurdular ki, Cəbrayılı aldılar. Döyüş dostları deyir ki, bağıra-bağıra,
erməniləri söyə-söyə gedirmiş, qan tutubmuş gözlərini, illərdən bəri
yığdığı hirsini-hikkəsini həmin səhər o torpaqlarda əritdi. Bax belə,
Lələtəpəni bizə verib getdi. Lələtəpə bilirsən də nə deməkdir? Çocuq Mərcanlı kəndindən ta üzü Beyləqana qədər bizim Azərbaycan
Odrusunun həmin yerlərə nəzarəti deməkdir. 23-25 ildən sonra güllə
ata bilmədiyimiz yerlər indi bizim nəzarətimizdədir. İndi ordumuz
bütün o ərazilərin təhlükəsizliyini təmin edə bilir. Ucu-bucağı görünmür ki, baxdıqca adamın ürəyi açılır...
Döyüşçü Kərim qəhrəmanlıqla həlak olan qardaşı oğlunun rəşadət və şücaətindən danışanda, Qəhrəman və Ruhin Qəhrəmanov
qardaşlarının elə özləri kimi qəhrəman anaları Təranə də söhbətimizə
müdaxilə etdi:
- Biz buraya didərgin olub gəldik... Çadırlarda ömür sürdük,
zülmlər çəkdik. Ruhin də bu çadırlarda dünyaya göz açdı. Bir soyuq,
bir çovğun var idi ki, gəl görəsən. Yerli camaat deyirdi ki, buralarda
belə sərt qış olmayıb. Həmin il qış da oktyabr ayından başladı. Qar
başımıza tökürdü. Uşaq doğulanda bükməyə əski tapmadıq. Nənəsi
Maya əynindəki baftalı tumanını cırıb, uşağı ona bükdü. Biz onları nə
zülmlərlə böyütdük, kişilər səngərdə yatdı, biz qadınlar da bu çadırlarda böyütdük o uşaqları. Sonradan qarğıdan, qamışdan, palçıqdan
tikdik evlərimizi. Əvvəl məktəb olmadı, sonralar məktəb düzəltdilər.
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Qəsəbəni sahmana saldılar. Hər ailəyə bir ev verdilər. Kaş buralara
daş qoymayaydıq. Böyüdü, gah məktəbə getdi, gah mənimlə tarlalarda kətmən vurdu, günü 5 manata kətmən vururduq... Tərəkəməliklə
həyatımızı, gün-güzəranımızı keçirirdik. Atasından, əmisindən, qohum-əqrəbadan ancaq hərb, dava, müharibə haqqında söhbətlər eşitmişdi. Nə Qəhrəman, nə də Ruhin Cəbrayılı görmüşdü. Onları yay
olanda dağ yerlərinə aparardıq, Yardımlı dağlarına, Quba tərəfdə Babadağa gedərdik. Sonuncu dəfə Baba dağına gedəndə, o ziyarətgahda
əhd etmişdim ki, balalarımın toyu olsun, bu müharibənin qan-qadasından qurtarsın, gətirib orada qurban kəsərəm... Baba dağı qurbanımı götürmədi, qəbul olmadı qurbanım... Baba dağında bir qadın su
axtarırdı. Ruhin öz su payından ona verdi. Arvad əllərini göyə açıb
balam üçün o qədər dualar etdi ki... Dedi ki, bala, sən cənnətini bu
dünyada qazandın. Məni ki, bu susuzluqdan qurtardın, elə cənnətliksən... Nə bilim, bəlkə elə indi cənnətdədir Ruhin... Deyirəm, bəlkə
elə o arvada su verdiyinə görə balalarım zalım əlinə düşmədi, ikisi
də gəlib çıxdı evimə. Cəmşid Naxçıvanski adına məktəbə vermişdi
sənədlərini, oraya qəbul olmadı. Nə qədər ağladı hirsindən-hikkəsindən. Sakitləşəndən sonra əsgər getdi. Qayıdanda isə yenidən gedib
hərbiyə yazıldı. Yaman xoşbəxt hiss edirdi özünü. Xidmət etdiyi yerlərdə əsgərləri üçün hər şəraiti yaratmışdı. Atam Oruc kişi də nəvələrindən onu seçirdi. Hər balanın öz yeri, öz dadı var. Ruhinin də dadı
başqa idi. Atam da onu çox istəyirdi. Hər dəfə gələndə, kişiyə nəsə
düzəltdirirdi ki, əsgərlərinə xeyri dəysin, şəraitləri yaxşılaşsın. Kəşfiyyata yazıldığını biləndə narahat oldum, dedim bala, kəşfiyyat gedər-gəlməzdi, boynumu qucaqlayıb dedi ki, məni Tanrı qoruyur. Heç
nə olan deyil. Balamı Allaha əmanət etmişdim. Hərdən Allahın da
eşitmədiyi vaxtlar olur....Elə eşitsəydi, görsəydi, bizi bu zülmlərə salmazdı... Vətənsizlik hər dərddən çətindir. Xidmət etdiyi ərazidə atası
bir qəbri göstərib demişdi ki, burada bir naməlum əsgər yatır. Ruhin
öz əlləri ilə o əsgərin qəbrini götürmüşdü, düzəldib üstünə baş daşı
qoyub yazmışdı ki, “Mən səni sevirəm”. - O, bir an dayanıb yenidən
söhbətinə başladı: - Hə, onu deyirdim axı... Ruhin bu Füzuli tərəfdə
ən birinci şəhidlərdən oldu. Adını tarixə yazdı. Aprelin 7-si Mehriban
xanım Əliyeva şəhidlər üçün keçirdiyi anım məclisinə məni də dəvət
etmişdi. Getdim. Başımı aşağı dikib dayanmışdım. Hamı ilə bir-bir
görüşdü, dərdimizə şərik oldu. Mənə dedi ki, başını niyə aşağı dikirsən? Sən başını yuxarı tut ki, elə qəhrəman bir oğulun anasısan, bu 25
ildə alınmayan torpağı sənin balan alıb.
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Qəsəbənin icra nümayəndəsi, elə Cəbrayılın Xudaverdili kəndinin sakinlərindən olan Zakir Camalov Qəhrəmanovlar ailəsinin əziz
adamıdır. Əşrəflə, Kərimlə bir keçib uşaqlığı da, gəncliyi də, müharibə illərini də bir yerdə olublar. Dedi ki, indi ki, gəlmisiniz, mənim
də sözlərimi yazın. Mən də onun dediklərini qələmə aldım: “Cəbrayıl
işğal olunanda əhalisi 56 minə yaxın idi. İndi 80 mini ötüb. Bu gördüyünüz Biləsuvar düzlərində 11 qəsəbəsi var Cəbrayılın. Bizimki 2
saylı qəsəbədir. 20 minə yaxın əhalimiz var. Bu Qəhrəmanovlar nəsli
elə binədən qəhrəmandırlar, vətənpərvərdirlər. Əşrəf də, sənəddə adı
Hökumətdir, biz sonradan ona Əşrəf demişik, elə də çağırırıq. Dörd
qardaş, bunların hamısı o torpaqlarda qan töküb, can qoyublar. Azərbaycanda yeganə ailədir ki, əvvəl özləri vuruşub Lələtəpə uğrunda,
sonra da oğulları, belə hadisələr tarixdə az-az olur. Uşaqlarının ikisini də ən təhlükəli bölüyə, kəşfiyyat bölüyünə göndərmişdi. Elnur,
Orxan, Ruhin səhər obaşdan şəhid olmuşdular. Xəbərini alıb getdik.
Axşam 5-ə qədər axtardıq onu. Sonra dedilər ki, Beyləqana gətiriblər.
Getdik ki, gül balamızın nəşini gətirək. Orada Əşrəf mərdi-mərdanə
irəli keçib, balasının cansız bədənini özü götürdü. Biz ona toxtaqlıq
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verməkdənsə, o bizə ürək-dirək verirdi...
Sonra Maya ana gəldi. Bu evin-ocağın ağbirçəyi. Beli bükülmüşdü. Yarı bükülü halda evə keçdi. Əlini belinə dayaq verdi. Bir azca
dikəltdi qamətini. Qarşısına keçdim. Boynumu qucaqlayıb: “Bala,
gələn ayaqlarına qurban olum” - dedi. Ağladı, nə ağladı:
Əzizim balabanı,
Asta çal balabanı.
Hamının balası gəldi,
Bəs mənim balam hanı?
Mən aşiq meh dumandı,
Lələtəpə dumandı.
Soruşdum o yerlərdən,
Bəs mənim Ruhinim hanı?
Bayraqlar qoşa gəldi,
Dolandı başa gəldi.
Bu yurdsuz ocağımda,
Ruhinin tabutu başa gəldi...
- Ay qızım, əlimdə xəmir yoğururdum. Dedilər şəhərdən gələn
var, balamdan yazacaq. Dedim məni də yazsın. Mən bu elin-obanın
dərd aşığıyam. Ruhinimi də belə ağlaram. Deyib elə ağlaram. Görürəm ki, daha gəlməz, ürəyimi dağlaram. Balam gül idi getdi, göyərçin idi getdi. Xınada ayaqları, bu vətən üçün getdi... Torpağa döndü
oğlum, vətənsiz öldü oğlum... Mən balalarımı müharibə üçün doğdum, yarısı yaralı, sonrası da belə gəldi...
Söhbətimizin sonu idi. Əslində şəhidlər haqqında danışmaqla
qurtarmaz ki... Əgər həmin gecə onların evində qonaq qalsaydım,
Ruhinin anası Təranə xanım səhərə qədər danışacaqdı. 22 yaşlı cəngavər balası haqqında o qədər demədiyi xatirələri var idi ki... Onun
nə deyəcəyini mən bilirəm. Deyəcəkdi ki, o, dünyaya bir çadır pəncərəsindən baxmışdı. Onun uşaqlığının taxta qapısı, daş divarı yox
idi. Onun uşaqlığının bahalı oyuncaqları da olmamışdı. O, atasının əllərini tutanda, o əllərdən həmişə barıt qoxusunu duymuşdu. O atasının, əmisinin əlində gördüyü avtomatın oxşarını kələ-kötür taxtadan
yonmuşdu, hələ uşaqlıqdan onu sinəsinə sıxmağı bacarmışdı. Sonra
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palçığın, tozun, torpağın içərisində gah qoyun otarmış, gah kətmən
vurmuşdu. Bir də, nənəsi Mayanın bişirdiyi çörəkləri tabağa yığıb çadıra daşımışdı. Qonşuya kömək etmişdi, yıxılanın əlindən tutub qaldırmışdı. İndi yaxınlarının yaddaşında Ruhinin xatirələri dolaşırdı.
Anası məni Ruhinin otağına apardı. Onun şərəfinə solğun rəngli
otaq düzəltmişdilər. Divarda Ruhinin və onunla Aprel döyüşündə şəhid olanların tablosunu asmışdılar, üstünə də qan rəngində bu sözlər
yazılmışdı: “Nə qədər qəddarlıqla işim olmasa da, yarpağımı qoparanın ağacını kökündən kəsərəm... Bayraqları bayraq edən üstündəki
qandır... ”
Bu otaqda Ruhinin döyüş paltarlarını, əşyalarını, kəşfiyyata gedəndə geydiyi çəkmələrini saxlayırlar. Şəkillərə, çiçəklərə dönüb
gələnlərə-gedənlərə gülümsəyir gül üzlü Ruhin bala...
Bu yazını yazanda sosial şəbəkələrdə Ruhin haqqında yazılanlara, çəkilənlərə baxdım bir də... Kəşfiyyatçı dostlarının onu böyük
hörmətlə yad etdiklərini gördüm. Kəşfiyyat bölüyünün rəhbəri Nahid Muradov söhbətində qeyd edir ki, həmin gün əsgərlərindən təkcə
Ruhinə deyib ki, əməliyyat başlayır, get, qardaşınla görüş. Bunu niyə
etdiyini indi də anlaya bilmir. Ruhin də tez gedib qardaşı Qəhrəmanla görüşüb-sağollaşıb, əməliyyata yola düşüb. Özündən yaşlı, özündən təcrübəli kəşfiyyatçı dostlarının arasına gec qatılıb, tez də göylərə
çəkilən Ruhin haqqında o qədər xoş sözlər, xoş xatirələr danışırlar
ki... Dedilər ki, biz Ruhinlə danışaraq deyil, döyüşərək anlaşırdıq...
Ruhindən danışdıqca o rəşadətli əsgərlərin, kəşfiyyatçıların gözlərində yaş gilələnirdi. Bu mənzərəni seyr edəndə bir daha əmin olursan
ki, bu cüssəli, igid qəhrəmanlar həm də dost qədri bilən və onu dəyərləndirməyi bacarandırlar.
Ruhinin haqqında yalnız O danışmadı - bu gün də səngərdə
düşmənlə üz-üzə dayanan qardaşı Qəhrəman... Onu videolentlərdə
izlədim. Hansı lentə baxdımsa, Qəhrəmanın gözünü yaşlı gördüm.
Qardaşı Ruhinlə aralarında kiçik yaş fərqi olsa da, onlar Qəhrəmanla
ruh əkizi idilər. Elə ona görə də hər ikisi eyni bölükdə xidmət etməyə
getmişdi. Bir də ki, Ruhinin ad günündə çəkilən bir fraqment kövrəltdi məni. 10 oktyabr 2016-cı ildə Ruhinin döyüş dostları indi uyuduğu
məzarın üstünə gəlib onu yad edirlər. Ruhinin adına bişirilmiş tortu
qardaşı Qəhrəman kəsir. 24 yaşını qeyd edirlər. Tortun ilk dilimini
göz yaşları içərisində aparıb qardaşının bəy otağı kimi bəzədilmiş
məzarının üstünə qoyur və arxasını qonaqlara çevirib, göz yaşları148
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na hakim ola bilməyərək ayrılıb gedir. Əlini gileylə havaya çırpır...
Ruh əkizi Ruhinin burada uyumasına hələ də inanmaq istəmir Qəhrəman... Deyir ki, müharibə başlasaydı gedib yenə vuruşardı, indi
qardaşının əvəzinə özü qabağa düşmək istəyir, öldü var, bu yoldan
döndü yoxdur...
Bu yazını Lələtəpə yüksəkliyini alan, ölümündən sonra Azərbaycan Prezidentinin “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunan qəhrəman
Ruhinin və döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə “İgidliyə görə” medalı olan Qəhrəmanın atası Əşrəfin sözləri ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm: “Oğlum Ruhin və onunla birlikdə döyüşənlər, həlak olanlar
o bayrağı asdılar ki, millət alçalmasın. Əyilən qəddimizi bir azca
düzəltdilər. Məni ağrıdan bilirsiniz nədir? Qorxuram buralarda öləm.
Müharibəni aparmaq istəməyənlər, məni bu torpaqda basdırsalar, o
dünyada üzümə necə çıxacaqlar? Mən doğulduğum Cəbrayıla dönmək, orada ölmək istəyirəm”
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SON SEVGI MƏKTUBU:
“MƏN GÖYLƏRDƏN SƏNƏ BAXIRAM”
Sarvan Mehrəliyev 1997-ci il iyulun
8-də Ağdam rayonunun Ballar kəndində anadan olub. Valideynləri ayrıldıqdan sonra, iki oğlunu anası tək başına
min bir əzab əziyyətlə böyütmüşdü.
Orta məktəbi Ağdamın Pirallahı kəndində bitirəndən sonra, anası çıxış yolunu, dolanışıq yolunu Bakıya köçməkdə
görür və onlar 2005-ci ildən Pirallahı
(Artyom) qəsəbəsində məskunlaşırlar.
Bu ailənin ilk məskunlaşması deyildi.
Ailə bir dəfə də 1992- ci ildə fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə dəhşətli, tarixə ermənilərin törətdiyi əsrin ən qanlı
cinayəti kimi yazılan, Xocalı soyqırımı baş verəndə köçmüşdülər. Şəhidin qardaşı Namiq Mehrəliyev aprel döyüşlərində öz qardaşı ilə
birlikdə iştirak edib. Həmin günləri o belə xatırlayır:
- Mən ondan bir yaş böyük idim. Uşaqlığımız çox çətin keçib.
Valideynlərim ayrılandan sonra biz anamın himayəsində yaşamışıq.
Anam bizi çox əziyyətlə, zəhmətlə böyüdüb. Biz iki qardaş anamız
çox əziyyət çəkməsin deyə 5-6-cı sinifdən dərsdən sonra və tətil günlərində işləməyə başlamışıq. Çətin günlərlə böyüməyimizə baxmayaraq qardaşımla heç zaman şikayətlənməmişik. Heç vaxt bilməzdim
ki, bir gün gələcək və qardaşım qollarımda şəhid olacaq...
Mən texnikomda oxuduğum üçün bir il hərbi xidmətə gecikdim.
Sonrakı il biz iki qardaş eyni vaxtda hərbi xidmətə çağırıldıq və bir
hərbi hissədə xidmət etməyə başladıq. Beyləqan rayonunda N saylı hərbi hissədə kəşfiyyat bölüyündə xidmət edirdik. Əsgərlikdə biz
həm qardaş, həm də dost idik. Bütün əsgər yoldaşlarımız, komandirlərimiz bizi çox sevirdi. Bizim çox yaxşı komandirlərimiz, zabit
və gizir, əsgər yoldaşlarımız var idi. Hərbi xidmətdə fərqləndiyi, nizam-intizamlı olduğu və verilən tapşırıqları vaxtında, dəqiq yerinə
yetirdiyi üçün Sarvan bir neçə dəfə təşəkkürnamə, fəxri fərmanlar
almışdı. 10 ay birlikdə xidmət elədik.
Aprelin 2-də səhər 9-10 radələrində döyüş başladı. Sarvan dedi
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ki, qaqa qorxmursan? Mən də dedim, niyə qorxum ki. İllərdir bu
günü gözləmirdikmi? Onda Sarvan yenidən mənə dedi ki, qaqa hazırsan əmimizin qisasını ermənilərdən almağa? Məndə dedim, əlbəttə
hazıram. Bizim əmimiz və xalamızın yoldaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Bundan sonra Sarvan dedi:“Qaqa bilmək olmaz nə
olacaq, əgər mənə nəsə olsa, anamı qoymayın çox ağlasın. Anamı hər
zaman qoru”. Mən də dedim ki, mən şəhid olsam, anamdan muğayat
ol, onu tək qoyma, ağlamağa qoyma. Beləcə biz bir-birimizə vəsiyyət
edərək, bərk-bərk qucaqlaşdıq. Bir-birimizi öpdük. Sonra Sarvan bir
neçə dəqiqəlik harasa getdi. Onun hara getməyini isə şəhid olduqdan
sonra bildim. Sarvan sevdiyi qıza məktub yazmaq üçün gedibmiş...
Aprelin 2-də ağır döyüşdən sonra günortaya yaxın Lələtəpə alındı. Mən qumbara atan idim. Sarvan da köməkçim idi. Biz düşməni
görən kimi vururduq. Onların gizlənib atəş açdıqları bütün mövqeləri
təyin edərək dağıdırdıq. Ermənilərin çoxlu atəş açdığı bir yeri vuranda Sarvan uşaq kimi sevindi. Dedi, “qaqa, yəqin ki, məhv elədin onları, belə də davam elə. Əmimin qisasını, digər şəhid qohumlarımızın
qisasını alacağıq”. Ermənilərin mövqeyi çox əlverişli idi, bütün növ
silahlardan atırdılar və onlardan azad etdiyimiz yüksəkliyi yenidən
ələ keçirmək istəyirdilər. Güllələr yağış kimi başımıza yağırdı. Onların snayperləri gizlənmişdi və bizi çox güclü atəşə tutmuşdular. Orada göbələyə oxşar dəmir var idi. Ermənilər dayanmadan həmin yeri
vururdular. Sursatlar qurtarırdı. Elə oldu ki, sursat gətirməli olduq.
Çünki, biz düşmənin qarşıdakı atəş nöqtələrini susdurmasaq azad etdiyimiz yerlər yenidən işğal edilə və çoxlu şəhid verə bilərdik. Ona
görə də təcili sursat gətirmək lazım idi. Məndən sursat istədilər. Mən
birtəhər özümü qoruya-qoruya arxaya getdim və sursat götürdüm.
Qayıdıb sursatı keçirdim, həmin vaxt snayperlə başımdan vurdular.
Amma başımdakı “kaska” məni qorudu və güllə başımdan azca yaraladı. Başımdakı qoruyucu “kaska” tamam dağılmışdı. Həmin dəqiqə
komandir özünü üstümə atdı və məni tutub səngərə çəkdi. Tez başımı
yoxladı və gördü ki, çox yüngül yaralanmışam. Qucaqlayıb, üzümdən-gözümdən öpdü məni, dedi: “Halal olsun əsgər sənə. Təhlükəsiz yerdə dincəl bir az. Başını da qaldırma.” Sonra yenə sursat azaldı
və qabaqdakılara sursat çatdırmaq lazım idi. Sarvan sursat gətirmək
üçün getdi. Sursatı gətirdi, atdı yerə.
Uzanmaq istəyəndə, necə oldusa, snayperlə başından vurdular.
Güllə elə yerdən dəymişdi ki, “kaska” qoruya bilməmişdi. Alnından
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vurulmuşdu. Hardasa aramızda 20-30 metr məsafə olardı. Tez özümü atdım onun yanına, qardaşımın başını qucağıma aldım. Özümü
itirmədim, cibimdən bint çıxardıb tez onun başını sarıdım. Yaxınlıqdakı gizirlər də gəldilər qardaşımın yarasını sarımağa kömək etdilər. Dedilər ki, Mehrəliyev səbr elə, qardaşın yaşayacaq. Narahat
olma. Amma düşmənin snayperləri bizi dayanmadan atəşə tuturdu
deyə, biz həmin vaxt qardaşımı oradan çıxarda bilmədik. Onlar yaxşı
mövqe götürüb, oradan atəş açırdılar. Amma buna baxmayaraq, biz
onları məhv elədik orada. Bir qədər gözləməli olduq. Sonra komandir dedi ki, qardaşların biri vurulub, o birini qoruyun, onları sağ-salamat burdan çıxardın. Gizir var idi, o gəldi və qardaşıma dedi ki,
“Sən mənim balaca qardaşımsan, sağ qalacaqsan, səni ölməyə qoymayacam. İndi özüm burdan çıxardıb, qospitala çatdıracam”. Qardaşım həmin vaxt danışa bilmirdi. Gizir qardaşımı oradan çıxardanda
arxadan ayağından vuruldu. Ayağından vurulmasına baxmayaraq,
yaralı ola- ola qardaşımı yenə də 100 metrə qədər apardı. Amma həmin gizir ayağındakı yarasından o qədər qan itirmişdi ki, artıq taqəti
qalmamışdı. Dedi ki, “məni bağışlayın. Daha gedə bilmirəm. Sarvanı
buradan tez çıxardın”. Ermənilər də həmin vaxt həm minaatanlarla,
həm də snayperlərlə güclü atəş açırdı. Yanımdakılar xərək gətirməyə
getdilər və məndə qardaşımın yanında qaldım. Ermənilər elə yerdə
idi ki, bizim tərəfdən yaxınlaşanlara güclü atəş açırdılar. Bizdə həmin
yerləri yeni azad etmişdik deyə, tam möhkəmlənə bilməmişdik. Ona
görə də onları tamamilə susdurmaq mümkün olmurdu. Bir az sonra
qardaşım üçün xərək gətirmək mümkün oldu. Amma artıq gec idi.
Qardaşım şəhid olmuşdu. Zabitlərin köməyi ilə qardaşımı xərəyə qoyub öz tərəfimizə getməyə başladıq. Öz tərəfimizə çatmağa hardasa
100 metr qalmış yaxınlığımıza mərmi düşdü. Yaxşı ki onda heç kim
yaralanmadı. Qardaşımı öz səngərimizə gətirdik. Soruşdular ki, nə
olub? Zabitlər dedi ki, qardaşların biri vurulub, şəhid oldu. Orada
çoxları pis oldu. Dedilər ki, bəs Mehrəliyevi qardaşıyla birlikdə arxaya göndərmək lazımdır. Mən o cür mərd komandir, zabit, gizir və əsgərlərlə birlikdə döyüşdüyüm üçün həmin an fəxr etdim. Onlar bizdə elə döyüş əhval-ruhiyyəsi yaratmışdı ki, onların arxasından geri
qayıtmaq utancverici olardı. Komandirlər və oradakı zabitlər bizə elə
qayğı göstərirdi, bizi elə yaxşı təlimatlandırırdı ki, heç bir əsgər qorxmurdu. Orada hamı kişi kimi döyüşdü. Heç kim qanından, canından
qorxmadı. Komandir gəlib mənə dedi ki, Sarvanın qanını aldım. Qi152
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sasını ermənidə qoymadım. Mən qardaşımla çıxandan sonra döyüşçü
yoldaşlarım və komandir ermənilərin bütün atəş nöqtələrini darmadağın edib, çoxlu ermənini məhv etmişdilər.
Sarvan şəhid olduqdan sonra döyüşdən qabaq yazdığı məktubu
tapdılar. Məktub onun cibində idi. Məktubu mənə verdilər. Yadıma
düşdü ki, Sarvan döyüşdən qabaq harasa getmişdi və qayıdanda demişdi: “Qaqa cibimdə məktub olacaq, içində kimə veriləcəyini yazmışam”. Amma mən ondan bir yaş böyük olduğum üçün yəqin ki, məndən utandı və məktubda nə yazıldığını demədi. Oxudum və cibimə
qoydum ki, Bakıya gedəndə ünvanına çatdırım. Amma bilmirəm necə
oldu, harada düşdü. Məktubu sonradan cibimdə tapmadım. Mən həmin vaxt elə pis vəziyyətdə idim ki. Anama necə deyəcəyimi, bundan
sonra qardaşsız necə yaşayacağımı düşündükcə dəli olurdum. Hər
şey yuxu kimi gəlirdi. Qardaşımın yoxluğuna inanmaq istəmirdim.
Biz bir-birimizə hələ uşaqlıqda söz vermişdik. Hər zaman birlikdə
olacaqdıq, anamı ağlamağa qoymayacaqdıq. Böyüyüb işləyəcəkdik,
anam daha işləməyəcək, əziyyət çəkməyəcəkdi. Amma Sarvan vətəni
anamdan da, məndən də çox sevirmiş. Vətən uğrunda şəhid olmağı
seçdi. Sarvanın dəfnindən sonra Bakıya qayıtdıq və mən gedib onun
sevdiyi qızı tapdım. Sarvanın vəsiyyətinə əməl edərək, onun sözlərini
həmin qıza çatdırdım...
Sarvanın sevdiyi qıza son məktubunda yazdıqları :“Salam əzizim
Leyla! Əgər sən bu məktubu oxuyursansa, demək ki, artıq şəhid olmuşam. Mən hər dəfə posta qalxanda sənə məktub yazıram və məktubun üstündə də yazıram ki, şəhid olsam məktubu qardaşıma verin. Qardaşım da məktubu ünvanına çatdıracaq. Hər dəfə də postdan
sağ-salamat qayıdanda məktubu cırıb atıram. Bugün nəsə ürəyim rahat deyil. Ona görə də yenə sənə məktub yazıram. Əgər sağ qalsam
özüm sənə qayıdacam. Sən bilirsən ki, mən vətən üçün canımı hər
zaman verməyə hazıram. Bugünki döyüş çox fərqlidir. Sağ qalsam,
məktubu yenə cıracam. Əgər şəhid olsam, qadası, bil ki mən səni çox,
lap çox sevirəm. Mən sənin haqqında ciddi düşünürdüm. Əsgərlikdə olduğum müddətdə də hiss elədim ki, sən və mən qovuşmalıyıq.
Əsgərlikdən gələndə sənə elçi göndərəcəkdim, səninlə bir ömür boyu
xoşbəxt olmaq istəyirdim. Məktubu oxuyursansa, ağlama. Mən göylərdən Sənə baxıram. Şəhid üçün ağlamazlar. Mən şəhid olsam da,
hər zaman səni görəcəm, sənin yanında olub, səni qoruyacam. Heç
vaxt demə ki, Sarvan yoxdur. Sarvanın ruhu həmişə sənin yanında
olacaq”.
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DAĞLAR ONU AĞ LİBASDA QARŞILADI
Yardımlı rayonu Peştəsər və Burovar dağları ilə əhatə olunub. Ətəklərində bol sulu çaylar, sinələrində min bir
bulaq yataqları var. Qədim türklər həmişə uca dağlar başında qalalar qurub,
dağ ətəklərində mal-qaralarını çoxaldıb, təmiz və pak yaşamaq üçün bol
sulu çaylardan istifadə ediblər. Yardımlı
dağlarının ətəklərində yurd salan kəndlər qədim türk boylarından, türk ellərindən qalmadırlar. Buradakı Avur, Honuba və Şıxlar kəndləri, qədim əfsanələrə
görə, Hunların nişanələridir. Bu dağlarda Atillanın əsgərləri düşmənlərə qarşı
vuruşub, burada bəylik, xaqanlıqlar qurublar. Başının üstündən göy
buludları əskik olmayan Burovar dağları sinəsində o qədər sirlər gizlədib ki... Hələ dünənə qədər dağlarda qoyun otarmağa gedən kənd
adamları buradan qədim küplər, küp qəbirləri, daş sanduqələr, rəngli
kirəmitlər, naxışlı qab qırıntıları tapardılar. Həmin daş sanduqələr,
üzəri yazılı daşlar tarixin lap o biri üzündən, II-IV minillikdən, VIVII əsrdəki Göy türk hakimiyyətindən xəbərçidirlər. Hətta eramızdan əvvəl VII minillikdə Azərbaycana səfər edən ərəb səyahətçisi və
coğrafiyaşünası Übeyd ibn Şəriyyə əl Curhumi özünün “Kitab-əl Futuh”-unda yazırdı ki, “Azərbaycan - türk torpaqlarıdır. Çox qədimlərdən onlar buralarda məskən salaraq, çoxalıb və gücləniblər”. Əgər
bu daş məktubları da oxuyan olsaydı, Honubada, Alarda, Şıxlarda,
Göyalarda yaşayan insanların soy köklərinin qədim türklərdən gəlməsini bir daha sübut etmiş olardı. Əslində daşlar qədim dövrlərdəki
tariximizin yaddaşı və şahidləridir. Dağların ətəyindəki Bazar yeri
toponimi bu ellərin İpək yoluna olan çıxışından xəbər verir. Daş küplərdə, sanduqələrdə, qəbirlərdə tapılan eksponatlar isə qədim türklərin sənətkarlığını, mədəniyyət və döyüş məharətini bu günümüzə
diktə edir. Ötən əsrin 70-cı illərində Honuba kəndində tapılan gümüş
pul sikkələri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yoxlanıldıqdan sonra eyni pul sikkələrinin XII əsrlərdə İrəvanda da işlənməsini
təyin ediblər. Demək, bu yerlərdən ta İrəvana qədər yollar, karvanlar uzanıb, onların sayəsində ticarət əlaqələri bərqərar olub. Qədim
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pul sikkələri bir daha sübut edir ki, indiki Yardımlı ərazisində olan
türk tayfalarının böyük dövləti olub və burada döyülən pul vahidləri həm də uzaq dünyanın bazarlarında işlənib. Bu dağlarda yerləşən
Qız Qalası, Oğlan qala, Cüzzinqala və yüzlərlə Qalacıq yerləri həm
müdafiə, həm də xəbərləşmə-poçt xidmətinin geniş yayılmasından
xəbər verir. Burada böyük şəhər və paytaxt mədəniyyəti olub. “Erkən
orta əsrlərdə Azərbaycana gəlmiş türkdilli etnoslar Hun ittifaqında
birləşmişdilər. Bu ittifaqa bir çox türk etnosları, o cümlədən kəngər,
peçənəq, bulqar, qıpçaq, sabir, utiqur, onoqur, xəzər, türk, uz, heptal,
barsil tayfaları daxil idilər. Hun ittifaqında adı çəkilən bir çox tayfalar
qədim dövrdən Ön Qafqaz ölkələrinin sakinləri olmuşlar. Onların adı
ilə bağlı bir çox toponimlər yaranmışdı. Azərbaycanın Gürcüstanla
sərhədlərində hun adını daşıyan Hunarakert və Hunan toponimləri erkən orta əsrlərdə artıq mövcud idi. Beləliklə, hunlarla bərabər
Azərbaycana və qonşu ərazilərə yeni türk etnosları gəlmiş, burada dil
cəhətdən qohum olduqları yerli azəri türkləri arasında məskunlaşmış
və onlarla qaynayıb- qarışmışdılar. Bütün bu araşdırmaları nəzərdən
keçirəndən sonra bir daha əmin olursan ki, Honuba kəndinin əsil
adı elə “Hunların obası” deməkdir. Yəni ki, Hun tayfalarından qalan
obalar...
Honuba kəndi Vellidağın cənub yamacında yerləşir, ətəyindən
axan isə Velli çayıdır. Üçbulaq, Qəhribulaq, Daşbulaq, Döşbulaq, Soyuqbulaq, Hamambulağı, Kolatbulaq, Ulasbulaq, Seyidbulaq, Miriş
bulağı və Çanaqbulağın suyu dərələrdə birləşib Yardımlının emblemini- Təkdam şəlaləsini əmələ gətirir. Honubanın yolu təbiətlə harmoniyada mahnılar oxuyan Təkdam şəlaləsinin yanından keçir.
Honuba kəndi dəniz səviyyəsindən 1105 metr yüksəklikdə yerləşir. Buradakı insanlar da göylərə çox yaxındır desəm, sözlərimə inanın. Hələ də dağ insanlarına xas olan səmimilik, paklıq bu yerlərdə
yaşayanların qəlblərində, davranışlarında qalmaqdadır. Axşamlar
110 evi olan bu kənddə kimin həyətində dayanıb göylərə baxsan, elə
bilərsən ki, ulduzları qoparıb yerə gətirəcəksən. Bu yerlərin adamları göydəki ulduzların insanın taleyi, bəxti olduğuna inanıblar. Kənd
uşaqları boş vaxtlarında dayanıb ulduzları sayır, hərəsi öz bəxtinə bir
ulduz seçərlər. Nurəddin və Mirabdulla da dərsdən sonrakı vaxtlarında dağ-dərədə qoyun otarar, sərin bulaqların suyundan içər, axşama
qalanda isə ulduzlarla yol tutardılar. Eyni məktəbdə oxumuşdular.
O məktəb də 1992-ci ildə Ağdərə uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş
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onların əmisi oğlu Ənvər Mirzəyevin adını daşıyırdı.
Bu iki gəncin arzuları çox idi, onlar mühəndis olmaq, tikib-qurub
yaratmaq istəyirdilər. Lənkəran Dövlət Universitetinə sənəd versələr
də, imtahandan lazım olan balı toplaya bilməmişdilər. Kənd uşaqları zəhmətkeş olurlar axı. Ailəyə kömək etmək istəyən, gərək kənddən baş götürüb ya rayon mərkəzinə gedə, ya da böyük şəhərlərə.
Bu iki dost da iş axtarışına çıxdılar. Nurəddin Sumqayıta, dayısının
yanına gəlib tikintidə işlədi. Bir neçə gün keçməmiş, kənddə duruş
gətirə bilməyən Mirabdulla qəfildən gəlib dostunu tapdı. Elə görüşdülər ki, sanki uzun illər onları bir-birindən ayırmışdı. Həmin günü
səhər tezdən gecəyə qədər şəhərdə gəzdilər və Sumqayıtın dənizkənarı bulvarında dolaşdılar. Nurəddin dostundan xəlvəti sevdiyi qızı
da soruşdu. Dedi ki, hələlik qız ona “hə” deməyib, ancaq əsgərlikdən
qayıdan kimi mütləq hərisini alacaq. Onu kimsəyə verən deyil. Miri
özlüyündə fikirləşdi ki, əslində Nurəddin düz deyir, çünki bu tanıdığı oğlan, heç vaxt öz sözündən dönməyib, sözünün ağası olub. Elə
bizim bu dağlarımız kimi mərd, uca bir dostdur.
Aradan bir müddət keçəndən sonra Nurəddin şəhərdəki işini yekunlaşdırıb kəndinə qayıtdı. Şəhərdə qazandıqlarını qəpiyinə qədər
anasına verdi. Yay fəsli idi. Şəhərdən gəlib-gedənlərin dincələn vaxtı
idi. O da fürsətdən istifadə edib, istirahət yerlərində işə düzəldi. Bu
dəfə isə anasına bir paltar dolabı, bir də təzə soyuducu aldı. O qədər
çətinlik çəkmişdilər ki, indi-indi əli iş tutduğundan, düşünürdü ki,
bundan sonra anasının və evlərinin bütün çatışmayan əşyalarını özü
alacaq. Qoy hələ bir əsgərliyə gedib-qayıtsın...
2015-ci il yanvar ayının 1-də, o, qarlı qış günüdə dağlar qoynundakı evlərindən çıxıb hərbi komissarlığa getmək üçün maşın tapmamışdı, kəndin UAZ markalı təcili yardım maşınına minib dağları
arxada qoymuşdu, Vətənə xidmətə getmişdi.
Fevral ayında Etimad həyat yoldaşı Fəxriyyəni də götürüb oğlunun N saylı hərbi hissədə keçirilən andiçmə mərasiminə getdi. Həmin
gün Nurəddin atasına dedi: “Ata, mən də əsgərlikdə snayper olmağı
seçdim”. Oğlundan bu xəbəri eşidən Etimad da bir anlıq fikrə getdi.
Axı, o da Sovet Ordu sıralarında xidmət etdiyi dövrdə snayper olmuşdu və bu haqda oğluna danışmışdı. Oğullar belədir, çox vaxt atalarına bənzəmək istəyirlər. Oğlu düşmənlə üzbəüz bölgəyə düşmüşdü. Narahat idi. Allaha dua edirdi ki, oğlu əsgərlikdən qayıdan günü
qurban dediyi cöngəni qurban kəsib, bütün kəndi şadyanalığa yığsın.
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Atası kəndə qayıdıb bu arzu ilə oğlunun yolunu gözlədi. Nurəddin
isə yalnız bir dəfə, hərbi xidmətdən məzuniyyət götürüb ailəsinə baş
çəkməyə gəldi. Onda da kəndin hər yerində şəkil çəkdirdi. Elə bil ki,
bu yerlərdə özündən xatirə qoyub getmək istəyirdi.
2016-cı il aprelin 3-də isə Nurəddinin kiçik qardaşı Nəcməddin
hərbi xidmətə yola düşürdü. Ayın 1-dən Etimad bazara gedib hazırlığını görmüşdü. Honuba kəndinin sakinləri hər zaman bir-birinin
harayına çatır, xeyrində-şərində yaxından iştirak edirdilər. Kənd
məclisləri nə fəsillərə, nə də soyuğa-istiyə sığardı. Dağlardan qışın
ayağı gec yığılır. Aprelin gəlişinə baxmayaraq, kənd əhli havaya bel
bağlamırdı. Yazın oynaqlığı özünü göstərirdi. Aprelin 2-də, sazaqlı
bir gündə qonum-qonşu yığılıb Tacirin oğlu Zaməddinin əsgərliyə
getməsini toy-bayram etdilər. Yedilər-içdilər, dedilər-güldülər. Sabah
isə belə bir məclis Etimadın evində qurulacaqdı. Nurəddinin kiçik
qardaşı Nəcməddin də hərbi xidmətə yola düşürdü. Ancaq dünəndən kəndin, elin-obanın içərisində söz-söhbət gəzirdi ki, cəbhə xəttində narahatçılıq var. Etimadın oğlu da ön xətdə olduğundan, yaman
narahat idi. Lakin özünü bir təsəlli ilə ovudurdu ki, onun oğlu ön
cəbhəyə getməz. Çünki snayperçilər gizlində və uzaq məsafədə dayanıb atəş açarlar.
Fəxriyyə əlində süfrənin hazırlığını görə-görə, bir gözü də televizorda gedən “Arka sokaklar” türk seriyalında idi. Bu filmdə ananın bir oğlu əsgər gedəndə, digər oğlunun tabutunu əsgərlikdən evə
gətirmişdilər. Birdən-birə elə bil ki, Fəxriyyənin ürəyi sıxıldı. Ağlına
gələn ilk dəhşətli fikri beynindən qovmaq istədi və öz-özünə dedi:
“Lənət şeytana, bu nə idi düşündüm. Ağzımdan qara yellər aparsın”.
Sonra da Allahına şükür etdi, çünki çətinliklə böyütdüyü oğlanları
artıq ailəsinə dayaq idilər, kəndin içərisində, el-oba yanında üzlərini
ağ edirdilər. Əziyyətli günlərini yadına saldı, elə vaxt olmuşdu ki, bu
qara damın altında, səhərə qədər ac uşaqlarını ovundura bilməmişdi.
Təzə uşaq paltarları alanda isə sevincinin həddi-hüdudu olmamışdı.
Neyləyəydi ki, dövran pis gəlmişdi, kolxoz dağılmış, təsərrüfatlar
bərbad günə düşmüşdü... Heç toyuq-cücə alıb saxlamağa da imkanları olmurdu. Malı-heyvanı, toyuq-cücəni də saxlamaq maddiyyat tələb
edirdi. Özlərini güclə dolandırırdılar, bir də ola ki, mal-heyvan saxlayasan. Ancaq oğullarının ikisi də təsərrüfatı çox sevirdilər. Ən azı
həyətdə bir-iki inəyi olsaydı, vaxtlı-vaxtında südü-qatığı ilə uşaqların
başını qatardı...
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Əslində, Fəxriyyənin dünya malında heç vaxt gözü olmamışdı.
Təkcə üç balasına cansağlığı diləyirdi. Lakin sevinirdi ki, daha oğlanları böyüyüb, Nurəddin daha çox zəhmətkeş idi. Sabah da kiçik
oğlunu yola salacaqdı. Etimad da ki... yayda yəqin ki, yenə Masallının, Lənkəranın istirahət zonalarında bir-iki ay işləyib, qışa hazırlıq
görəcəkdi... İyulda oğlu Nurəddin də qayıdıb, atasına yardım eləsə,
yenə yarımçıq tikilini bitirib başa gətirərdilər... Bu fikirlərin burulğanında ikən, bir də gördü ki, yavaş-yavaş qohum-qonşu həyətə yığışır. Gənclər bir tərəfə, yaşlılar başqa tərəfdə otururdular. Etimad
gəlib-gedənlərin üzündə bir narahatlıq olduğunu sezmişdi. Bu gün
gələnlər keçən il, oğlu Nurəddinin yola salma mərasimində olduğu
kimi şən deyildi... Qonaqlar süfrədə ürəksiz kimi oturur, bəzən də
tezcə durub gedirdilər... Hava da elə dönmüşdü ki, elə bil qış təzədən
qayıdırdı. Arada Nəcməddin qonşunun həyətinə keçdi. Kənd ərazi
nümayəndəsi İnqilab dedi ki, onun əsgər getməsi hələlik qeyri-müəyyən vaxta qaldı. Nəcməddin gəlib bu xəbəri valideynlərinə verəndə,
Fəxriyyə və Etimad sevincək: “Yəqin, qardaşının gəlməsini gözləyirlər. Lap yaxşı, Nurəddin gələndən sonra sən gedərsən, yaxşı oldu elə
qardaşını da görərsən” - dedi. Nəhayət hamı evinə dağılışdı. Fəxriyyə
qızı Gültac ilə həyət-bacanı, evləri təmizləyib yatmağa keçdi.
Gecənin bir aləmində Etimad həyətdən gələn səsə oyandı. Qardaşı idi. Tez əyin-başını geyinib, həyətə düşdü. Elə bildi ki, yatıb qalıb.
Saata baxdı. Hələ gecə saat 2-dən keçmişdi. Təşvişlə nə baş verdiyini
soruşanda qardaşı, Nurəddinin yaralandığını dedi. Göydən də elə qar
yağırdı ki, gəl görəsən... Xəbəri eşidən Etimad və qardaşları kəndin
baş yoluna çıxmaq üçün yola düşdülər. Fəxriyyə həyəti dolu görəndə, haray çəkib, qonşularından nə baş verdiyini soruşdu. Qız-gəlin
onu sakitləşdirib, Nurəddinin ayağından yaralandığını dedilər. Sən
demə, məclisi tərk edən qonşular, yaxınlıqdakı evin həyətinə toplaşıb,
bu xəbəri ailəyə necə verəcəklərini müzakirə etmiş, ağlayıb taqətdən
düşmüşdülər. Bir az keçəndən sonra kəndin həkimi gəldi. Fəxriyyəyə
sakitləşdirici iynə vurdular.
Düşmən ilə üzbəüz mövqelərdə isə döyüş hələ səngiməmişdi.
Azərbaycan əsgərləri əzmlə döyüşürdülər və irəliləyirdilər. Nurəddinin ən yaxın dostu Mirabdulla Həbiyev də ön cəbhədə idi. Hərbi xidmətə gəldiyi ilk 15 gün onun üçün çətin olmuşdu. Ağdərə və Tərtər
tərəfdə xidmət edən Mirabdulla artıq güllə, mərmi, top səslərinə
öyrəşmişdi. Elə gecə olmurdu ki, ermənilər 1994-cü ilin may ayında
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imzalanan atəşkəsi pozmasınlar. Əslində sözdə atəşkəs idi. Bəlkə də,
müharibə başlayıb qurtarsaydı, bu qədər itki olmazdı. Atəşkəs dövründə nə qədər əsgər elə düşmənlə üzbəüz dayandıqları mövqelərdə
şəhid olmuşdular. Düşmənlə üzbəüz mövqedə dayanmaq hər gün
ölmək və dirilmək deməkdir. Burada dayanan əsgər hər dəfə növbədən qayıdanda, Tanrısına şükür edir ki, bu gecə də qəfil düşmən
gülləsinə rast gəlmədi. Dəfələrlə Mirabdullanın növbədə olduğu vaxt
düşmənin qəfil təxribatı və atəşi nəticəsində ölən və yaralanan hərbçi
yoldaşları olmuşdu. Burada xidmət edən əsgərlər artıq qana, dost itkisinə öyrəşmişdilər. Başqa cürə ola da bilməzdi. Qarşıdakı düşməndən Vətən torpaqlarını qoruyurdular... Onlar hər gün o qarşıdan görünən sərhədləri aşıb keçəcəkləri günü gözləyirdilər. Aprelin 1-dən
2-nə keçən gecə isə, Mirabdulla Həbiyevin də qulluq etdiyi hərbi hissədə əsgərlər döyüş vəziyyətinə gətirildilər. Böyük bir qüvvə Ağdərə
tərəfə irəliləyirdi. Əvvəlcə ağır texnikanı qabağa buraxdılar. Sonra isə
əsgərlər döyüşdə öz yerlərini tutdular. Qızğın döyüş başlamışdı. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, əsgərlərə elə bil ki, ikinci nəfəs
verilmişdi. O gecə yuxunu və filmi xatırladırdı, irəlilədikcə, böyük
ruh yüksəkliyi ilə döyüşürdülər. Bütün gecəni döyüşdükdən sonra
– aprelin 2-dən 3-nə keçən gecə onlara dincəlmək üçün zaman verildi. Bu vaxt Mirabdullanın doğulduğu regiondan olan bir zabit ona
yaxınlaşıb, hal-əhval tutdu və telefonunda Nurəddinin şəklini ona
göstərib, bu gənci tanıyıb-tanımadığını soruşdu. Mirabdulla şəklə
baxıb, onun dostu və həmkəndlisi olduğunu dedi. Şəkli ona nədən
göstərdiyini soruşanda, zabit uydurma bir fikir söylədi: “Heç, o, mənim dostluğumdadır, şəkli gəlib bura düşüb, ona görə soruşdum”.
Sonra da gəldiyi kimi də çəkilib getdi. Bu hadisədən şübhələnən əsgər Həbiyev dostunun atasına zəng vurdu, Nurəddini ondan xəbər
aldı, o da dedi ki, şəhid olan başqa kənddəndir, bu söhbətdən sonra
o, nisbətən sakitləşdi.
Aprelin 4-də isə baş verən hadisələrdən xəbərsiz idi. O, ön cəbhədə yaralı əsgərləri, şəhidləri idarə etdiyi avtomobil ilə arxaya daşıyırdı. Aprelin 5-i isə onlara tamamilə dayanma əmri verdilər. Bu qədər irəli getdikləri halda, bu necə əmr idi? Ancaq neyləyə bilərdilər...
Əmrə tabe olmaqdan başqa çarələri yox idi...
...Səhər o başdan Yardımlının ağ örpəkli dağları üçrəngli bayrağa
bükülüb elinə-obasına gətirilən 19 yaşlı Nurəddin Mirzəyevi qarşılayırdı. Qar cırılmış gəlinlik paltarı tək ətrafa səpələnirdi. Nurəddi159

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

nin tabutunu təcili tibbi yardım maşınında gətirdilər. Fəxriyyə donub
qalmışdı. Nə baş verdiyindən sanki xəbəri yox idi. Bir də onda ayıldı
ki, balasını artıq dəfn ediblər:
- Oğlumu bu həyətə gətirəndə, dağlar ağ gəlinlik libasına bələnmişdi. Oğlumu gəlin kimi qarşıladılar. Qismətinə yazılmayan ağ libasa bürünmüşdü hər yer... Hələ də özümə bağışlaya bilmirəm ki,
niyə mənim özümdən xəbərim olmayıb, iynənin təsirindən heç nə
yadımda deyil. Mən gərək haray çəkəydim, mən gərək beşiyi başında
çaldığım laylaları oxuyardım...
Mən aşiqəm boyuna,
Həsrət qaldım boyuna.
Toy çadırı qurdurub,
Heç girmədin oyuna.
Laylay balam, a laylay...
Mənim balam Vətən yolunda qurban gedib, torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda canından keçib. Bir onunla təsəlli tapıram ki, Allahın ən uca məqamına yetişib. Şəhidlərin yeri istər Tanrı yanında,
istərsə də bəndə yanında çox ucadır.
Nurəddinin evi Honubanın ən uca yerindədir, desəm, yanılmaram. Dağın ətəyi nə qədər isti idisə, burada küləklər elədən-elə, belədən-belə oynayırdı. Başını döndərib hara baxsan, dağlarla əhatələnmiş kəndin hər tərəfindən mal-qara, toyuq-cücə, it hürüşməsinin səsi
gəlirdi. Fəxriyyə və Etimad isə şəhid övladlarının arzularından danışır, onu xatırlayırdılar. Elə bu vaxt həyətdə bir maşın saxladı. Maşından ağ saqqallı, əlində əl ağacı tutan, nurani bir kişi düşüb bizə tərəf
gəldi. Qaməti elə şux idi ki... Biz oturan masanın yanına yaxınlaşdı,
süfrə ətrafında oturan böyüklü-kiçikli hamı ayağa qalxıb ağsaqqala
ehtiram göstərdilər. Dağ adamları böyük-kiçik yeri biləndilər, ağsaqqal yanında az danışıb, az güləndilər. Ağsaqqal yerini rahatlayıb:
- Mağul gəldin, nə əcəb gəldin?! - deyə sual etdi.
- Baba, Nurəddinin sorağına gəlmişəm, - dedim. Kişi başını əllərinin arasına qoyub, xeyli dayandı. Cibindən qədtəzə bir dəsmal çıxarıb, dolmuş gözlərini sildi. Sonra dağlara baxdı:
- Bu dağlarda dərd çoxdur...
- Bu vaxt Fəxriyyə oğrun-oğrun ağlamağa başladı. O, üzünü Fəxriyyəyə tutub:
160

Nurəddin Mirzəyev
- Gəlin, sənə demədimmi ağlama. Mən söz vermişəm, ağlamayacağam, sən də ağlama... - dedi, lakin səsi tir-tir titrədi:

- Mən hər gün dərdimi götürüb bu dağlara çıxıram. Yaşım 85-i
haqlayıb. Bu dünyanın pis üzünü də, yaxşı üzünü də görmüşəm. Bizim bu kənd qəhrəmanlar kəndidir. Böyük Vətən müharibəsi davasında 16 igidimiz gedib qayıtmayıb, itkin düşənlərdən biri də mənim
böyük qardaşım Əbdülkərim olub. 1992-ci ildə Ağdərə uğrunda döyüşlərdə əmim oğlu Ənvər Mirzəyev də 20 yaşında şəhid oldu. Tibb
məktəbini bitirmişdi. Şəhid verməyə öyrəşib bizim nəsil. Biz bu Vətəni, bu Azərbaycanı canımızdan əziz bilənlərdənik. Ötən il orucluqda, çıxdım yenə o dağların başına. Elə bil Nurəddin gəldi gözlərimin
qabağına. Ürəyim sıxıldı. Allaha dua etdim ki, balam sağ- salamat
gəlsin. Axı bilirsən, bizlərdə deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
O Nurəddin də bir oğul idi ki, gəl görəsən... Gömgöy gözləri, çiçək
kimi sifəti var idi... İşığına baxa bilmirdin... Elə tərbiyəli, elə ədəbli
bala idi ki, gəl görəsən... Oturdum ağladım, dağlarla söz-sözə gəldim.
Enişə düşüb, evə gələndə dedilər ki, kişi gözlərin niyə qızarıb, dedim,
siz məni başa düşməzsiniz... Sonra da Nurəddin Vətən yolunda, el
yolunda şəhid oldu. İndi hər gün o dağlara çıxıram, dağlar dərdini
mənə deyir, mən də dağlara deyirəm, - deyən nurani baba dərdini bu
şeirlə anlatdı:
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Nurəddin şəhid olub, hələ mən inanmıram...
Dedi günlərimi sayma ana, yolumu gözləmə ana.
Çənə-çovğuna düşdüm ana, borana-dumana düşdüm ana.
Oda-alova düşdüm ana, çox çalışdım ana...
Alovdan-oddan çıxa bilmədim ana.
Nurəddin şəhid olub, hələ mən inanmıram.
Maral gəlir asta-asta
Gözüm yolda, könlüm xəstə.
Xəstə könlüm onu istər,
Hələ mən inanmıram.
Nurəddin, ay Nurəddin...
Füzulini çən aldı,
Balam çovğunlarda qaldı,
Balam alova düşdü.
Hələ mən inanmıram.
Dedim ki:
Bu dağlar qoşa dağlar,
Verək baş-başa dağlar.
Yol verin balam gəlsin,
Yol ver itkinim gəlsin,
Dönməyin daşa dağlar...
Bu yerlərdə gözün qaldı,
Bu yollarda izin qaldı,
Demədiyin sözün qaldı...
Hələ mən inanmıram...

- Nurəddinin törəninə hər yerdən gəlmişdilər. O uca bayrağımızı azad etdiyi Lələtəpəyə sancanların yanında imiş, 5 əsgər olublar.
Üçü bayrağı qoruduğu yerdə şəhid olub. Füzulidən, Nurəddinin döyüşdüyü yerdən zabit gəlmişdi. O gecəki qəhrəmanlardan danışdı.
Mənim üçün hər şeyi xırdaladı. Dedi baba, ağlama, sənin balan şəhiddir, onlar tarix yazıblar, unudulmayacaqlar. Hə, ay qızım, bu uşaqlar
vətən yolunda, ana-bacı yolunda şəhid oldular.
Nurani baba danışdıqca, sözü-söhbəti tükənmirdi. Bu ellərin təbiətindən, tarixindən, mədəniyyətindən, insanlarından bir kitab danışdı. Dağ adamları doğulduqları yerlərin təbiətinə elə qarışırlar ki,
içdikləri bulaqların suyu onların qəlblərini təmiz saxlayır. Nurani
baba bu kəndin bir sufi timsalıdır. Əyni-başı gül kimi, üzü nur kimi
ətrafa işıq saçır. Ona baxanda fikirləşirsən ki, belə bir kişinin ocağında
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ancaq halal övladlar yetişə bilər...
Nurəddin Mirzəyev aprel ayının 4-də dəfn olunandan 15 gün
sonra dostu Mirabdulla təsadüfən əlindəki telefonla internet əlaqəsi saxlayarkən, əziz dostunun şəhid olması xəbərinə rast gəlmişdi.
Həmin anda avtomatını götürüb irəliyə, geri aldıqları Ağdərə tərəfdən düşmənin üzərinə şığımaq istəmişdi. Lakin bir sağına, bir soluna
baxıb, anlamışdı ki, bütün bunlar xam xəyaldır... Bu dərdi çəkmək
məcburiyyətində qalmışdı...
O, Nurəddindən 3 ay sonra əsgər getmişdi. Bir dəfə telefonla danışanda, Nurəddin ona demişdi: “...Miri, səni mən qarşılayacağam
kənddə...” Bəs indi əsgərliyini bitirib kəndə qayıdandan sonra, “Şako”sunu hardan tapacaqdı? Mirabdulla Nurəddini “Şako” deyə, çağırardı. Ötən əsgərlik müddətində hər həftə zəngləşər, bir-birindən
xəbər tutardılar... Necə oldu ki, o boyda qanlı döyüşlərin içərisində
o güllələrdən biri gəlib ona dəymədi? Axı, Mirabdulla da dostu kimi
odun-alovun içərisində idi. Hər saniyə ölüm onunla yanaşı gəzdiyi
halda, ondan vaz keçmişdi. Qarşıdakı üç ay onun üçün qərinələrə
dönmüşdü. Mirabdulla hərbi xidməti başa vurandan sonra kəndə,
evlərinə dönməkdən imtina edib, hərbi hissədə qalmağı seçmişdi.
Dəfələrlə evdən ata-anası zəng vurub gəlməsini xahiş etsələr də,
“Mən, “Şako”dan sonra o kəndə gələ bilmərəm”, - demişdi. Gözləmədiyi bir gündə telefonuna Nnurəddinin anası Fəxriyyə xalasından
zəng gəlmişdi. O təkidlə Miriyə: “Oğul, qayıt gəl evinə, Nurəddinin
də əvəzinə gəl, onun ətrini səndən alacağam”, - demişdi. Çox sevdiyi
Fəxriyyə xalasının bu sözlərini isə yerə sala bilməmişdi.
... Mirabdulla Həbiyev Aprel döyüşlərinin iştirakçısı kimi evinə,
elinə, obasına qayıdırdı. Qəlbində dünyanın ağırlığı var idi. Yol boyu
qoşa gəzdikləri yerlərə baxıb, özünə yer tapa bilmirdi. İnanmaq istəmirdi ki, hər cığırına, dərəsinə-daşına bələd olduqları bu kənd yollarında bir daha Nurəddinlə qoşa addımlamayacaqlar... Maşından
düşən kimi əvvəlcə “Şako”nun yaşadığı həyətə getdi. Hələ məktəb
illərindən hər səhər bu həyətə gələr, dostunu yuxudan oyadıb, birlikdə dərsə gedərdilər. İndi əlacsız qalmışdı... Gəlib həyətin ortasında
heykəl kimi dayandı. Fəxriyyə xalası onu qucaqlayıb hönkür-hönkür
ağlayırdı... Nurəddinin ətrini Mirabdulladan almaq istəyirdi... Bu görüş Mirabdullanın ömrünün ən ağır anları idi...
Mirabdulla bu həyətdə çox dayana bilmədi, qaça-qaça qəbiristanlığa getdi... Elə bilirdi ki, səsləsə, Nurəddin durub deyəcəkdi: “Miri, gördün, demişdim axı, səni əsgərlikdən gələndə mən qarşılayacağam...”
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ATANIN ARZULADIĞI
YÜKSƏKLİYİ OĞLU ALDI
1991-ci ildə oğlu dünyaya göz açanda, Beyləqanın İkinci Şahsevən kəndindəki el-obası qapısına, gözaydınlığına
gəldi. Aprel ayının 17-si idi. Baharın
ayazı-şaxtası dağdan-daşdan çəkilmədiyindən, Ələkbər də ilk oğlunun adını Ayaz qoydu. Oğlu doğulandan sonra onun da arzuları çiçəkləndi. Ayazın
ayağı sayalı oldu, ikinci oğlu və üçüncü
qızı dünyaya gəldi. Bu yerlərin bütün
gənc ailələri kimi, sadə güzəranla xoş
günlərini yaşayırdılar.
Gözlənilməyən bir vaxtda Vətən
alovlara büründü, dünyanı idarə edən
hegemon dövlətlərin oyunu və dəstəyi erməni daşnaklarının növbəti
cinayətinə rəvac verdi, Azərbaycan son yüz ildə üçüncü dəfə düşmənin məkrli savaşına məruz qaldı. 1918-ci ildən bəri tülkü kimi marığa
yatan erməni daşnakları başdan ayağa qədər rus silahı ilə silahlanıb,
imperialist güclərdən dəstək aldılar və onların çaldıqları havaya oynadılar. Azərbaycanlıları əvvəlcə tarixi torpaqları və vətənləri olan
İrəvandan sürgün etdilər. Bu hadisə 1988-ci ildə baş tutanda bir qış
günü zülm ərşə dayanmışdı. Sonra isə hər zaman həsrətində olduqları Qarabağa hücumları səngiməmişdi. Elə o vaxtdan, 1993-cü ildən
Ələkbər Hüseynov ətrafında olan bütün cavanlar kimi, təzə yaradılan
könüllü dəstələrindən birinə, “Beyləqan - İmişli batalyonu”na yazıldı. Döyüş meydanında gözləri nələr gördü... Dostunu, həmyerlisini,
yaxından tanıdığı neçə-neçə igidi itirdi... Ən son döyüşü isə Xocavəndin yaxınlığındakı alınmaz qala sayılan qədim Nərgiztəpə uğrunda
oldu. Son döyüşdə bu təpənin uğrunda 36 şəhid verdilər. Onda da
aprel ayının 17-si idi. Bir neçə dəfə həmlə etdikdən sonra Nərgiztəpəni işğalçıların əlindən ala bildilər. Nərgiztəpə o yurddur ki, üstündə
çox qanlar tökülüb...
Bineyi-qədimdən, insanlar bu yerə “Nərgiztəpə” deyərdilər. Bu
strateji əhəmiyyətli yerin alınmasında, bəlkə də, döyüşçülərimizə, qədim türk xaqanlarının ruhları kömək olmuşdu. İndi Nərgiztəpənin
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ön tərəfində Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirə abidəsi qoyulub,
arxa tərəfi isə qədim qəbiristanlıqdır. Tarixçilərin dediyinə görə, üzərində müxtəlif yay, ox və digər döyüş alətlərinin şəkli yonulmuş daş
abidələr qədim Oğuzların qəbirləridir. Bu yerlərin qədim oğuzlara
məxsus olmasını Nərgiztəpədə arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan əşyalar da sübuta yetirir. Ən maraqlısı odur ki, tarixçilər bu yerin VI-VII
əsrdəki türk tayfalarına aid olduğunu, hətta Dədə Qorqudun başına
yığılan elin-elatın burada yaşadığını əminliklə qeyd edirlər. Son illərin elmi araşdırmalarının nəticəsi olaraq, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının tarixçi alimləri Dədə Qorqud dastanının qəhrəmanlarından biri olan Qaraca Çobanın da burada dəfn olunduğunu qeyd
edirlər. Qaraca Çobanın adına uyğun olaraq, təpənin qarşısındakı
dağ da elə Dədə Qorqud dastanında qeyd olunan kimi, Qaracuğ adlanır. Qaracuğ dağının döşündəki düzə isə “Qaraca Çobanın axuru”
deyirlər. Bu da onu sübut edir ki, Qaraca Çoban öz qoyunlarını bu
axurda otarar və saxlayardı, Nərgiztəpənin ayağında axan çayda isə
sürüsünü suvarardı.
Yaz gələndə, bu təpə nərgiz çiçəklərindən don geyinir. İlk dəfə
buraya kimin Nərgiztəpə deməsinə aid mənbə yoxdur. Hər kəs dədə-babadan buraları Nərgiztəpə adlandırıb. Təpənin yaxınlığında,
qədim qəbiristandakı günbəzdə isə müdrik el ağsaqqalı kimi tanınan
Seyid Musa ağa uyuyur. XIX əsrin əvvəllərində Xocavəndin Qaradağlı
kəndində yaşayan, Seyid Musa ağa ölməzdən əvvəl, Nərgiztəpədəki
qədim qəbiristanda dəfn olunmasını vəsiyyət edib. Xocavəndin Qaradağlı kəndində canını Tanrıya tapşıran Seyid Musa ağanı bir dəvəyə
yükləyib Nərgiztəpəyə gətiriblər və burada dəfn ediblər. Belə rəvayət
edirlər ki, kişinin nəşini gətirən dəvə də elə həmin gün təpənin ətəyində uzanıb ölüb. O dəvəni də qəbiristanlığın ayaq tərəfində dəfn
ediblər.
Ötən 26 il ərzində ermənilərin ən böyük arzularından biri də bu
qədim yerlərə özlərinin saxta abidələrini yerləşdirməkdir. Mənfur və
hiyləgər ermənilər, adətləri üzrə Azərbaycanın qədim yaşayış məkanlarına çox vaxt özlərinin yeni düzəltdikləri daş abidələri qədim
yaşayış məskənlərinin dərinliyinə basdırıb, sonra xaricdən mütəxəssis gətirərək, bu abidəni təzə tapmış kimi bəyan edirlər. Onların növbəti saxta tarixi abidə yerləşdirmək istədikləri ünvan qədim yaşayış
məskənlərimizdən biri olan Xocavənddəki Nərgiztəpə idi. Hazırda
etibarlı əllərdə olduğundan, ermənilər öz mənfur niyyətlərini burada
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həyata keçirə bilmədilər. Nərgiztəpə isə öz qoynunda təkcə əsgərlərin məzarlarına deyil, eyni zamanda keçmişi, o keçmişdən yadigar
qalan tarixi abidələri də qoruyur. Nərgiztəpə qəhrəmanlar qəbiristanıdır. Buraya ulu türk xaqanlarını ruhları hakimdir. Ona görə də
bu müqəddəs yerlərdə canlarını qurban verən şəhidlərin hər birinin
üzündə hər zaman nur-işıq görünüb. Onlar canlarını xaqanların can
verdikləri yerdə Tanrıya əmanət edəndə, Tanrı dərgahında o şəhidlərimizi həmin ulu ruhlar qarşılayıb. 2012-ci ildən burada Xocavənd şəhidlərinin şərəfinə xatirə abidəsi ucaldılıb. Elə həmin təpənin mərkəzində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Abidənin altında isə bu sözlər
yazılıb: “Torpaq uğrunda ölən varsa, Vətəndir!”.

Əkbər Hüseynov deyir ki, özü Nərgiztəpənin alınmasında, oğlu
isə Lələtəpənin alınmasında iştirak edib. 1995-ci ildə hərbi xidmətdən
tərxis olunub:
- Çox çətin illər idi. İndi vuruşmağa nə var ki... O vaxtlar silah-sursatımız yox idi. Onlar isə ən son model silahlarla, rus əsgərləri ilə üstümüzə gəlirdilər. Ona görə də o vaxt uduzmuşuq. Ancaq bu Aprel
döyüşləri tam başqa idi. Əməlli-başlı döyüş başlamışdı, gərək axıra
qədər gedəydilər. Düzgün də müharibə gedirdi. Azərbaycan gərək
atəşkəsə qol qoymayaydı. Razılaşmayaydı. Bilirsiniz, müharibədən o
dağlarda-daşlarda, odun-alovun içərisində can qoyanlar danışa bilərlər. Vətənin hər qarış torpağının qədrini o vətən torpağı üçün can qoyanlar, qan tökənlər, vuruşanlar bilər. Lələtəpənin alınmasını eşidib
yaman sevindik.
166

Ayaz Hüseynov
Aprelin 4-ü səhər saat 11-də zəng vurub dedilər ki, oğlun yaralanıb. Həmin dəqiqə cavab verdim ki, mənim oğlum yaralansa, heç
vaxt zəng elətdirməz. Mən ona bələdəm. Deyin ki, şəhid olub... telefon zəngi kəsildi. Evdən çıxdım... Getdim balamı axtarmağa... Heç
qardaşına da demədim. Özündən kiçik qardaşı Ələsgər də hərbçidir.
Sərhəd qoşunlarında xidmət edir. Mən Ayazı hərbidən çəkindirə bilmədim. Əsgəri xidmətini başa vurandan sonra gedib bir şirkətdə işlədi. Bir neçə aydan sonra dedi ki, bu iş mənlik deyil, mən gərək gedim
hərbiyə. 8-ci sinfi bitirəndə də sənədlərini aparıb Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyə vermişdik. Bütün sənədləri düz gəldi, normativləri yerinə yetirdi. Amma onu qəbul eləmədilər. Uşaq gözüyaşlı qayıtdı. Ancaq sonra XTQ-in layiqlisinə yazıldı. Özünü əsl kəşfiyyatçı kimi
təsdiq etdi. Mavi beretlilər Azərbaycan Ordusunun görən gözləridirlər. Oğlum da 2011-ci ildən etibarən hərbidə şərəflə qulluq etməyə
başladı. Onlara “Odda yanmaz, suda batmaz” - deyirlər. Ayaz belə
Ayaz idi. Sınaqlardan çıxıb, çətinliklərdən keçmişdi, o qədər dövlət
əhəmiyyətli tapşırıqları uğurla yerinə yetirmişdi ki...
Bizə danışmasa da, mən onun xidmət etdiyi hərbi hissənin təyinatını bilirdim. Tez-tez deyirdim ki, bala, özündən muğayat ol, Siz
qartal kimisiniz, çalışın, nişana gəlməyin. Deyirdi, ata, arxayın ol...
Bir ona sevinirəm ki, öz arzusuna çatıb... Ancaq oğul dərdi ağır dərddir, bütün dərdlərdən ağırdır. Sonuncu dəfə aprelin 3-ü zəng vurdum
ki, oğul, səni Allaha əmanət edirəm. Dedi ki, ata narahat olma, ağsaqqallarla birlikdəyəm. Mənə daha zəng vurma. Vaxt tapanda, özüm
axtaracağam sizi... Sonuncu danışığımız oldu. Ancaq içimdən qovrulurdum. Narahat idim. Topun-mərminin səsindən də evdə otura
bilmirdim. Anasına heç nə demədim. Heç ölüm xəbərini alanda da
anasına demədim. Başımı götürüb getdim Lələtəpə tərəfə...
Hüseynovların evində qonaq olduğum günü də bu evə bir qış
gecəsinin sakitliyi hakim idi. Ayazın anası Həmayil xanım əlləri qoynunda, qarşımıza çıxdı. Balası ölən anaların aqibəti, duruşu belə olur...
Onların qolları qoynundan açılmır... O qollar bəsləyib böyütdükləri, laylay çalıb beşiyini yellədikləri, əlindən tutduqları balalar üçün
darıxırlar. Min bir arzu ilə boya-başa çatdırdıqları balaları səslərinə
səs verməyəndə, qollar məlul-müşkül bükülüb, anaların qucağında
gizlənir. Darıxırmı, utanırmı, bilmirəm... Çox çək-çevirdən sonra ananı dilləndirə bildim. Heç danışmağa haləti yox idi. Elə hey ağlayır,
hıçqırırdı. Dedi ki, oğluma payızda toy eləmək istəyirdim, mənim
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balam hamıdan qeyrətli, hamıdan gözəl, hamıdan şücaətli, qüdrətli
idi. Oğlum mənim üçün bir sərkərdə idi. Bir oba, bir el idi. Bir də onu
dedi ki, indi oğlu ilə birlikdə xidmət edən dostları tez-tez bu soyuq,
işığı azalmış evə gəlirlər və Ayazı yad edirlər. Deyirlər ki, oğlum öz
komandiri Şükürlə birlikdə döyüşüb, komandiri ona çox etibar edirdi. Oğlum şəhid oldu, komandiri Şükür qəhrəman adı aldı... Olsun...
Nə deyirəm ki, Allah hər kəsin balasını qorusun... Bizimkilərin alnına
Vətəni qorumaq yazılıb.
Dağların çiskinlidi,
Dumanlı, çiskinlidi,
Ay qız məni dindirmə,
Balamın pis günüdü.
Hüseynovlar ailəsinin ikinci oğlu, hərbçi Ələsgər deyir ki, aprelin
4-ü axşam vaxtı qardaşının tabutunu həyətə gətirdilər:
- Həmin gecənin səhərisi isə, aprelin 5-də onu sevdiyi Vətən torpağına tapşırdılar. Təkcə ona görə sevinirəm ki, qardaşım torpaqlarımızın kiçik bir hissəsinin azad edilməsindən xəbəri oldu.
Qardaşını xatırladıqca Ələsgərin gözünün yaşı sel kimi axır... Elə
bil ki, qardaşı haqqında danışdıqca, qəlbinin acısına dönən göz yaşları yanaqlarından süzülüb yanan ürəyinin üstünə su çiləyir. O, söhbətinə davam edir: Qardaşım Mübariz, Elyar, Həsən kimi qəhrəman idi.
Onların seçdiyi o vətənpərvərlik, şəhidlik yolunu alnına yazmışdı.
Nə zaman bir şəhid xəbəri alırdı, Ayazın qəlbi qan ağlayırdı, köksünə
sığmırdı. Yerlə-göylə dalaşırdı, bəzən hirsindən qışqırırdı da. Deyirdi
ki, belə qalmayacaq, alacağam onların qisasını, məqam gözləyirəm.
Çox sevirdi hərbçi peşəsini. 3 dəfə imtahan verəndən sonra sınaqlardan keçmişdi, seçmişdilər onu, çox sevinirdi... 2014-cü ilin noyabr
ayında ön cəbhədə qulluq etməyə sərəncam alanda isə sanki bütün
dünyanı ona bağışlamışdılar. Onun ürəyi daim Vətən eşqi ilə çağlayırdı.
Bir gün yenə kefi yox idi. Evə gəlmişdi. Mən də evdə idim. Əlini göyə açıb dua etdi Allaha. Dedi: “Nə vaxta qədər biz öz doğma
yurdumuza həsrətlə baxacağıq, Uca Tanrım, canımı hələ alma, qoy
Şuşanı, Kəlbəcəri şərəfsizlərdən, düşmən tapdağından xilas edim.
Yurdumun viran qalmasına dözə bilmirəm. Uca Tanrım, mənə torpaqlarımızı almağa imkan ver...”. Onun dualarını Tanrı eşitdi sanki,
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tezliklə Aprel döyüşü başladı... Qardaşım qəhrəmanlıqla həlak oldu.
Şəhidlik zirvəsinə ucalandan sonra, təsəlli almaq üçün onun qulluq
etdiyi hərbi hissəyə getdim. Mən ona çox bağlı idim, biz bir-birimizlə
nəfəs alırdıq. O mənim hər şeyim idi, bir bayatıda deyildiyi kimi:
Şanım qardaş, can qardaş,
Mən sənə qurban qardaş.
Olum sənə sadağa,
Sən itirmə qan qardaş!!!
Xidmət etdiyi hərbi hissədə dostları deyir ki, döyüş başlayanda,
qardaşım və Ruhin Qəhrəmanov ailəsi-uşağı olan hərbçilərə deyiblər
ki, siz döyüşə atılmayın. İkisi də mayor Elnur Əliyevin qarşısını kəsiblər ki, səni balaların gözləyir. Mayor onları döyüşdə tək buraxmayıb,
deyib ki, meydanda hamı bərabərdir. Hətta əsgərlərini xilas etmək
üçün özünü qumbaranın üstünə ataraq, həlak olub. Şəhidliyindən bir
müddət əvvəl onunla oturub söhbət edirdik, birdən mənə dedi ki,
qardaş, mən şəhid olsam ağlayarsanmı? Dönüb təəccüblə üzünə baxdım, dedim, məgər danışmağa söz tapmırsan? Sən olmayandan sonra
bu həyat mənim nəyimə gərəkdir. Canım sənə qurban, mən sənsiz
bu həyatda bir gün də yaşaya bilmərəm... Səninlə nəfəs alıram, Ayaz,
belə danışma. Bilmirəm nə olmuşdu, ürəyinə nə dammışdı. Sonra
yenə əlavə etdi ki, Ələsgər, qaqa, mən ölsəm, haqqınızı mənə halal
edin... Gözləmədiyim halda durub öpdü, qucaqladı məni... Qəribə
sözlər dedi, indi də yadımdadır. Dedi ki, anamı, atamı, bacımı sənə
əmanət edirəm. Hər zaman məni yaşat ki, onlar acı çəkməsinlər. Elə
yaşa ki, məni səndə görə bilsinlər. Məndən sonra ikimizin əvəzinə
yaşa... Bax belə qalıb yaddaşımda, dünyamı aparan qardaşım... Mən
o qisas gününü görmək üçün yaşayıram indi. İnanın ki, çox çətindir,
onsuz ...
Qədim sərkərdələr, döyüşçülər yurdu Beyləqanda bir qış axşamını da Aprel döyüşlərinin qəhrəmanı Ayaz Hüseynovu yad etməklə,
arxada qoyduq. O ailəni tərk edəndə, gecənin səhərə açılan qapısında
əllərimi Göy Tanrıya açıb belə dua etdim: “Göy Tanrısı, bu qisasımızı
qiyamətə qoyma! O nigaran şəhid ruhları, o qəhrəman sərkərdələrimizin xeyir-dualarını Vətənimin üstündən əskik etmə! Bizi həm daxili, həm də kənar düşmənlərimizdən qoru, onları bu Türk oğullarının
yurdlarından qovmaqda xalqıma güc və qüdrət ver!”
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KÖNLÜNDƏ BİR NAKAM SEVGİ
APARDI ƏLVAN
Hər yerdə olduğu kimi, Füzuli rayonunun da işğalda olmayan kəndiləri
Novruzun ab-havasından hələ çıxmamışdılar. Oğlu-qızı nişanlı olanlar qız
evinə xonça aparıb, qohumları ilə bayramlaşmışdılar. 15 gün idi ki, düşmənlə
üzbəüz səngərlərdə atılan şiddətli atəş
səsinə də ara verilmişdi. Füzuli rayonunun Zobucuq qəsəbəsində yaşayan sakinlərin də qulağı mərmi səsindən dincəlmişdi. Kənddə-kəsəkdə deyirdilər ki,
iki həftə əvvəl Azərbaycan kəşfiyyatçıları ermənilərin qəfil hücumunun və
təxribatının qarşısını alarkən, onların
hərbi bazalarını partlatmış, erməni tərəfi xeyli sayda hərbi texnika,
həm də canlı qüvvə itkisinə məruz qalmışdı. Füzulinin digər işğal
olunmuş kəndlərinin sakinləri kimi, Qaraxanbəylidən çıxan insanlar
da 5-ci Zobucuq qəsəbəsində məskunlaşmışdılar. Əslində döyüşlər
və savaşlar elə qəsəbənin 50 kilometrliyində gedirdi. 25 il idi ki, atəş
səslərinə öyrəşmişdi bu yerin adamları... Oğulları səngərdə olan, cəbhədə, hərbi hissədə qulluq edən anaların, gəlinlərin, qızların əlləri
havada Allaha dualar edirdilər ki, doğmaları qəfil gülləyə rast gəlməsin, evlərinə salamat qayıtsınlar...
Bu bayram günlərində hərbi hissədə müddətdən artıq qulluq
edənlər, eləcə də növbəsi çatan əsgərlər ailələrinə, evlərinə gəlib bayramlaşmış, Novruz süfrəsi ətrafında oturmuşdular. Məhəllələrdə
qalanan bayram tonqallarının yeri hələ sovrulub getməmişdi. Heç
havalar da isinmək bilmirdi. Bayram axşamlarından birində Əlvan
qəsəbədəki məhəllə dostları ilə bir yerə yığılıb, olub-keçəndən danışmışdılar. Kənd uşaqlarının, tay-tuşlarının söhbətlərinə körpü salaraq,
qulluq etdiyi ordudakı əsgərlərin gücündən, cəsarətindən, silahlardan söhbət açmışdı. Gecədən xeyli keçəndən sonra isə qaz sobası ilə
isinən otaqdakı yatağına girib yatmışdı.
Martın 30-u səhər o başdan, Qafar kişi oğlu Əlvanın yatıb yuxuya qalacağından ehtiyat edərək, onu bivaxt oyatmışdı: “Ay oğul, dur
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ayağa, gün-günortadan keçər, hərbi hissəyə gecikərsən, adına söz
gələr... ”, - deyib, yatan oğlunu silkələmişdi. Əlvan da yatağından
durub, səhər yeməyini yeyib, hərbi hissəyə yollanmışdı. Əlvanın
özündən böyük qardaşı Qulu da hərbçi idi. Haramı tərəfdə qulluq
edirdi. Ümumiyyətlə, bu qəsəbənin uşaqlarının hamısı, hərbçi olmağı
özlərinə şərəf sayırdılar. Hər birinin amalı eyni idi, vətən torpaqları
düşməndən azad olunmayınca onlar da düşmənə aman verməyəcəkdilər. Hərbçi paltarlarını əyinlərinə Vətənə and kimi geyinmişdilər.
O yaz səhəri də Qafar oğlunu yola salanda, hər zaman olduğu kimi,
qayıdıb gələcəyinə əmin idi.
...Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə cəbhəyanı bölgədə açılan güllələrin, atılan topların səsindən hər kəs narahat olmağa başladı. Qafar
Hüseynovun 2 oğlu da həmin vaxt düşmənlə üz-üzə döyüşlərdə idi.
Qafar və qardaşı Heydər tez-tez Əlvana və Quluya telefon açaraq,
onlardan hal-əhval tutmağa çalışırdılar. Telefona cavab verən hər iki
gənc isə təlimdə olduqlarını deyirdilər. Aprelin 3-nə kimi Qafar da,
uşaqların əmisi Heydər də onlarla arada telefonla danışıb xəbər tuta
bilmişdilər. Sonuncu dəfə Heydər qardaşı oğlu Əlvanla danışanda,
“Əmi, narahat olmayın, mən Kürmahmudludayam. Yanıma gəlməyin. Ara sakitləşən kimi özüm gələcəyəm”, - demişdi.
Qəsəbənin bəzi evlərinə düşmənlə üzbəüz döyüşlərdə şəhid
olanların tabutlarını gətirirdilər. Bütün qəsəbə səsdən uğuldayırdı.
Bir tərəfdən deyirdilər ki, ermənilərdən torpaqların bir hissəsi alınıb,
digər tərəfdən itkilərin olduğu xəbərləri də səngimirdi. Evlərdə və
məhəllələrdə həm qara-qışqırıq səsləri, həm də sevinc hayqırtıları var
idi. Qəsəbənin ayağı yer, əli silah tutan adamları da yola çıxıb döyüş
gedən tərəflərə üz tutmuşdular. Böyüklü-kiçikli insanların hamısı
torpaqlarının, yurdlarının geri qaytarılması xəbərinin şadyanalığını
edir, hər biri bu prosesdə iştirakçı olmağa, vətən uğrunda savaşmağa
can atırdılar. İnsanların axın-axın cəbhə bölgəsinə keçmək istədiyinin
xəbərini alan hərbi hissə komandirləri, artıq yollarda xüsusi postlar
qurmuşdular. Köməyə gələnləri geri qaytararaq deyirdilər ki, sizə
ehtiyacımız yoxdur. Hələ ki, Ordumuz öz daxili gücündən istifadə
etmək əzmindədir.
Heydər Hüseynov yaxınlıqdakı 4-cü qəsəbədə məskunlaşan Knyaz
kişinin evinə başsağlığı verməyə getmişdi. Onun da 30 yaşlı igid oğlu
zabit Səyyar Quliyev şəhid olmuşdu. Yas yerində deyirdilər ki, şəhid
olan zabit və əsgərlərin hamısı alınmış mövqelərdə Vətən torpaqla171
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rını azad etdikdən sonra həlak olublar. Knyaz kişinin evindən geri
qayıdanda Heydərin telefonuna qonşusu zəng vuraraq ondan Qulunu və Əlvanı soruşur. Heydər də qardaşının övladlarının salamat
olduqlarını deyir. Sözü-söhbəti dağdan-arandan salan qonşu nəhayət
Heydərə deyir ki, a kişi, deyəsən, Əlvan yaralıdır axı... Sən, bəlkə,
gedib bir hərbi hospitala baş çəkəsən...
Qonşu belə deyəndə, elə bil ki, ürəyimin telləri qırıldı, - deyə
Heydər həmin günü xatırladı: “Tez evə gəldim. Qardaşım Qafar evdə
yox idi. Bir az keçmiş, qəsəbənin icra nümayəndəsi və bələdiyyə sədri darvazamızın ağzında göründülər. Anladım ki, uşaqlardan birinin
başında nəsə var, gələnlər xoş xəbər gətirməyiblər. Əvvəlcə bir az
ürək-dirək verdilər, sonra da dedilər ki, Əlvan şəhid olub, nəşini artıq yuxarıdakı Peyğəmbər məscidinə aparıblar. Qardaşımın döyüşən
ikinci oğlu Quluya da xəbəri çatdırdılar. Daha neyləyə bilərdik ki,
uşaqların atası Qafara da xəbər etdim ki, başımıza müsibət gəlib...”
“Həmin qızğın döyüşlər gedən vaxtı qardaşım Əlvan və mən ayrı-ayrı yerlərdə vuruşurduq. Mən bu tərəfdə Haramı deyilən postda
idim”, - deyə söhbətə qoşulan Qulu Hüseynov danışır:
- Əlvan Lələtəpə istiqamətində vuruşurdu. Aprelin 4-ü komandanlıq məni mövqedən aşağı düşürərək dedi ki, növbəmi dəyişim.
Ancaq döyüşlərdə öz mövqemizdə hərəkət edərək, xeyli ərazinin
alınması sevincini mən də yaşamışdım. Bizim qulluq etdiyimiz yerdən 3 düşmən tankı vurulmuşdu. Düşmənin xeyli canlı qüvvələrini
məhv etmişdik. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Elə bilirdik ki,
bizi daha kimsə saxlaya bilməz. Əslində, mane olmasaydılar, döyüşü
dayandırmasaydılar, əsgərlərimiz sona qədər gedəcəkdilər. Biz qələbənin dadını hiss etmişdik. Məni geri çağıranda, çox həyəcanlandım.
Hərbi hissədən dedilər ki, yaxşı vuruşduğuma görə mənə məzuniyyət veriblər. Aprelin 4-ü evə gəlib çatanda gördüm ki, həyətdə qələbəlikdir. Əvvəlcə nənəmin rəhmətə getdiyini söylədilər. Həyətimizin
darvazasından içəri girəndə isə üzərində bayraq bükülmüş tabutu
gördüm. Dünyalar qədər sevdiyim kiçik qardaşım Əlvanın tabutu
idi... İndi mənə onun haqqında danışmaq çox çətindir... İlk fikirləşdiyim bu oldu ki mən indi qardaşsız neyləyəcəyəm... Axı, biz bir-birimizlə nəfəs alırdıq. Mən heç vaxt ölümü qardaşıma yaraşdırmamışdım. Baxmayaraq ki, düşmənlə üz-üzə idik, bu fikir heç vaxt ağlıma
gəlməmişdi...
Əlvan əsgərliyini Şəkidə, sərhəd qoşunlarının zastavasında çək172
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mişdi. O, zabit olmaq üçün imtahan versə də, sınaqdan keçməmişdi.
Lakin bu onu ruhdan salmamışdı. 2015-ci ildə yenə də hərbi qulluğa
gəlmişdi və müddətdən artıq xüsusi təyinatlıların qrupuna yazılmışdı. Məqsədinə çatdığı üçün elə sevinirdi ki... Xüsusi təyinatlılar qrupunda ikimiz də bir yerdə oxuduq. Elə eyni briqadada qulluq etməyə
başladıq.

Bütün şəhidlərin doğmaları kimi, Qulu da qardaşı haqqında danışanda üzü və gözləri gülürdü. Quluya sual etdim ki, Əlvan haqqında gülə-gülə danışırsan, bu nədəndir?
“Əvvəla qardaşımın yoxluğunu qəbul etmək istəmirəm”, - deyə
cavab verdi Qulu.
- Sonra da ki, Əlvanın cəmi 20 yaşı olsa da, çox dərrakəli və dəyanətli, dostcanlı, etibarlı oğlan idi. Çünki o uşağın kədərli simasını
heç kim görməmişdi. Həmişə çöhrəsi gülümsər olardı. Ürəyində bir
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damcı kini-küdurəti yox idi. Kini ancaq düşmənə, kəndimizi, vətənimizi işğal edən erməni hərbçilərinə qarşı idi. Hərdən olurdu ki,
üstünə qışqırıb, danlayırdım onu. Bir az keçmiş, özü gəlib söhbəti
dəyişirdi, mənim könlümü alırdı... Dünyadan köçəndə də, gülə-gülə
köçüb qardaşım.
Son döyüşlər başlamazdan bir az əvvəl, iki qardaş oturub söhbət
edirdik. Bir dəfə qayıdıb mənə dedi ki, bir gün eşidəcəksiniz ki, mən
şəhid olmuşam. Mən də sözünü ağzında qoydum, boş-boş danışma,
dedim. Hər gün bir-birimizlə telefon əlaqəsi saxlayardıq. Ona tapşırardım ki, özündən muğayat olsun. O da həmişə dediyi sözü təkrarlayardı: Pis adama heç nə olmaz.
Qardaşımı dəfn edəndən sonra əsgər çantasındakı paqonunun
altında ağ sapla tikilmiş “Aygün” adını gördüm. Sən demə, istədiyi
Aygün adlı bir qız var imiş... Aramızda pərdə, hörmət olduğundan,
bu barədə mənə bir kəlmə də deməmişdi.
Şəhid Əlvan Hüseynovun atası Qafar Hüseynovun dediklərindən:
- Əlvan 1994-cü il noyabrın 14-də Ukraynanın Dneprepetrovsk
şəhərində doğulmuşdu. Bir çox azərbaycanlılar kimi, mən də qazanc dalınca ora getmişdim ki, ailəmi-uşağımı bir yerə çıxara bilim.
Bu uşaq doğulandan bir il sonra həyat yoldaşım Nəsibənin də sağlamlığı pozuldu. Ona görə də köçüb gəldik Füzuliyə. 1997-ci ildə
uşaqların anası rəhmətə getdi. Anam və qardaşımın ailəsi, bacılarım
hər iki oğluma həyan oldular. Böyütdülər onları. Uşaqlarıma anasızlığı hiss etdirmədilər. Hər ikisi orta məktəbi İmişli rayonunun Bəhramtəpə qəsəbəsində bitirdi. Yaxşı da oxuyurdular. Sonra da hər ikisi
hərbçi olmağa üstünlük verdilər. Əlvan gizirliyə gedib, post başçısı
oldu. Snayper idi. Kəşfiyyata gedirdi. Dəfələrlə uğurlu əməliyyatlar
keçirib, düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmişdi. Aprelin 1-dən 2-nə
keçən gecə də Lələtəpə istiqamətində ilk öncə irəlidə gedən qrupda
olub. Xeyli irəliləyib, mövqeləri də ələ keçirmişdilər. Düşməndən qisasımızı, qanımızı almışdılar. Lakin düşmən tərəfindən atılan mərmi
oğlumla birlikdə, bir neçə hərbçini də həlak etmişdi. Əlvan aprelin
3-dən- 4-nə keçən gecə, qəhrəmanlıq göstərdilər. Bilirsinizmi niyə
“qəhrəmancasına” deyirəm? Çünki oğlum Əlvan da, həmin döyüşlərdə həlak olan digər şəhidlər də düşməndən azad olunmuş torpaqlarda bir saat da olsa, üzbəüz dayanıb can vermişdilər... Ölməzdən
öncə, “Azərbaycan” - deyib, haray çəkə bilmişdilər. Onlar azadlığın,
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Qalibiyyətin dadını biləndən sonra Tanrı dərgahına qovuşmuşdular.
Onlar azad etdikləri torpaqlarda, düşməndən aldıqları səngərlərdə
şəhadətə yüksəliblər. Oğlum 22 yaşını tamam etməmiş, bu dünyaya
“Əlvida” dedi. Onun elə gözəl gülüşləri var idi ki... Üzündən-gözündən hər zaman xoşbəxtlik, məmnunluq yağırdı. Mənim oğlum
vətənpərvər idi... Çox qeyrətli idi... Daha nə deyim, bilmirəm, necə
tərifləyim ki, ürəyimi soyudum... Olmur, boşalmır ürəyim. Mən onu
yola salanda, qayıdacağına əmin idim... Gəlmədi... Dönmədi... Qayıtmadı...
“Biz heç vaxt anamız Nəsibə haqqında söhbət etmədik. Çalışdıq
ki, o mövzunu qapalı saxlayaq. Fikirləşirdim ki, dünyadan cavan köçmüş anamın haqqında danışsam, qardaşımın qəlbi göynəyər”, - deyir
Qulu Hüseynov, sonra da əlavə edir:
- İstəməzdim ki, kimsə onun könlünə dəysin. İndi haqq dünyasında olan qardaşım yuxularıma gəlir. Özü də ki, hər zaman eyni yerdə görürəm onu. Bir dəfə gördüm ki, səngərdən çıxıb güllə atmaq
istəyir. Əlini tuturam ki, atma... Lakin çırpınır, əlimdən çıxır, aman
ver gülləni atım, deyir... İnanın ki, yuxumu elə aydın görürdüm ki,
sanki real həyatda idik. Oyananda baxdım ki, tər basıb məni, ətrafımda isə nə səngər var, nə də qardaşım...
Əlvan Hüseynovun arzuları çox idi. Yəqin ki, adını gizlincə
paqonuna yazdığı “Aygun”lə əhdi-peyman da bağlamışdı... Bəlkə də,
anası Nəsibə sağ olsaydı, kim bilir, bəlkə də, Əlvan sevgilisi haqqında
ona hər şeyi danışacaqdı... Ancaq 22 yaşını tamam etmədən, Lələtəpə
uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik məqamına yüksəlmək oldu nəsibi. O bu dünyadan köçməzdən əvvəl Lələtəpədə dalğalanan, baharın
müjdəsini gətirən küləklərlə qırçınlanan bayrağımızı ucalarda gördü.
Təəssüf ki, ata-baba yurdu Qaraxanbəylini azad etmək qismətində
deyilmiş... Bəlkə buna görə, qardaşı Qulu onu yuxularında daim səngərdə, əlində silah, keşikdə dayanan görür...
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LALƏLI TƏPƏDƏ BIR FƏRAHIM QALDI…
Fərahim Novruzov 1996-cı ildə
Biləsuvar rayonunun Səmədabad kəndində dünyaya gəlmişdi. İstər həyatda,
istər məktəbdə hər zaman hamının sevdiyi oldu. O, səliqəli şagird, qayğıkeş
oğul, etibarlı dost idi. 2010-cu ildə onun
həmyerlisi Mübariz İbrahimov Azərbaycan tarixinə adını qəhrəman olaraq
yazandan sonra bütün həmyaşıdları
kimi, Fərahimin də ürəyində təkcə bir
arzusu var idi, hərbçi olub, Vətən torpaqlarını xilas etmək, daha çox qisas almaq, Vətən torpağını azad görmək. Bu
arzusuna hərbi xidmətə yola düşəndən
sonra yetişdi. Xidmət etdiyi hərbi hissədə də hər kəsin hörmətini, etibarını qazandı.
Şəhidin dayısı Ağayar Cəbrayılov deyir ki, anası bu gün də oğlunun yoxluğuna inanmır:
- Fərahimgil evdə bir bacı və iki qardaşdırlar. Fəraim bacısı Elnarədən sonra evin ortancıl oğludu. Fəraimdən kiçik doqquzuncu sinifdə oxuyan Səməndər adlı qardaşı var. Fəraim çox zəhmətkeş uşaq
idi, atası usta işlədiyinə görə həmişə ona kömək edirdi. Deyirdi ki,
böyüyüb ailəmin dolanışığına da köməklik edəcəm. Evdə təkcə ataları işlədiyinə görə çox çətinliklə dolanırdılar. Amma Fəraimin Şəhid
olması bizi çox pis vəziyyətə qoydu. Onunla bağlı bütün arzularımız
alt-üst oldu. Fəraimlə bağlı arzularımız böyük idi, gözləyirdik ki, əsgərlikdən gələndən sonra həyətdə ona təzə ev tikmək istəyirdik.
Anası deyir ki, yşadığımız bu yarımçıq evi çox çətinliklə başa gətirmişik. Çox sağlam uşaq idi, həmişə idmanla məşğul olurdu. Fəraim
hərbi xidmətə yollananda gənc əsgər kimi ilk olaraq Astara rayonunda
xidmətə başladı. Sonra kəşfiyyat bölüyünə yazılıb Füzuliyə yollandı.
Hər dəfə yanına gedib-gəlirdik. Hər şey yaxşı idi. Bundan başqa həmişə komandirlərinin mobil telefonu ilə evə zəng vururdu. Axırıncı
dəfə martın 30-da zəng vurub bir az mənimlə danışdı. Dedi ki, aprelin
3-də evə gələcəm. Hərbi xidmətdini başa vurmuşdu. Aprelin 4-də Fəraimin cənazəsini gətirdilər. Aprel döyüşlərindən xəbərim olsa da, heç
bilmirdim ki, Fəraim də döyüşdədir. O bunu bizdən gizləttdi.
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Onlar aprelin 3-də döyüşdən sonra əsgər yoldaşları ilə yemək
yeyərkən ermənilərin atdığı mərmi düz onların oturduğu səngərin
ortasına düşüb. Həmin hadisədə Fəraimlə birlikdə Səbuhi Musayev
də həlak oldu.
Fəraimin özündən kiçik qardaşı Səməndər o gün , bu gün boynubükük gəzir. Hər zaman fəxarətlə baxdığı, çətin bir işi olanda, müşkülə düşəndə yardım istədiyi, məsləhət aldığı qardaşının yoxluğundan yanıb yaxılır:
--Fəraim mənim böyük qardaşımdı. Onsuz doğrudan da həm
mənə, həm də atama-anama çətindi. Həmişə birlikdə iki qardaş idman edirdik. Fəraim həmişə şəkillərinin yanına Milli Qəhrəmanımız
Mübariz İbrahimovun şəkillərini yanaşı vururardı. Mübariz kimi
qəhrəman olacağını deyirdi. Axı Mübarizgilin evi bizə yaxındır.
Hərbi hissədə dostlarının, komandanlığın xüsusi hörmətini qazanmışdı Fərahim. Elə hərbi xidmətdə olduğu vaxtda arzuladığı
məqamına yetişmişdi. Mübariz kimi qəhrəman olmaq istəyirdi axı....
Və bir gün bütün əsgərlər, hərbçilər kimi, onun da arzuladığı
gün yetişdi. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində erməni silahlı
qüvvələrinin torpaqlarımıza qəfil hücumunun qarşısını almaq üçün
2016-cı ilin aprelin 2-də gecə Vətən darda olanda, onun köməyinə yetişmək istəyənlərdən, ön sırada Vətən torpaqlarının uğrunda döyüşə
atılanlardan biri də Fərahim Novruzov oldu.
Fərahim Novruzov Vətən uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. Onun dəfnində iştirak edənlər “Şəhidlər ölməz, Vətən
bölünməz!” sədaları səsləndirdilər. Aprel ayının 4-də şəhidin dəfni
böyüyüb boya başa çatdığı Səmədabad kəndində ucaldığı ada layiq təntənə ilə keçirildi. O Mübariz İbrahimov yolunu seçmişdi. Bu
arzusuna da Tanrı onu tez yetişdirdi. Xalqımız torpaqlarımızın bütövlüyü naminə canından keçən Vətən övladlarının xatirəsini daima
dərin hörmətlə anacaqdır. Məhz bu qələbənin nəticəsində, Fərahim,
Hüseyn kimi oğulların igidliyi sayəsində həmin Aprel döyüşlərində
ordumuz bir sıra strateji yüksəklikləri və yaşayış məntəqəsini düşməndən azad etməklə üstünlüyü təmin etdi. Bu gün işğaldan azad
olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə abadlıq və quruculuq işləri
aparılır. Əlbəttə bu böyük qayıdışın başlanğıcıdır. Fərahim Novruzov
ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə «Hərbi xidmətdə
fərqlənməyə görə» III dərəcəli medalı ilə təltif edildi.
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SƏRXAN EVIN ÇIRAĞI IDI
Lap nağıllarda deyildiyi kimi, ayağıma dəmir çarıq geyinib, əlimə əsa
alıb düşmüşəm yollara... Vətənimə
şərəf gətirən, şanımıza şan gətirən 2-5
aprel şəhidlərimizin evlərini axtarıram, qapı-qapı gəzib tapıram. Ötən üç
ay ərzində ilk dəfə olaraq, şəhid evinə
qorxa-qorxa gedirdim. Yol boyu ağlıma
cürbəcür fikirlər gəlirdi, “birdən qəbul
etməsələr, üstümə acıqlansalar, ya da
qapını üzümə açmasalar, görəsən hansı
vəziyyətə düşərəm”, - deyə qorxularımın üstündən xətt çəkirdim. Beləcə, düşünə-düşünə gəlib çatdım Göygölün ən
ucqar kəndi Əliməmmədliyə. Bəzən təhlükə və incikliklər olsa belə,
yolumu sonunadək getmək, qarşıma qoyduğum məqsədə çatmaq
adətim burada da karıma yetdi. Kəndin yolunu keçilməz edən leysan
yağışı da fikrimdən döndərmədi məni. Əgər bu yolu gəlmişdimsə,
boş qayıtmamalıydım. Mal-qaranın örüşdən qayıtdığı vaxt olduğundan, kənddə qarşımıza yağışdan islanmış insanlar çıxırdı. Bağırovlar
ailəsinin evini də bizə onlar nişan verdi. Bu yaz leysanının altında
göy darvazanın üstündə üçrəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanırdı.
Bayrağı görcək, ürəyimdə ümid yarandı, fikirləşdim ki, darvazasına
bu bayrağı asan ev sahibi, qonağı da o bayrağa layiq qarşılayacaq.
Qapını döyüb, ehtiyatla içəri keçdik. Sement hörgüdən sonra
rənglənməmiş divarlar zəif işıqlı otağı daha da qaranlıq edirdi. Stolun üstündə xeyli yuyulmuş qab-qaşıq var idi. Qonşu dedi ki, cümə
axşamı olduğundan kəndin adamları, ailəni tək qoymayıblar. Bu gün
də ocaq başına yığılıb 18 yaşlı şəhid Sərxan Bağırovun ruhuna dualar
oxuyublar. Evin suvaqsız divarları diqqətimi bu dəfə daha çox çəkdi.
3 ay ərzində evində olduğum şəhid ailələrinin əksəriyyətinin evinin
divarlarını beləcə, suvaqsız görmüşəm. Səbəbi isə bəllidir.
Çətinliklə dolanan kəndli ailələri cüzi qazancla məişət qayğılarını ancaq yola verə bilirlər. Artıq pulları olmur ki, evlərinin divarını
ağartsınlar. Son zamanlar mənə elə gəlir ki, bəlkə də, rənglənməmiş
qara divarlardır bu evlərə qara günü gətirən? Bu yarıqaranlıq otaqda
qırmızıya bələnmiş təkcə Sərxanın çərçivəyə salınmış portretləridir.
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Evin sahibəsi Aytəkin xanım çilçırağın o biri lampalarını da yandırır. Lampalar qara divarları işıqlandırmır ki, işıqlandırmır. Söhbətə
başlayandan sonra bilirəm ki, Aytəkinin 38 yaşı yenicə tamam olub.
Çox cavandır. Arazın isə 42 yaşı var. 18 yaşlı Sərxan isə bu ailənin tək
və yeganə oğlu idi. Bax, elə bu səbəbdən də onların qapısına gələndə
fikirləşirdim ki, tək oğlunu itirən, indi də qara divarlar arasında oturan bu tənha insanlardan nə soruşacağam...
O tək oğlan - Sərxan Bağırov bu ailənin çırağı idi. Bu qaranlıq
otağı o işıqlandırmalı idi, ata-anasının arzuları onun gələcəyi ilə bağlı
idi. Söhbət etdikcə bu məzlum ailənin nə qədər böyük səbir və tərbiyə sahibi olduğunun fərqinə varıram. Araz olduqca abırlı və həyalı
insandır, oğlu haqqındakı suallarıma utana-utana, çətinliklə cavab
verir. Elə bil ki, günahkardır... Nə bilim, nəyin əziyyətini çəkir, ürəyində hansı sözlərini gizlədir. Son sözü bu oldu: “Siz nə yazsanız,
qəbulumdur”. Arazın bu sözündən sonra nə yazaydım?! Demək, nə
yazsam, ürəyindən olacaqdı. Şirvanlı aşıq Abbas Söhbətovun məşhur
bir şerini xatırladım:
Dəli könlüm heç şad olub gülmədi,
Qohum, qardaş, dost qədrimi bilmədi,
Çərxi-fələk bircə övlad vermədi,
Olmadı yurdumda qalanım mənim.
Aytəkin isə sakit, mülayim bir tərzdə başladı söhbətinə:
- Sərxanı oxutmaq haqqında heç fikirləşməmişdik. Kənd adamıyıq. Bizim “yuxarılar”da gözümüz olmayıb. Elə bu həyətin qayğıları
ilə, bütün kənd camaatı kimi evimizin-həyətimizin mal-qarası hesabına yaşamışıq. Sərxan evimizin həm kiçiyi idi, həm böyüyü. Onu
bəzi anaların tək övladı kimi ərköyün böyütmədim. Elə uşaqlığından
zəhmətkeş oldu. Bu iki balaca gözdən ibarət olan otağın birini Sərxanın hesabına başa gətirdik. Gedib tikintidə işləyirdi, qazancını son qəpiyinə kimi gətirib bizə verirdi. Onun amanı-gümanı mən idim. Həm
dostum idi, həm rəfiqəm, həm də oğlum. Bəzən məni fikirli görəndə
aparırdı həyətdəki ağaclığa, şirin dillə danışdırırdı məni, başımı qatırdı, dərdimə şərik olurdu. İndi dərdimi kimə danışım?
2016-cı il oktyabrın 10-da 18 yaşını qeyd etdik. Oktyabrın 15-də isə
hərbi xidmətə yola düşdü. Elə tələsirdi ki, elə bil, yaşıdlarından arxaya
qalacaqdı. Hətta əsgərliyə yola düşməzdən bir gün əvvəl gedib başını
qırxdırdı ki, ora hazır getsin. Quş kimi uçurdu, hərbi xidmətə tələsirdi.
179

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

Əvvəlcə Lənkəranda, sonra isə Beyləqanda xidmət etdi. Daha sonra Füzulinin Alıxanlı kəndinə göndərildi. Axırıncı dəfə oğlumla martın 20-si
görüşdük. Buradan babası, əmiləri, atası, yükümüzü tutub getdik oğlumuzla bayram görüşü keçirək. Hərbi xidmətin artilleriya bölümünə
düşmüşdü. Elə sevinirdi ki... Elə hey artilleriya toplarından danışırdı.
Yemək aparmışdıq. Bütün dostlarını süfrəyə dəvət elədi. Bir də gördük
ki, otaqda yoxdur. Babası baxdı ki, gedib bir it küçüyünü yemləyir. Komandiri dedi ki, hərbi hissənin həyətində bir it balalayıb. Sərxan əlinə
yemək düşən kimi, aparıb onları yemləyir. Hərbi hissədə olanda baxdım ki, bunların mövqeyi düşmənlə çox yaxın məsafədədir. Oradan
gələndən sonra ürəyim rahatlıq tapmadı. Elə hey ürəyimdə çək-çevir
edirdim ki, uşaq yaman ağır yerə düşüb. Araz çox fikir etdiyimi görüb
dedi ki, niyə fikir edirsən, əsgərdir də, xidmətini başa vurub gələcək.
Martın 29-u zəng edib dedi ki, ana, narahat olmayın, iki-üç gün evə
zəng edə bilməyəcəm. Təlimdən qayıdandan sonra danışaram. Biz də
nə biləydik ki, bunlar müharibəyə gedirlər.
Ev tikdim tağlı olsun,
Bağçalı-bağlı olsun.
Deyirlər nə vaxt gələr?
Deyirəm, sağlıq olsun.
Aytəkin bu bayatını söyləmədi. Mən isə onun dərdinin ağırlığını
dilinə gətirə bilmədiyi sözlərlə yazmaq istəyirəm. Ona görə, hərdən
danışıqlarının arasına bayatılar əlavə edəcəyəm. Axı, söhbətimizin
əvvəlində də Sərxanın atası mənə istədiyim kimi yazmağa izin verdi.
Nə sirdirsə, hansı şəhid anası ilə danışıramsa, deyir ki, övladları
həlak olan günü, ya həmin gündən bir az əvvəl yuxularında müharibə, qan-qada görüblər. Aytəkin də aprelin 2-dən 3-nə keçən gecə
səhərə yaxın yuxusunda görür ki, müharibə başlayıb. Başlarına top,
mərmi yağır. Bir haray-həşir var ki, lap müharibədən bəhs edən filmlərdəki kimi... Elə yuxusunda fikirləşir ki, birdən top gedib, Sərxan
tərəfə düşər. Bu zaman Sərxan gəlib qapıdan keçir. Anası arxasınca
“Sərxan, Sərxan...” deyib haray çəkir, lakin Sərxan dayanmadan, geri
baxmadan gedir. Aytəkin öz səsinə yuxudan oyanır. Günortaya qədər
yuxunun təsirindən ayrıla bilmir. Günorta vaxtı isə həmin bəd xəbəri,
oğlunun şəhid olmasını ona çatdırırlar.
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- Üç gün özümdən xəbərim olmadı. Artıq ağrını da hiss etmirdim. Məhəlləmizdə üç gün, üç gecə həkim qarovul çəkdi. İndiyə kimi
çox hadisəni, gəlib-gedənləri xatırlamıram. Ümumiyyətlə, bu xəbəri özümə yaxın buraxmaq, oğlumun ölümünə inanmaq istəmirəm.
Sərxan məni çox istəyirdi, o, məni bu qara damın içində tək qoya bilməz axı... Belə vəfasız deyildi mənim balam. İndi də yolunu gözləyirəm. Hələ də inanıram ki, balam gələcək.
Gedər tərlanım gəlməz,
Qəlbi yaralım gəlməz.
Sən gəlməsən, qapıya,
Oğul, qərarım gəlməz.
- Hələ bir dəfə də olsun, atası ilə üz-üzə, söz-sözə gəlməmişdi.
Aralarında həmişə böyük-kiçik yeri olub, pərdəli dolanıblar. Oğlum
kimsənin üzünə ağ olmazdı. Bütün kəndin adamının hay-harayına
yetirdi. Ancaq özüm çox narahat idim. Evdən kənara çıxdımı, kəndin
bir başından o biri başına getdimi, narahatlıq bürüyürdü məni. Elə
bilirdim ki, gözümün qabağından getsə, uzağa buraxsam, tək olsa,
başına nəsə hadisə gələr. Ürəyim əsə-əsə böyütmüşdüm bir dənəmi.
Kəkliyim pərən mənim,
Getdi bir dənəm mənim.
Ürəyim oğul dağlı,
Gözlərimdə nəm mənim.
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Bir az keçmiş Sərxanın əmisi Rizvan gəldi. Əmilər qardaş balasını
çox sevərlər, bir də, üstəlik, bu qardaş balası ailənin ilk nəvəsi, ilk nübarı ola. Rizvan Bağırov da iki il Qarabağ müharibəsində iştirak edib.
Tankçı olub, özü də qardaşı oğlunun xidmət etdiyi Füzulinin Alıxanlı
kəndi istiqamətində xidmət göstərib. Rizvan qardaşı oğlundan danışdı:
- Üç qardaş, bir bacıyıq. Sərxan anadan olandan sonra hamımız onun nazı ilə oynayırdıq. Əlimizə düşən ən gözəl naz-neməti,
oyuncaqları, paltarları Sərxan üçün alırdıq. Onu o qədər boynumda
gəzdirmişəm ki... Çox istəyirdim qardaşımın balasını, elə bilirdim
ki, onunla nəfəs alıram. Gəncədəki yeni tikilən evlərin əksəriyyətinin üzlüyündə Sərxanın əl izi var. Gedirdim iş götürməyə, onu da
yanımda aparırdım. Çox zəhmətkeş uşaq idi. İşləməkdən yorulmazdı. Başqa yaşıdları kimi cavanlıq eləməzdi. Qazandığı pulu qəpiyinə
kimi aparıb, atasının-anasının ovcuna qoyardı. Bir dəfə gedib çayxanalarda oturmadı. Həmişə qayğılı görünərdi, ailəsinə kömək etməyə
çalışardı... Əsgər gedəndən sonra topçu peşəsini öyrənirdi. Yaman
ürəyindən idi. Sonuncu dəfə mart ayında bayramlaşmağa gedəndə
dedi ki, aprelin 1-i onlara məzuniyyət verirlər. Lakin o, məzuniyyətdən imtina edib. Çünki manqa komandirini olan topçunu oxumağa
göndərirlər, yerinə isə onu keçirirlər. Aprelin 1-dən sonra yeni gələn
hərbçilərə topçuluq barədə bildiklərini Sərxan öyrədəcəkdi. Hərbi
hissədə oturduğumuz yerdə uzaqdan görünən topları göstərib dedi
ki, onlar mənim toplarımdır. Komandiri ondan çox razılıq elədi. Bir
süfrə arxasında oturmuşduq. Hərdən elə olurdu ki, Sərxan durub gedirdi komandirinin yanına, komandiri də ona “ay can” deyə hay verirdi. Komandirlə onun arasındakı xətir-hörmətə heyran qalmışdıq.
Sərxanı dəfn edəndə komandiri gəlmişdi. Elə ağlayırdı ki... Sərxan
döyüşün başladığı ilk gündə, aprelin 2-də qəhrəman əsgər kimi həlak
olub. Komandiri dedi ki, cəbhə xəttində kəskin döyüşlər başlayanda Sərxan toplardan atəş açıb. Onun tutduğu koordinatlarda atdığı
mərmilər düşmən mövqeyinə düşərək, darmadağın edib. Bəlkə də
yaşasaydı, sonradan hərbin artilleriyaçı sənətini seçəcəkdi... Nə bilim,
vallah... Qismət deyilmiş... Allah yaxşı bəndələrini yer üzündə az saxlayır, öz yanma aparır. Nə deyə bilərik, müharibədir, itkilər olmalıdır.
Ancaq qardaşıma və gəlinimizə təsəlli verməyə söz tapa bilmirik.
Əzizim Qarabağı,
Günümün qara bağı.
Gorbagor olsun düşmən.
Kor qoydu Qarabağı.
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Daha sonra Sərxanın portretləri olan guşəyə baxıram. Burada elə
maraqlı anlar var ki... Sərxan ata-anası ilə qol-boyun olub şəkillər çəkdirib. Gah dostu ilə birlikdədir, gah birinci sinfə gedir, gah da tay-tuşlarının arasındakı bəxtəvər günlərdən bu günə boylanır. Rəngarəng
şəkillərdən başqa onun həyat hekayəsini əks edən nə ola bilər ki...
Ömrünün 18 ilini bu kənddə, bu balaca həyətdə keçirmişdi. O zaman
bu kiçik məkan onun gülüşləri ilə dolurdu, dostları ətrafından kəm
olmazdı, bu bağça, bu bağ onların varlığından ilham alardı... İndi
isə... Heç nəyin dadı qalmayıb. Hər cümə axşamı olanda, Aytəkin
dərdini götürüb, ömür boyu yolunu gözləyəcək oğlunun məzarını
ziyarətə gedir. Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti şəhid Sərxanın məzarını ailənin istəyinə uyğun hördürüb. Kənd məzarlığında Sərxan
üçün toylu-büsatlı, üstü qızıl yazılı sinə daşı, başdaşı salıblar. Bəzəklər, çiçəklər içərisindədir 19 yaşına yenicə qədəm qoymuş Sərxanın
təzə “evi”. Aytəkin və Araz Bağırovlar bura gəlib Sərxandan pıçıltı
ilə arzularını soruşurlar, ona o qədər suallar verirlər ki, hamısı da cavabsız qalır. Ağlayıb, sızlayıb yorulandan sonra yenə o bomboş kənd
evinə qayıdırlar. O evdə isə onları heç kim gözləmir, Sərxanın səssiz
xatirələrindən başqa...
Dolu qaldı,
Gözlərim dolu qaldı.
Oğlumla danışmadım,
Ürəyim dolu qaldı.
Əzizim yaman olur,
Ayrılıq yaman olur.
Cavan oğul ölümü,
Yamandan yaman olur.
Şəhidlik zirvəsinə ucalan Sərxan Bağırovun xatirəsini Göygöl
Rayon İcra Hakimiyyəti çox əziz tutur. Bu ilin may ayında Sərxanın
doğulduğu Əliməmmədli kəndindəki küçələrdən birinə onun adı
verilib. Ölümündən sonra Sərxan Bağırov Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə” medalına layiq görülüb.
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ÖMƏRİN NAKAM ÖMÜR HEKAYƏTİ
Bilirəm... Bilirəm ki, üzərimə götürdüyüm yük ağırdır, ağrılıdır. Hər döydüyüm qapının arxasında bir övlad acısı, bir sönmüş tale, bir qırılmış ömrün
laylaları, xatirələri, ən əsası da bu dərdi
çəkməyi bacaran və çəkə bilməyən valideynlər, bacılar, qardaşlar, gəlinlər və
uşaqlar var. Və hərdən özümü inandırmaq istəyirəm ki, onlar yenidən qayıdıb
gələcəklər. Mənə elə gəlir ki:

Mənə elə gəlir, qanlı döyüşdən,
Geri qayıtmayan bütün əsgərlər,
Bəlkə bu torpaqlarda can verməyiblər,
Ağ durnaya dönüb uçub gediblər.
				(Rəsul Həmzətov)
O bahar günlərində Vətən torpaqları uğrunda canlarından keçən
igid oğullarımız, bəlkə, doğrudan, ölməyiblər, ağ durnaya dönüb
uçub gediblər... Görkəmli Dağıstan şairi Rəsul Həmzətovun bu misraları Vətən yolunda həlak olanların əbədiyaşarlığın bir daha yaddaşlara həkk edir, durnalar nə vaxtsa qayıdır, onların yolunu gözləyənlər
var, deməli, şəhidlər də uca zirvədədirlər və onları unutmağa heç kimin haqqı yoxdur. Unudulmayan şəhid övladlarımızdan biri Ağdaşın Şəkili kənd sakini Ömər Cəbrayılovdur.
Ağdaşın Şəkili kəndində birmərtəbəli yarımtikili evin həyətində
bir neçə qadın baş-başa verib biş-düşlə məşğuldur. Onlar şəhidlər
üçün veriləcək “cümə axşamı” mərasiminə hazırlaşırlar. Evin sahibəsi Nüşabə İsmayılova da qadınların arasındadır, 19 yaşlı şəhid oğlunu
yad etməyə gələn qonaqları layiqincə qarşılamaq üçün tədarükdədir.
Onunla ilk tanışlığım bu məkanda baş tutur, oğlunun həyat hekayəsini yazmaq istədiyimi dilə gətirəndə qəmli-qəmli gülümsədi: “Oğlum
açılmamış çiçək idi, nə yaşadı ki, həyat hekayəsi də olsun...” - dedi.
Amma şəhid anası ilə dərdləşəndə bir kitablıq hekayə ortaya çıxdı.
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Bu hekayə Cəbrayılovlar ailəsinin təməli qoyulan gündən başlayırdı.
- 1996-ci ildə ailə həyatı qurmuşuq, - deyə Nüşabə İsmayılova
söhbətinə davam edir. Toyumuzdan bir az sonra getdik Rusiyaya.
Orada bir müddət qalıb işlədik, xeyli qazancımız oldu, Vətənə döndük, kəndimizdə bu birmərtəbəli evi tikdik. Üç oğlum dünyaya gəldi.
Ömər ilkimiz idi. Heç bilmirəm ilkimin əsgərlik vaxtı necə gəlib yetişdi, yanvar ayının 4-də onu hərbi xidmətə yola saldıq. O gün həyatımın ən qürurlu günlərindən biri idi. El-oba içində də fərəhlə gəzərdim. Bulaq başına su gətirməyə gedəndə qonşu qız-gəlinlər məndən
oğlumu xəbər alardılar, o anlarda əsgər anası olmağın sevincini yaşayırdım. Fikirləşirdim ki, əgər əsgər gedibsə, daha böyüyüb oğlum,
bundan sonra köməyimizə çatacaq, zəhmətkeş atasına dayaq olacaq.
Bu ilin Novruz bayramı ərəfəsində görüşünə getdik, əsgərlik həyatından o qədər razılıq edirdi ki... Hardan ağlıma gələrdi ki, sonuncu
dəfədir, oğlumla üz-üzəyəm. Bilsəydim, balamı oxşayıb əzizləyər,
çox öpərdim. Arzularını soruşardım...
Anaların nağılları bitməz ki, kiçik hekayələr bir-birini əvəz edər,
sonsuz nağıla bənzəyər... Nüşabə xanımın da söhbəti tükənmir:
- Gecənin bir aləmi həyat yoldaşım kənd yolundakı səs-küyü eşidib çölə çıxdı. Gördü ki, gur işığın altında kəndin yoluna qum-daş
döşəyirlər. Fəhlələrdən nə baş verdiyini soruşur, fəhlələr də yoldaşımın fikrini yayındırmaq üçün deyirlər ki, qonşu kənddən kiminsə
evinə şəhid gətirəcəklər. Eşitdiyi söz onu məyus edir, axı o da əsgər
atasıdır. Evə narahat qayıtdı, dostuna zəng vurdu, o da yoldaşıma
ürək-dirək verdi, gecəni birtəhər yola saldıq. Səhər o başdan durub su
gətirmək üçün bulağa yollandım. Bulaq başında qonşumuz Gülnarı
gördüm, məndən soruşdu ki, oğlundan nə xəbər var? Cavab verdim
ki, vallah, iki gündür, heç bir xəbər öyrənə bilmirik. Ancaq kürəyim
yanırdı, bilmirdim canımı haraya qoyum, ürəyim köksümə sığmırdı.
Gördüyüm yuxu da içimə vəlvələ salmışdı. Səhərə yaxın idi, bir-iki dəqiqəlik huşum getdi, yuxuda gördüm ki, Qoşa qovaq kəndinə
şəhid tabutu gətiriblər, özü də bayrağa büküblər. Qonşuya deyirəm
ki, gedək şəhidə baxaq. Birdən tabutu açırlar, baxıram ki, içərisinə
uzatdıqları bir qara bığlı oğlandır... Yuxunun təsirindən, qışqırıb
oyandım. Gecə heç yatmamışdım ki... Bir anlığa mürgülədim, onda
da belə qarışıq yuxu gördüm. Yuxumu suya danışıb, gəldim evə. Cəbhə bölgəsində atılan topların səsi də həyətimizdə eşidilirdi. Elə bil
ki, dünya dağılırdı. Gördüm ki, evimizin həndəvərində hamı var-gəl
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edir, küçədə adamlar bizim alaqapının qarşısına da daş-kəsək töküb
hamarlayırlar. Evdə otura bilmədim. Küçənin aşağı başına gedəndə,
gördüm ki, kəndin adamları qapımıza axışır... Nə baş verdiyini soruşdum. Dedilər Ömər yaralanıb... Ayılanda onu gördüm ki, balamın
tabutunu həyətə gətirdilər... Açdılar... Oğlumun üzündən-gözündən
öpdüm. Buz kimi idi... Üzündə xalı var idi, xalının üstündən öpdüm.
Ömər deyərdi ki, mən itəndə bu xalımla tapacaqsınız... Oğlumun tabutunu gətirən əsgərin biri də diqqətimi çəkdi. Bu, yuxuda tabutun
içində gördüyüm həmin bığlı oğlan idi... Allah ona dəyməsin, ömrü
uzun olsun. Mənə dedilər ki, Ömər Lələtəpə döyüşlərində qəhrəmanlıqla həlak olub. Aprelin 4-ü oğlumu torpağa tapşırdıq. Həyat isə davam edir... Mən yaşayıram...
Hadisələrin o qızğın vaxtında, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva şəhid ailələrinin qadınları ilə görüşdü. O görüşdə mən
də var idim. Elə ağlayırdı ki... Əlimdən tutdu, mənə ürək-dirək, təsəlli
verdi... Əlimin içində əllərinin titrəyişini hiss etdim. Həmin anda mən
ondan ürəkli idim. O qədər qadının dərdinə şərik olmaq istəyirdi, hər
kəsə təsəlli vermək istəyirdi... O da anadır, o da qadındır, bizim nə
çəkdiyimizi yaxşı anlayır.
- Gələn il də ortancıl oğlum Səxavət əsgər gedəcək, - Ömərin atası
Məzahir Cəbrayılov bu cümləni iftixar hissi ilə söylədi. Ailə başçılarının
səbirli və təmkinli olmaları məndə qürur hissi oyatdı. Onlar dərdə sinə
gərməyi, əsl qəhrəman anası və atası kimi dayanmağı bacarmışdılar.
Mən Ağdaşın Şəkili kəndində darvazasından üçrəngli Azərbaycan bayrağı asılmış evdən ayrılanda, günəş yavaş-yavaş qüruba enməkdə idi...
Kəndin çıxacağında bizim maşına iki nəfər kənd adamı əyləşdi,
onları mərkəzi yolda düşürəcəkdik. Söhbətimiz səmimi alındı, on
dəqiqəlik yol boyu Cəbrayılovlar ailəsindən, kəndin ab-havasından
danışdıq. Kənd sakini Tarverdi Yolçu oğlu Nəsirov dedi ki, bu kəndin indi dörd şəhidi var. 1992-1994-cü ildə onun doğma qardaşı Sahib
Nəsirov və əmisi oğlu Şükür Nəsirov, digər kənd sakini Kamil Məmmədov Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olublar. Bu kənddə şəhid
adına böyük hörmətlə yanaşılır. Ağdaşın Şəkili kəndinin qədim məzarlığında üzünü görmədiyi şəhid qohum-əqrəbasına qoşuldu aslan
ürəkli, qəhrəman Ömər Cəbrayılov. Bir şəhidlik zirvəsi də fəth edildi,
torpaqların geri qaytarılması üçün bu zirvələr əsl həyat məktəbidir və
onlardan hər kəs örnək götürür.
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O, BİR QIZA KÖNÜL VERİB GETMİŞDİ
Vətən və torpaq şəhid qanı töküldükcə müqəddəsləşir, daha da əzəmətli, doğma olur. Azərbaycan müstəqillik
əldə etdikdən sonra ölkəmizə çox “əllər” uzandı, onlar bizə nə dayaq idi, nə
də dəstək, o əllər azadlığına qovuşan
xalqı baltalayan güclü silaha bənzəyirdi.
Ötən əsrin 90-cı illərindən üzü bəri başımıza nələr gətirmədilər ki? Amma mücadilələrin, savaşların içərisində Vətəni
qorumağı bacaranlar ayaq üstə dayandılar. Müstəqilliyi yaşatmaq üçün torpağı qanla sulanmış Azərbaycan 1992ci ildən bu günə kimi şəhid oğullarına
qucaq açır. Bitmir ki, bitmir, şeytan əməli olan müharibə. Vətənin igid
oğullarını - Vüqarı, Orxanı, Mikayılı, Muradı, Ülvini, Samiri, Vüsalı...
alır bizdən. Torpaqlarımızın 20 faizindən çoxunu zəbt edən ermənilər
bu qaydasız müharibəni və talanı başlayanda, adını çəkdiyim o uşaqlar heç dünyaya gəlməmişdilər. Onlar müharibə başlayandan sonra
doğulanlardırlar. Hərdən fikirləşirəm ki, regionun ən uzun sürən
müharibəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Böyük güclər bu münaqişənin sona çatmasında maraqlı deyillər, yoxsa igid əsgərlərimizin sayəsində çoxdan müharibəni qələbə ilə başa
vurardıq. 2-5 aprel 2016-cı ildə, cəmi 2 gecə ərzində Vətən oğulları
nəyə qadir olduqlarını sübuta yetirdilər, bir göz qırpımında düşmən
tapdağı altında olan torpağımızın bir hissəsini geri qaytardılar. Dünyanı səksəkəyə saldılar o müharibə illərində doğulan uşaqlarımız.
Vətən bayrağının daim ucalarda dalğalanması üçün, hətta ata-ananın
tək övladı, son ümid yeri olduqlarını belə unudaraq, sinələrini düşmən gülləsinə sipər etdilər. Həyatını Vətənə qurban edən oğullardan
biri də Vüqar Natiq oğlu Süleymanov idi. 20 yanvar 1993-cü ildə Şəkinin Dəhnə kəndində doğulmuşdu. Bəlkə də, böyüdüyü ailədə onun
doğum günü qeyd olunmurdu. Çünki 20 yanvar gecəsi müasir tariximizin ən qanlı səhifələrindən biridir, 25 ildən artıqdır ki, biz bu tarixi
matəm günü kimi qeyd edirik və baş vermiş faciəni yaddaşımıza əbədi həkk etmişik.
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Zemfira və Natiq Süleymanovlar oğul övladlarının - Vüqarın
gələcəyinə güvəndikləri və inandıqları üçün paytaxta köç etdilər. Bakıda Vüqarın adını 95 saylı orta məktəbə yazdırıb yaxşı oxuması üçün
gecə-gündüz çalışdılar. Məqsədləri Vətənə və cəmiyyətə gərəkli övlad yetişdirmək idi. Vüqar da ata-anasının ümidlərini doğrultdu. Bakı
Slavyan Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr fakültəsinə daxil oldu və
ali ocağı müvəffəqiyyətlə bitirdi. Günlərin birində gözlənilmədən
hərbi xidmətə yola düşəndə valideynlərini çaşdırdı, ancaq onu tutduğu yoldan döndərməkdə aciz idilər. Vüqarın atası Natiq Süleymanov
ötən günlərin xatirəsini bütün xırdalıqları ilə çözməyə çalışır:
- Vüqar qəbul imtahanında 404 bal toplamışdı, ali təhsilini də
uğurla başa vurmuşdu. Gözündə problem olduğundan, ona qanuna
müvafiq şəkildə hərbi xidmətdən möhlət verilmişdi. Lakin universiteti bitirən kimi gedib Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Şəki Rayon Şöbəsinə müraciət etmişdi və könüllü hərbi
xidmətə yola düşmək istədiyini demişdi. Bir neçə gün gedib-gələndən sonra müsbət cavab almışdı. Onun seçimi idi, nə deyəcəkdim,
etiraf edirdi ki, əsgərliyə yaşıdlarından, dostlarından geri qalmamaq
üçün gedir. Sonra da onu ən qaynar bölgəyə, Füzuli istiqamətindəki
hərbi hissəyə göndərdilər. Mart ayının sonuncu günü evimizə zəng
vurmuşdu, bir-birimizdən hal-əhval tutduq, əslində, heç bir narahatlığımız yox idi. Aprelin 2-də eşidəndə ki, ara qarışıb, əndişəmiz artdı,
onun zəng açdığı telefon nömrələrini arasaq da, heç bir cavab ala bilmədik - deyib, nəfəsini dərdi Natiq. Övlad itkisinin ağırlığından beli
bükülmüş ata özünü nə qədər şux göstərmək istəsə də, bütün əzalarına çökmüş kədəri qovmaqda aciz qalmışdı, çünki içərisindən qovurulub-yanmağı gözlərindən görünürdü. O danışdıqca, diqqətimi qəmli gözlərindən çəkə bilmirdim. Süleymanovların Dəhnə kəndindəki
həyətlərindən isə İsaq-Musaq quşalarının səsi gəlirdi. Heç fərqinə
varmısınızmı, İsaq-Musaq quşlarının nəğməsinin? Deyirlər, quşlar
fərəhli olanda oxuyur. Onlar qoşalaşanda mütləq baş-başa verib cəhcəh vururlar. Rəvayətə görə, iki qardaş imiş İsaq və Musaq. Bir gün
varlı və zülmkar mülkədarın mal-naxırını otaranda heyvanlardan biri
itir. Mülkədarın cəzasından qurtulmaq üçün qardaşlar Tanrıya yalvarırlar ki, quş olub uçsunlar, yalnız itən malı tapıb gətirəndə insan olub
qayıtsınlar. Tanrı qardaşların dualarını eşidir, o gündən bu günə qədər quşlar oxuyur: “İsaq: tapdın? Musaq: yox, - deyir”. O quşların səsini dinləsəniz, yəqin ki, eyni fikirləri ayıra biləcəksiniz. Şəxsən mən
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həmin saatlarda, bu ailənin kədərini dinlədikcə, İsaq-Musaq quşlarının nəğməsini anlayırdım. Sanki həmin axşam İsaq-Musaq quşları
Vüqarı axtarırdılar. Ancaq onu tapmağa gücləri yetmirdi, ona görə
elə hey oxuyurdular. Düşüncələrimi quşlar çəkib aparmışdı, dərdli
ataya yenidən qulaq asmağa başladım:

- Nigaranlıq hamımızı üzmüşdü. Qohum-əqrəba başımıza yığışmışdı. Aprelin 4-ü naməlum nömrədən mənə zəng gəldi. Zəng edən
adam soruşdu ki, Vüqarın atasıyam? Bir də ünvanımızı, ata evimizi
xəbər aldı. Həmin dəqiqə həyəcanlandım, telefonun o başındakı kişiyə “Vüqara nə olub ki?”, - deyə sual etdim. “Heç bir şey olmayıb”
- dedi və telefonu söndürdü. Sonra bacanağım zəng vurdu ki, bəs
Vüqar yaralıdır, Şəkiyə xəstəxanaya aparıblar. Gecəylə yığışıb gəldik
kəndə. Həyətimizə girəndə gördüm ki, çadır qurublar. Səhərə yaxın
gördüyünüz bu ata ocağımıza balamın tabutunu gətirdilər. Hər bir
atanın ən böyük arzusudur ki, oğluna toy eləsin, gəlin gətirsin. Mən
oğlumun toyunu görə bilmədim. Vüqar heç vaxt məni incitmədi, bu
23 ildə ondan bir pis hərəkət görmədim. Həmişə xoş xəbərləri gəldi.
İmtahanlarını da özü verirdi. Bu ilin yanvar ayında ona hərbi hissədən ezamiyyət verdilər. Gedib diplomunu götürdü. Fikirləşirdik ki,
əsgərlikdən gələcək, çəkdiyi əziyyətlərin bəhrəsini görəcək. İndi o
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diplom nəyimizə gərəkdir? Bir ondan təsəlli tapıram ki, onun qanı
tökülən torpaqlarda qalibiyyət var. Oğlum Şəkinin Dəhnə kəndinin
17-ci şəhididir. Kəndimizin səkkiz oğlu Qarabağ müharibəsinin ilk
illərində itkin düşüb. Səkkizinin isə qəbri buradadır. Şəkinin çıxışındakı dağın sinəsindədir 8 şəhidin məzarı. İndi oğlum da onların sırasına qoşuldu.
Həyat yoldaşı oğlunun yarımçıq həyatından danışdıqca, Vüqarın anası Zemfira səssiz-səmirsiz ağlayırdı. Nə bir təsəlliyə, nə də bir
səbrə yer qalıb. Haradan alsın sorağını, hara getsin, harada axtarsın
oğlunu? Bilsə ki, gələcək, səbir edər. Səbir etməsin neyləsin ki? Tanrı
ilə davaya çıxmaycaq ki... Taleyinin yazdığı qismətdir. Qismətdən qaçılmaz ki... Söhbətimizə qoşulur şəhid anası:
- O əsgər gedəndə çox narahat oldum. Dedim, ay oğul, sənin nə
gücün var ki, gedib əsgərlik çəkəsən? Mənim gözümdə uşaq idi, axı.
Əsgərlikdən məzuniyyətə gəlmişdi bu ilin (2016-cı ilin – Red.) fevral
ayında. Mənim o sısqa Vüqarımdan əsər-əlamət qalmamışdı. Elə böyümüşdü, kişiləşmişdi ki... Sevindim boyuna baxıb, Allaha şükür elədim ki, oğlum nə yaraşıqlı olub. Əsgər forması da elə gözəl yaraşırdı
oğluma, güclü göründü gözümə. Vüqar əsgər gedəndən bir neçə ay
sonra Qurban bayramı idi. Lənkəranda qulluq edirdi əvvəlcə, sonradan Füzuliyə köçürdülər. Hər bayramda zəng vurub özü bizi təbrik
edirdi. Bu dəfə də gördüm ki, səsi çox şən gəlir. Soruşdum nə məsələdir? Dedi ki, ana, burada bizə Qurban bayramı keçirirlər. Qoyunlar
kəsiblər, kabab çəkiblər. Mən də anayam, oğlumsuz boğazımdan şirin tikə keçməzdi. Novruz bayramında bağlama düzəltdim, ona bayram payı göndərdim. Zəng vurub minnətdarlıq etdi. Üç ay qalmışdı
gəlməyinə, iyulda evə gələcəkdi. Bütün arzularımı puç etdi. Nə çətinlikər gördük onu məktəbdə, institutda oxutmaq üçün, kənddəki
evi-eşiyi atıb, Bakıda kirayələrdə yaşadım. Axırı da bu...
Çıxdım dağlar başına,
Yazı yazam daşıma.
Gələn-gedən oxusun,
Nələr gəldi başıma.
O qanlı aprel günlərində televizora baxıb şəhidlərə ağlayırdım,
onları dünyaya gətirən anaların halına acıyırdım... Sən demə, elə mən
də onların sırasındayammış. Mənim Vüqarım da Lələtəpəni alanda
həlak olub. Eh... Lələtəpə... Bağrı qanlı təpə...
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Dörd yanı böldü dağlar,
Üstünüz güldü dağlar.
Sizə ümid bağladım,
Bir oğlum öldü, dağlar.
Vüqarın özündən böyük iki bacısı var, onların adını öyrəndim Aysel və Arzu. Nə qədər çağırdıqsa, gəlib məclisdə oturmadılar. Söhbətimiz yekunlaşana yaxın ailənin ağsaqqalı Rəhman kişi süfrə başına
çağırdı qızları. Bu cavan gəlin qızlar qardaş kədərindən başlarına qara
örpək bağlamışdılar. Heç zaman sevmədiyim qara örpək... Müharibə
belədir, anaların, qızların, gəlinlərin əyninə qara paltar biçir. Əvvəlcə
şəhidin böyük bacısı Aysel danışdı:
- Biz ikimiz də ailəliyik. Qardaşım, atam və anam Bakıda yaşayırdılar. Arxayın idik, nə biləydik ki, fələk qismətimizə belə ayrılıq
yazacaq. Qardaşım haqqında danışmağa o qədər xatirəmiz var ki...
Hələ bundan sonra çox danışacağıq, hər gün adı dilimizdə dolaşacaq.
Ailənin yeganə oğlu olsa da, ərköyün deyildi, əksinə, çox utancaq
idi. Evə qonaq gələndə yeməyini mətbəxdə yeyərdi, qonaqlarla bir
süfrəyə əyləşməzdi. Başqa uşaqlar kimi gedib uşaqlıq, gənclik keçirmədi. Elə hey oxudu, əlindən kitab yerə düşmədi, biliyə yiyələndi.
Savadlı oğlan idi. Özünə güvənirdi. İngilis və rus dillərini mükəmməl öyrənmişdi. Hələ birinci kursda oxuyanda institutdan Türkiyəyə
aparmışdılar onu. Ən böyük arzusu ixtisası üzrə - otelçilik sahəsində
işləmək idi. Ola bilsin ki, adı tariximizdə qalacaq, ancaq onun boş
yerini nə ilə dolduracağıq? Bacının ən gözəl arzusu qardaş xonçası ilə
oynamaqdır. Bundan sonra xonçalarda gözümüz qalacaq.
Aysel danışdıqca, mən də bu bayatını pıçıldayırdım:
Gəl qardaş, yarağımsan,
Arxamsan, dayağımsan.
Hər gün gərək olmasan,
Bu gündə gərəyimsən.
Sən məni ağlar qoydun,
Sinəmə dağlar qoydun,
Yıxdın atam evini,
Qapısın bağlar qoydun.
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Vüqarın atası Natiq Süleymanov onu da əlavə etdi ki, oğlunun
xatirəsini dövlətimiz çox əziz tutdu. Şəki şəhərində olduğu kimi, müvəqqəti yaşadıqları Qaradağ rayonunda da onlara böyük qayğı göstərildi, Vüqarın şərəfinə anım mərasimi keçirildi. “Onun oxuduğu 95
saylı orta məktəbdə isə adına guşə yaradıldı. İndi şəhidlərə münasibət daha istidir. Sağ olsun dövlətimiz, bizi o ağır günlərdə tək qoymadı”, - deyə söhbətini yekunlaşdırdı şəhid atası.
Hələ kimsənin bilmədiyi bir sirr də var idi. Onu isə mənə Vüqarla
bir qrupda oxumuş, 4 il tələbə yoldaşı olmuş Vüsal Qasımov danışdı:
- Mən də ailənin tək oğluyam, qardaşım yox idi, amma Vüqar
mənə qardaşlıq hissini aşıladı. Biz-birimizi təkcə sözlə deyil, eyni
zamanda adi bir baxışla, işarə ilə də anlayırdıq. Əsgərlikdə olanda
bir dəfə xəstələnmişdi. 15 gün hərbi xəstəxanada yatdı. Sonra isə ona
məzuniyyət verdilər. Əsgərliyindən ağızdolusu danışırdı. Xidmətə
başladığı ilk günlərdən düşmənlə üzbəüz ağır atışmalarda iştirak etmişdi, hətta əvvəllər qorxu hissi keçirdiyini də dilə gətirirdi. “Allah
saxladı, şəhid olmadım, görünür, hələ qismətimdə yaşamaq, səni bir
də görmək var imiş, qardaş” - deyirdi. Məzuniyyətdən əsgərliyə qayıdacağı gün birlikdə xeyli gəzdik, söhbət etdik. Magistraturada oxuyuram. Məni qoymadı dərsə girim. Elə bil, ürəyinə nəsə dammışdı,
dedi ki, heç ayrılıb getmək istəmirəm səndən. İndi xatırlayanda, öz-özümə deyirəm, yaxşı ki, həmin gün vaxtımızın çox hissəsini birlikdə
keçirdik. Arada bir dəfə dedi ki, əsgərliyə gedəndə universitetdə oxuyan bir qıza könül verib, deyib ki, gözlə məni, əsgərlikdən qayıdandan sonra son sözünü deyərsən. Bircə mən bilirdim ki, bir qıza könül
verib getmişdi.
Yuxarıda qeyd etmişdim ki, şəhidimiz Bakı Slavyan Universitetindən məzun idi. Onun haqqında universitetin prorektoru, professor
Telman Cəfərovun da deməyə sözü var idi:
- Vüqar Süleymanov bizim universiteti 2015-ci ildə bitirib. Son
dərəcə tərbiyəli, səmimi, təvazökar və yaxşı oxuyan tələbə idi. Universitetin ictimai-siyasi həyatında da yaxından iştirak edirdi. Tələbəmizin şəhid olması xəbərini alandan sonra universitetin fakültə dekanları, müəllim, professor heyəti ilə Şəkiyə Dəhnə kəndinə getdik.
Valideynlərinin dərdinə şərik olduq, onlara təsəlli verdik. Hazırda bu
təhsil ocağında Vüqar Süleymanovun adına guşə ayırmışıq. Qarabağ
müharibəsində Vüqardan əvvəl də üç məzunumuz şəhid olub. Onların da xatirəsi bizim üçün əzizdir. Hər üçünün adına universitet192
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də guşə yaratmışıq. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad
edilməsi uğrunda şəhadətə ucalanlarımız təhsil ocağımızda daim yad
edilir. 2-5 aprel günlərinin ağrı-acısını bizim təhsil ocağının tələbələri
ilə birlikdə müəllim heyəti də yaşayıb. Qələbəmizə sevinmişik, igid
oğulların ölümünə isə heyfsilənmişik. Biz şəhid övladlarımızla həmişə qürur duymuşuq.
Bakı Slavyan Universiteti dünyanın bir çox məşhur təhsil ocağı
ilə əməkdaşlıq və dostluq əlaqələri yaradır. Bu əlaqələrin sayəsində
görkəmli elm xadimləri, prezidentlər, məşhur insanlar Bakı Slavyan
Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülüblər. Telman Cəfərov
söhbət əsnasında onu da əlavə etdi ki, respublikamızın həmin ağır
günlərində bir çox məşhur elm ocağından, o cümlədən Rusiyanın
Ural Federal Universitetindən, Bolqarıstanın Sofiya Universitetindən,
Ukraynanın Kiyev və Xarkov Dövlət Universitetlərindən gələn telefon zəngləri, rəsmi müraciətlər bitib tükənmirdi. Onlar haqq savaşında Azərbaycan xalqının yanında olduqlarını dilə gətirir, bizə qələbə
sevinci arzulayırdılar, eyni zamanda Vüqar Süleymanovun həlak olmasından təəssüflənirdilər. Slavyan Universitetində yay və qış məktəblərində iştirak edən xarici tələbələr də bu savaşa biganə qalmadılar, onlar yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycanın haqq səsini dünyaya
yaymağa çalışdılar. Vətənin azadlığı uğrunda canından keçən hər bir
şəhidin adı bizim üçün əzizdir. Məzunumuz Vüqar da onların sırasındadır.
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HÜSEYN TANRININ LÜTFİ İDİ
...Cəbhə zonasında qızğın döyüşlərin getməsi xəbərini alandan sonra
Zeynal Dəmirli evində qərar tuta bimədi. Artıq arxa cəbhəyə yaralıların və şəhidlərin gətirilməsi haqqında xəbərlər
də gəlirdi. Əynini geyinib, evdən çıxdı.
Bir vaxtlar 5 övladının oxuduğu Nizami
adına orta məktəbin önündən keçəndə,
“Birdən mənim də balalarından kimsə
şəhid olar, onda mən neylərəm, İlahi”,
deyə düşündü. Sonra əllərini Tanrıya
açıb:- “Ay Allah, döyüşdə olan bütün əsgərlərə, mənim balalarıma da yardımçı
ol, qoy bütün cavanlar evlərinə salamat
qayıtsınlar” - deyə, zikr etdi. Yol gedə-gedə ürəyinə gələn qara fikrə
görə özünü qınadı. Narahatlığının səbəbi o idi ki, iki oğlu Hüseynlə
Rəsul və qızının həyat yoldaşı Tofiq də həmin günlərdə düşmənlə ön
cəbhədə döyüşürdülər.
Aprelin 3-də, axşam oğlu Hüseyn ilə danışmışdı. Hüseyn də
atasına gözaydınlığı verib demişdi ki, “Ata, gözünüz aydın olsun,
Lələtəpə istiqamətindən düşmənə ağır zərbə vurub susdurmuşuq,
Lələtpəni də geri almışıq... Hələ gözlə, şad xəbərlərimiz çox olacaq”...
Zeynal Dəmirli Təranə xanımla 1990-cı ildə ailə həyatı qurmuşdu.
İllər ötdükcə, cavan ailənin sevinci də böyümüşdü. 1992-ci ildə ailənin ilki Türkan, sonra əkizlər- Hüseynlə Kamran dünyaya gəldilər.
Onların dalınca da Rəsul ilə Rəhman doğuldular. Bu ocaqda hərənin öz yeri var idi, amma Hüseynlə Kamran ailədə hamının diqqətini cəlb edirdi. Onların uşaqlığı Təranə xanımın yaddaşından hələ
də silinməyib, ana o günləri həvəslə xatırlayır: - “Əkizlərdən birinə
Hüseyn, digərinə Kamran adını verdik. Sonra Hüseyni “Orxan” çağırmağa başladıq. Ancaq sənədlərdə onun adı elə əvvəlki kimi qaldı.
Hüseyn Kamrandan yarım saat əvvəl doğulmuşdu deyə, elə həmişə
onu böyük sayırdıq. Yadımdadır, anam Hüseyni bələyəndə deyirdi
ki, bu fərqli uşaq olacaq. Bədəni pəhləvan kimidir, bələmək olmur.
Pəhləvanları gücdən salacaq. Okinin (əzizləmə mənasında Orxana
“Oki” - deyərmiş Təranə) bütün hərəkətlərini Kamran təkrar edirdi.
Orxan Kamrana nisbətən çox dəcəl idi. Qardaşlar bir-birindən kənar
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gəzməzdilər. İkisi də bir yerdə yatar, bir yerdə durardılar. Saatlarla
öz otaqlarına keçib, ordan çıxmazdılar. Onlarla bağlı o qədər xoş xatirələrim var ki... Fələk məni yaman yerdə haqladı... Orxanımdan sonra xəstəliyə düşmüşəm. Onun dərdi bütün varlığımı, həyatımı alt -üst
edib. Bizim sevincimiz onunla gedib. Deyirlər ki, əldəki 5 barmaqdan
biri olmasa çətin olur. 4 barmaqla əl hərəkət edir. Mənim 5 balamdan
biri gedib, çətinlik bu dərdin yanında heç nədir. Mənim havam çatmır... Biləsuvardakı Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli orta məktəbi də
birlikdə bitirdilər. Ali məktəbə imtahan verdilər. Kamran qəbul oldu.
Hüseyn ilk həyat imtahanından kəsildi. Əsgər getməli oldu. Kamran
da institutdan möhlət götürüb onunla birlikdə hərbi xidmətə yollandı. 2011-ci ilin 6 oktyabrında onları hərbi xidmətə yola saldıq. 2013-cü
ildə hərbi xidməti başa vurandan sonra, Kamran təhsilini davam etdirdi, Hüseyn(red: onun ikinci adı Orxan idi) isə yeməkxana götürüb
işlətdi. Kiçik qardaşlarını - Rəsulu və Rəhmanı yanına aldı, Kamrana
isə dedi ki, sən get dərslərini oxu. Həmin ili yaza qədər işlədi, sonra
bir müddət də tikintidə çalışdı. Bir gün qərar verib dedi ki, hərbiyə
getmək istəyirəm. Bakıda Daxili Qoşunlara müraciət etdi, dediyinə
görə, boyu normadan 2 sm qısa olduğu üçün ora qəbul olunmadı.
2014-cü ildə mənim iradəmi qırıb, yenidən hərbi xidmətinə davam
etdi. Müddətdən artıq Xüsusi Ehtiyat (MAXE) hissədə xidmətə başladı. Əslində ilk günlər mən çox da narahat deyildim, fikirləşirdim
ki, oğlum tankçıdır, ona heç nə olmaz. Tankın içərisində nə olacaqdı
ki... Aprelin 1-də isə üçüncü oğlum Rəsul hərbi xidmətini bitirib, evə
dönməliydi. Onun gəlişinə 2 qoç qurbanlıq almışdıq, qonaqlığımız
üçün hər cür bazarlıq edib, tədarükümüzü tutmuşduq. Bu həyətdə
qonaq gözləyirdik. Şənlik edəcəkdik. Aprelin 1-i Rəsul zəng edib dedi
ki, ana, bizim batalyonu aprelin 10-dan sonra buraxacaqlar. Narahat
olmayın. Aprelin 3-də isə Okiylə danışdım. Telefonda qurbağa qurultusunun səsini eşitdim. Dedim, oğul hardasan? Dedi, ana çöldəyik,
narahat olma, hər şey yaxışıdır. Sonra dedi ki, ana mənim qurbanım
var, bəlkə onu kəsəsən. Dedim qayıdıb gələrsən, yayda kəsərəm. Dedi
ki, bizimkilər xeyli irəli gediblər, qələbə qazanıblar. Sevincək dedim
ki, ay oğul, özünü darıxdırma, Tofiq də irəlidədir, ay vətən oğlu, ay el
oğlu... Ona hər zaman deyirdim ki, tankın içərisindən çıxma. Deyirdi
ki, ölüm hər yerdə gəlir. Amma nədirsə o gecəni yata bilmədim.
“Allahın lütfi idi, nuru idi mənim mələk balam”, - deyib sızıldayır Təranə xanım:
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- Həmin ili fevral ayında məzuniyyətə gəlmişdi. Geri qayıtdığı gün
yoluna kotlet bişirdim. Tədarük gördüm. Heç nə aparmadı. Dedi ki,
ana, orada elə oğlanlar var ki, evindən heç nə gəlmir. Mən bu yeməkləri
onların yanında yeyə bilmərəm, əgər birinə versəm, digərinə çatmasa,
deyəcəklər ayrıseçkilik edir. Tutduğum yük dolu çanta elə stolun üstündə qaldı. Fevralın 28-də onu darvazadan yola salanda, “Nə tez keçdi
günlər” - dedi. Darvazadan ayrılandan sonra 3 dəfə dönüb məlul-müşkül geri baxdı. İndi hər dəfə o darvazadan onun getdiyi yola baxıram,
həmin son gün kino lenti kimi gözümün önündən getmir. Yol uzanıb
gedir, ayılanda oğlumu görmürəm o yolda... Oğlumun gəldiyi yollar
boşalıb... Orxanımı Allah iki dəfə qəzadan qurtarmışdı. Bir dəfə hərbi
xidmətdə olanda tank aşmışdı. İçəridəkilərə heç nə olmamışdı. Bir dəfə
də ezamiyyətə gələndə, dostu ilə birlikdə qəzaya düşmüşdülər. Əzilmiş maşından sağ-salamat çıxmasına hamı məəttəl qalmışdı. Demək,
Allah onu şəhid olmaq üçün saxlamışdı. Biz kimik ki, şükür o göyədki Tanrının yazdığı qismətə. Bir dəfə mənə dedi ki, şəhid olsam, sən
də qəhrəman ana olacaqsan. Döndüm, hirslə üzünə baxdım, dedim ki,
Orxan o nə sözdür dedin mənə. Sən olmayandan sonra o qəhrəmanlığı
neyləyirəm. Son dəfə iş yerinə qayıdanda, paltarlarının əksəriyyətini
Kamrana verməyimi tövsiyə etdi. Dedi ki, ana, onsuz da mən daha çox
hərbi paltarda oluram, Kamran oxuyur, qoy, o geyinsin.
Türkan Dəmirovlar ailəsinin ilki, həm də dörd qardaşın 1 bacısıdır. Həyat yoldaşı Azərbaycan Milli Ordusunun zabiti olduğundan,
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əslində Türkanın özü də bir əsgərdir. Çünki hər dəfə Tofiqin iş yeri
dəyişdiriləndə və ya ezamiyyətə göndəriləndə, o da iki övladını götürüb, əri ilə həmin yerə köçürdü. Deyir ki, mən elə bilirdim ki, qardaşlarıma, həyat yoldaşıma xəta toxunmaz, güvəndiyim ailə üzvlərim
vətənin keşiyini çəkirdilər. Bütün ailə üzvləri kimi o da kiçik qardaşı
Rəsulun yolunu gözləyirdi.
Yaxın keçmişi xatırlayıb, söhbətinə davam edir Türkan:
- Martın 26-sı həmişəki kimi həyat yoldaşımı yola salırdım. Ancaq
içimdə bir narahtlıq var idi, özümdə deyildim. Qonşunun gəlini bizə
gəldi. Narahatçılığımı görüb nə baş verdiyini soruşdu. Ağlamağa başladım. Həmin döyüş günlərində isə zəng vurdum Tofiqə, amma ona
zəng çatmadı. Nigarançılığım bir az da artdı. İki gün sonra eşitdim
ki, ermənilər bizə qarşı təxribat hazırlayıblar, ordumuz isə hücumun
qarşısını alıb. Sonra bir dəfə Tofiqlə danışdım. Dedi ki, gecə-gündüz
dua edin. Sizin dualarınız bizi qoruyacaq. Mən də gecə-gündüz əllərim havada, Allaha dua edirdim ki, ailə üzvlərimi, Azərbaycan Ordusunun bütün əsgərlərini xəta-bəladan qorusun...
Hüseyn hərbçi olmağı uşaqlıqdan arzulayırdı. MAXE keçəndən
sonra bizimlə çox yaşadı. Beyləqandakı hərbi hissəyə məxsus yaşadığımız məhəlləyə tez-tez gələrdi və gəlişindən kimsə xəbər tutmazdı. Cavan oğlan olsa da, bir dəfə də başını qaldırıb qızların üzünə
baxmazdı. Özü qızdan həyalı idi. Məni “Tutu” deyə çağırırdı qardaşım. Mən anamın taleyində olan qırıqlığı yaşayıram indi. Anam da 4
qardaşın bir bacısı olub. Əkiz qardaşlarım doğulanda, dayım Eldəniz
Nəzərov könüllü Qarabağ döyüşlərinə yazılmışdı. Döyüşdən salamat qayıtdı gəldi. Ancaq 2000-ci ildə avtomobil qəzasına düşüb öldü.
Uşaq idim, anamın nələr çəkdiyini görürdüm, ancaq dərdin dərinliyini anlamırdım. İndi bilirəm ki, anam necə yanıb qovrulurmuş. Mən
də acı çəkirəm, tək qalmış Kamranın gözünə baxa bilmirəm, bizim
sıramız, səfimiz azalıb, Kamranın isə yarısı gedib.
Uşaqlıqda Hüseyn çox nadinc idi. Əkiz tayı ilə ən çox sevdikləri
yer, divarların küncündə oynamaq idi. Bir dəfə evdəki televizorun
arxasına keçib, onu aşırmışdılar. Yadımdadır, Moskvada dayımgildə
olanda da, onların televizorunu eləcə, vurub yerə salmışdılar. Həmin vaxt bunların 3-4 yaşları ancaq olardı. Günlərin birində dayım
evinə zəng edir, telefonu Hüseyn götürür, dayım ondan soruşur ki,
bala evdə kim var? Uşaq deyir ki, evdə heç kim qalmayıb, hamımız
gəlmişik bura. Sonralar bu cavabı lətifə kimi danışıb-gülərdik. Böyüdükcə qardaşlarımın da xasiyyəti dəyişirdi, harda çətin iş olurdusa,
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Hüseyn özünü irəli verirdi. Elə bil ki, harasa tələsirdi. Onun daxilində
xeyirxahlıq və qəhrəmanlıq hissləri yurd salmışdı.
Anam da, mən də qardaşlarımın əsgər getməsindən, vətənə xidmət etmsindən qürur duymuşuq. Onları xidmətə yola salanda, gözlərimizdə yaş gilələnməyib. Fikirləşmişik ki, oğul vətəni qorumaq
üçündür. Qardaşımın şəhid olması xəbərini isə mənim qaynım gətirdi.
Həmin anda anamın səsi aləmi başına götürdü, onu heç vaxt elə qüssəli
görməmişdim. Gecə qardaşımın tabutunu gətirəndə, anam haray çəkəçəkə tabutun qarşısına çıxıb: “Oğul, evinə xoş gəlmisən” - dedi.
Hüseyn Dəmirlinin əkiz tayı Kamran deyilənlərə görə, qardaşının eynisidir. Bir- birlərindən heç nə ilə fərqlənmirlər. Lakin anası
və doğmaları üçün hər oğulun öz yeri var axı... Kamran Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universitetini bu il bitirib. Əkizlər üçün bir-birindən ayrılmaq çox çətin olur. Kamranın qardaşı ilə bağlı düşüncələrini dinləmək maraqlıdır:
- Biz 2011-ci ildə hərbi xidmətə yollanmışdıq. Andiçmə mərasimi
oktyabrda oldu, lakin hava elə soyuq idi ki, külək damları, ağacları
uçururdu. Buna görə də andiçmə mərasiminə həmin gün az adam
gəldi. Hava şəraitinə görə tədbir 10 dəqiqə çəkdi. Hüseyn həmin günü
xəstələnmişdi. Qızdırmanın içərisində yanırdı. Bütün əsgərlər kimi,
biz də hava şəraitinə baxmayaraq, valideynlərimizin gəlməsini gözləyirdik. Pəncərədən baxanda, ata-anamın gəldiyini gördüm. Yavaşca qardaşımın yatağına yaxınlaşıb dedim ki, deyəsən, atagil gəliblər.
Biz kimsəyə bildirmədən otaqdan çıxdıq ki, valideynləri gəlməyən
uşaqlar məyus olmasınlar. Çox vaxt bizi əsgərlər və zabitlər dəyişik
salırdılar. Qoşa çarpayıda yatırdıq, orada da bizi bir-birimizdən ayırmırdılar. Həm də xidmət etdiyimiz yerdə rəhbərliyin də, əsgərlərin
də hörmətini qazanmışdıq. Biz hətta eyni vaxtda xəstələnirdik. Bir
dəfə hərbi hissədə xəstələnmişdik, qrip olmuşduq. Onun boğazının
və sifətinin sağ tərəfi, mənim isə sol tərəfim şişmişdi.
Həmin aprel günlərində isə mən dərsdə idim. Artıq Ordumuzun
hücuma keçməyindən, qardaşımın ön cəbhədə olmasından xəbərdar
idim. Bir-birimizlə vədələşmişdik ki, o, sona qədər mənə zəng etsin, bir
qısa zəng səsi ilə onun sağ- salamat olduğunu bilirdim. Aprelin 3-dən
sonra zəng gəlmədi. Fikirləşdim ki, yəqin telefonu xarab olub. O, məndən güclü idi, onu özümdən böyük sayırdım, biz həm də yaxşı dost
idik. Yadımdadır, hərbi hissədə olarkən Hüseyn dəfələrlə təşəkkür
məktubları almışdı. Mən isə onun uğurlarına sevinirdim. Heç doymadım ki, qardaşımdan... Özümü yarımçıq adam kimi hiss edirəm, elə bil
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bir tərəfim yoxdur. Bacım Türkan deyir ki, bir dəfə Hüseyni nənəmgilə, kəndə aparıblar. Eyni vaxtda hər ikimiz ağlamağa başlamışıq, bu
hadisədən sonra bizi bir də ayırmadılar. Sonra mənim yolum ali təhsil ocağına, onun yolu isə hərbi xidmətə yönəldi. Ancaq biz ruhən də,
mənən də ayrılmaz olmuşuq. Bir-birimizi həmişə hiss edib duymuşuq.
İndi Rəsulu onun yerinə qoymuşam. Rəhman qardaşımın isə 17 yaşı
var. Çalışacağam ki, mən də onun oxumasına yardım edim.
Yenə qayıdıram aprel günlərinə... Həmin günü dərsdə çox narahat idim. Özümə yer tapa bilmirdim. Qrup yoldaşım olan bir qız
gəlib: “Biləsuvardan üç şəhid var” - dedi. Mən də şəhidlərin adları
olan siyahıya baxdım, kimsəni tanımadım. Qardaşlarımın da adını
görməyəndə, sevindim təbii ki... Fikirləşirdim ki, qardaşım həm artilleriyaçıdır, həm də tankçıdır. Ona heç nə olmaz. Rəsul isə başqa istiqamətdə xidmət edirdi. Günortadan sonra evə gəldim. Uzandım ki,
yatım. Adətən günbatan vaxtı yatan deyiləm, ancaq daxilimdə bir əzginlik hiss edirdim. Yuxu məni aparırdı. Yerimin içində də rahat ola
bilmədim. Əmimin oğlu otağa girib dedi ki, telefonun zəng çalır. Əslində oyaq idim. Telefonun səsini eşitməmişdim. Baxdım ki, qohumlar, bacım zəng vurub. Bacıma zəng etdim, telefonunu başqası açdı.
Dedilər ki, atamın qoca əmisi rəhmətə gedib. Əmim oğlu ilə taksiyə
minib, Biləsuvara gələndə, yolda artıq baş vermiş hadisədən xəbərimiz var idi. Yol boyu Allaha yalvarırdım ki, kaş mindiyim bu avtomobil qəzaya düşəydi və mən də öləydim. Çünki qardaşımın yoxluğunu,
ölüm xəbərini qəbul etmək istəmirdim. Biz onunla belə danışmamışdıq. Bizim bir-birimizə etibarımız var idi. Axşam evə çatanda, gördüm ki, həyətimizdə qardaşımın tabutu qoyulub, səs-küydən baş açmaq olmurdu, aləm bir-birinə qarışmışdı. Dizlərim taqətdən düşdü,
səntirlədim, yıxılmamaq üçün divara söykəndim... Qardaşsız adam
belə olur, haraya yıxılacağını bilmir.
Səhəri günü Rəsul gəldi cəbhədən. Bir dəfə Rəsulun bir əsgər
yoldaşının atası rəhmətə getmişdi. Qara xəbəri ona verəndə, Rəsul
dostunun düşdüyü ağır vəziyyəti görüb dəhşətə gəlmişdi və o an əllərini Allaha açıb yalvarmışdı ki: “Ay Allah, məni belə imtahana, sınağa çəkmə...”. Görünür, Allah duaları həmişə eşitmir. Rəsulun duaları,
bacımın-anamın duaları da qəbul olmadı...
Sonra qardaşımla cəbhədə vuruşan oğlanlar danışdılar ki,
Lələtəpə alındıqdan sonra, bir neçə saatlıq sakitlik yaranıb. Bunlar da
ac olduqlarından tankın içərisindən çıxıblar ki, bir az yemək yesinlər.
Qarşı tərəfdəki düşmən nişan alaraq, onların oturduğu yerə mərmi
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atmışdı, qardaşım və cəbhə dostları orada həlak olmuşdular. Qardaşım və onunla xidmətdə olan digər Xüsusi Təyinatlı əsgərlərdən bir
neçəsi, həmin döyüş ərəfəsində komandirə deyiblər ki, ön cəbhəyə
ailəli gizirləri göndərməyin. Ora bizi, subayları göndərin, onların balalarının gözləri yoldadır, bizi isə evdə uşaq gözləmir...
Milli Ordunun şəhid hərbi qulluqçusu Hüseyn Dəmirlinin atası
Zeynal Dəmirli oğlunun ölümündən sonra, ürəyi sakit olsun deyə,
onun həlak olduğu Lələtəpəyə getdi, orada ucalan bayrağın qarşısında baş əydi. Oğlunun və 18 nəfərin şəhid olduğu Lələtəpə yüksəkliyində şəhid qanları tökülən torpağın üstündə oturub, onların qanlarının istisini hiss etmək istədi. Şəhid və qazi qanları ilə suvarılan o
torpağın havasını ürəyinə çəkdi. Yalnız Lələtəpəni görəndən sonra,
Zeynal kişi nisbətən sakitləşdi.
Bizimlə söhbət edərkən, oğlunun vətən yolunda şəhid olmasından
qürur duyduğunu desə də, içində bir oğul niskili yurd salıb. Yaşadığı ocaqda, həyətində, bağ-bostanında şəhid Hüseynin izlərini görür.
Hara dönürsə, oradan bir Orxan-Hüseyn xatirəsi ona sarı boylanır.
Vəsiyyətim budur sənə, can ana,
Yana-yana göz yaşların axmasın.
Mən necə qıymayım Vətənçün cana,
“Balam”, - deyib cənazəmi ağlama.
Hər Tanrı bəndəsi çatmaz bu ada.
Torpağa dönəcək hamı dünyada.
Analar ağlamaz ŞƏHİD övlada,
“Oğul”, - deyib, cənazəmi ağlama.
Aman istəmədim mən düşmənimdən,
Vurdu sinəmdəki mərd ürəyimdən.
Yara almamışam bil kürəyimdən,
“Heyif”, - deyib cənazəmi ağlama.
(şeirin müəllifi: İlhamə Məhəmmədqızı)
Bu, 23 illik ömrü yarımçıq qalan vətənpərvər bir oğulun həyat hekayəsi idi. İllər dolanıb, qərinələr keçəcək, o şəhidlərin qəhrəmanlığı
isə heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Vətənimizə şərəf gətirən, Tanrı dərgahında dayanıb, QƏLƏBƏ xəbərini, torpaqlarımızın azad olunması
xəbərini gözləyən şəhidlərimizin içərisində Hüseyn Zeynal oğlu Dəmirli də var idi... Vətənin dəyərli insanları onları unudulmağa qoymayacaqlar...
200

Elvin Qayıbov

TANKÇI ELVİNİN ŞƏHADƏT YOLU
“...Həyatda həmvətənlərini, Vətənini
qorumaq naminə öz həyatını qurban verməkdən gözəl ideya ola bilməz. Humanist
ideyalar olmadan isə insanlıq yaşaya bilməz,
hətta mən təxmin edirəm ki, insanlıq müharibəni məhz bu humanist ideyaları həyata
keçirmək üçün sevir. Buna ehtiyac var”.
(F. Dostoyevski)
Hər oğul, hər övlad bir evin ümidi,
işığı, sevinci, gələcəyi, arzularıdır. Müharibə, bəzən də təbii fəlakətlər insan
arzularını yarımçıq qoyur. Dünya yaranandan insanlar müharibələrdədirlər.
Ayağımızın altında düşünən, bizi yaşadan, bizi ucaldan, son anda
qoynuna alan o ana torpaq nə qədər qovğalar, müharibələr, təbii fəlakətlər görüb.
Dərindən düşünəndə anlayırsan ki, üstündə gəzdiyin torpaqlar
ölən insanların torpaq halına dönən sümüklərindən yaranır. Heç bunun fərqindəyikmi? Vətənimiz 25 ildən artıqdır ki, müharibə şəraitindədir. Və bizim istəmədiyimiz halda, rus imperiyası tərəfindən bu
müharibəyə təhrik edilən separatçı ermənilərin iştirakı ilə Vətənimizə
təcavüz davam edir. Qanlı müharibə ötən illər ərzində nə qədər arzuları, ömürləri yarımçıq qoydu. Əslində, bu ağır günlərdə “oğul”
deyib sevdikləri balalarını, “ər” deyib güvəndikləri baş taclarını hərbi
xidmətə göndərən ana-bacılarımızın əksəriyyətinin qəlbində “Birdən
qayıtmasa?!” nidalı bir sual dolanıb həmişə. Kimisini yuxudan diksindirib, kimisini yatmağa qoymayıb gecələr. Ancaq dünya, həyat öz
axarındadır. 2-5 aprel günlərində Vətənin mənfur erməni tapdağında qalan torpaqlarını azad etmə mücadiləsində də yenə müharibə öz
qanlı dişlərini qıcadı... Hələ ki, o qanlı döyüşlər gedən gecələr, ömrünü bizə bağışlayıb, müqəddəs şəhidlik məqamına çatan övladlarımızın dəqiq sayını yaza bilmirik. O uca məqama sahib olan oğullarımızdan biri də Elvin Sədrəddin oğlu Qayıbov idi.
Xaçmazın Əbilyataq kəndində yaşayan Sədrəddin kişinin həyətinə 8 ay bundan əvvəl qohum-əqrəba, dost-tanış toya yığılmışdı.
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Yeganə oğlu Elvinə toy çaldırırdı, sevinə-sevinə ocağına gəlin gətirmişdi bu yay. Qapısında qızlar, gəlinlər halay gedib, mahnı oxumuşdular:
Anam-bacım, qız gəlin,
Əli, ayağı, düz gəlin.
Yeddi oğul istərəm,
Bircə dənə qız, gəlin.
O toyun ab-havası, səsi-sədası Sədrəddin kişinin həyətindən hələ
də silinib getməyib. Solğun görünən isə bu evin sakinləridir. Mən
də onların arasındayam, Sədrəddin kişiyə başsağlığı verirəm. Büzülüb-bükülmüş gözləri kədərlə dolu ata dərdini bölüşür:
- İki qızım var. Oğlum tək idi. 1989-cü il dekabrın 26-da doğulmuşdu. Uşaqları əziyyətlə, çox çətinliklə böyütmüşəm. Oğlumun əli
iş tutandan sonra dadımıza çatdı. Ağır işdə işləyirdi, tank mexaniki
idi. Baş mexanik dərəcəsini yenicə almışdı. Mart ayında evə gəldi.
Bədənində bir narahatlıq vardı. Qubadakı klinikada əməliyyat etdirdim onu. Arayışı aparıb hərbi hissəyə verəndən sonra 15 günlük
istirahətə buraxıldı. Elvinin bədəni dəmir kimi idi. Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov kimi oğlan idi. Elə boy-buxunundan, sifət
cizgilərindən də ona çox oxşayırdı. Axırıncı gün onu bu həyətdən
yola salanda çox kövrəldim. Kürəyimə vurub dedi: “Ata, gedirəm,
yenə gələcəyəm”. O, mənim son ümidim, arzum, köməyim idi... Heç
olmasa, balamın qanını alsın dövlətimiz, yerdə qalmasın. Bəlkə, onda
rahatlanaram...
Dərdli ata titrək əlləri ilə gözlərinin yaşını silib, məni yenicə təmirdən çıxmış kürsülü evinə dəvət etdi. Dedi ki, get oğlumun anasının dərdini dinlə...
Bir anlığa elə bil ki, dizlərim titrədi, taqətim kəsildi, boğazım qurudu. Evinin tək dirəyi, işığı olan, yenicə toy çaldırıb, sevincini ürək
dolusu yaşamayan ürəyi dağlı anadan nə soruşacağımı düşündüm.
Həmin gün - aprelin 7-si Əbilyataq kəndində, şəhid Elvin Qayıbovun üç mərasimi verilirdi. Ailənin damarlarında dağ adamlarının
qanı axır, bu yerlərin yas mərasimlərində son mənzilə gedəni bayatı
və laylay deyib öyərlər, ağı ilə ağlayıb, son mənzilə yola salarlar. Pilləkənləri yuxarı çıxdım. Bir qadın yanıqlı səslə bayatı deyirdi:
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Qapıda şana yatar,
Yan düşüb yana yatar,
Burda bir oğlan ölüb,
Boyanıb qana yatar.
Maralın gözü qanlı,
Topuğu, dizi qanlı,
Balamı mənə verin,
Tutaram sizi qanlı.
Elvinin böyük xalası Zöhrə məni qarşılayıb, onun bəy otağına
apardı. Dedi ki, balamın xonçaları hələ açılmayıb. Gəlinimiz Aytacın 18
yaşı bu evdə tamam oldu. Heç xınası əlindən getməyib. Balamız 5 gün
bu bəy otağında rahat yatmadı. Gəlini bu gün qəbir üstünə aparmışdıq.
Dırnaqları ilə torpağı eşim-eşim elədi, yanırdı-alovlanırdı gəlin. Şəklini
verdim ki, nə sözün var şəklinə de. Yalvardı ki, xala, məni bir də sakit vaxtda gətir qəbir üstünə, Elvinə deyəcəklərim, soruşacaqlarım var.
Xonçaları açılmayıb, şərbət suyu hələ içilib qurtarmayıb...
Ağ duvaq ağlı qaldı,
Boğçası bağlı qaldı,
Balamı bizdən ayıran fələk,
Ürəyimiz dağlı qaldı.
Açılmamış səbətlər, xonçalar təzə gəlinin otağında boy-boya düzülmüşdü. Bu mənzərəyə baxanda adamın ürəyi dağlanırdı. Az sonra Aytac da gəldi. Başına qara bağlamışdı 18 yaşlı gəlin, güllü-çiçəkli,
bəzəkli paltarını çıxarıb, qara libasa bürünmüşdü. O da söhbətimizə
qoşuldu:
- Toyumuzdan 3 gün sonra hərbi hissəyə qayıtdı. Heç burada olmurdu, cəbhə bölgəsində, Füzulidə yaşayırdı. Toyumuzdan 3 ay sonra böyüklərin məsləhəti ilə məni də apardı yanına. Evə gec və yorğun
gəlirdi. Hər zaman üstü-başı mazut içində olurdu, paltarlarından neft
qoxusu kəm olmazdı. Çətin şəraitdə yaşayırdıq. Martın 27-si onu yola
salanda mənə dedi ki, halallıq ver, şəhid olmaq hər kəsə qismət olmur. Sözlərinə güldüm. Heç ağlımdan belə keçmədi ki, bunun ürəyinə nəsə damıb. Amma müharibə xəbəri çıxmazdan üç gün əvvəl
yuxumda görmüşdüm ki, üzüyümün qaşını itirmişəm. Aprelin 2-si
zəngləşdik. Aprelin 4-ü səhər saat 8-də yenə danışdıq. Dedi ki, vaxtım
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azdır, tankım palçığa batıb, onu çıxarmağa gedirəm. İki saatdan sonra Elvinin telefonuna zəng çatmadı...
Anası Əfşan xanım ah-vayla danışırdı:
- Vay canım, bu evlər bundan sonra mənim nəyimə lazımdır.
Mənim çinarboylu, enlikürək balam əlimdən gedib. Atası da, mən də
xəstəyik. 85 yaşlı babası da əlildir. Çox yalvardıq ki, qayıdıb gəlsin
kəndə, bizə həyan olsun. Hərbi hissə komandiri icazə verməmişdi,
demişdi ki, sənin kimi işçini buraxa bilmərəm. Bu kəndin uşaqlarının əksəriyyəti tankçıdırlar. Elə bil, bir-birinin bəhsinə tankçı olublar.
Elvin əsgərlikdən sonra Nabranda iki il ofisinat işlədi. Bu iş könlünü
açmadı, gedib müddətdən artıq hərbi xidmət kursuna yazıldı. Qazandığı pulla evin damını, döşəməsini vurdurduq. Çətinliklə bu evi
tikib başa gətirdik, balama toy elədim ki, bəxtəvər olacağam. Boynunu tumarlayıb, həzz alırdım oğlumdan. Qoymadı fələk. Qapıma çinar
boylu balamın cənazəsini gətirdilər. Dedim, tabutunu açın, açdılar.
Sifəti bumbuz idi, özü də qan içində. Oğlumun üzündən həmişəki
təbəssümü, gülüşü qalmışdı.
Ağlaram ozan olsa,
Gül dönüb xəzan olsa.
Bağlanıb dastan olar
Dərdimi yazan olsa.
Mən aşiqəm laylaya,
Bülbül güllə laylaya.
Balam çox yuxusuzdu,
Dizim üstə laylaya.
Məndən müharibənin nə vaxt qurtaracağını, torpaqlarımızın nə
zaman alınacağını soruşdu Elvinin anası. Dedim ki, Qarabağ düşməndən tezliklə alınacaq, balanızın qanı yerdə qalmayacaq.
Sədrəddin kişinin yeganə oğlunun yasına qurulmuş çadırı tərk
edəndə Elvinin Rusiyada yaşayan dayısı Rəşid Kərimov ayaq saxlamağımı xahiş etdi və fikirlərini bölüşmək istədi:
- Mənim bacım da, əri də xəstədir. Özüm də burada yaşamıram.
Hamı kimi mən də qayıdıb gedəcəyəm, ancaq qalmışam nigaran,
görəsən bu ahıl yaşda onların qayğısına kim qalacaq, kim nazlarını
çəkəcək, onlardan kim soraq tutacaq? Mən bir söz demirəm, oğlumuz
Vətən yolunda gedib, bu, nəslimizə də şərəfdir, şandır. Bir nişanəsi də
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yoxdur ki, deyim, böyüyüb bunlara arxa duracaq. Elvin ata babasının
hər zaman qayğısını çəkərdi. Hərbi xidmətdən evə dönəndə həmişə
onu çimizdirər, başını qırxar, qayğısına qalardı... Çox nigaranam, bu
ailənin axırı necə olacaq?

Həmsöhbətimin sualına cavab verə bilmədim, başımı aşağı saldım. Gücüm ancaq xudahafizləşməyə çatdı. Oradan qayıdandan sonra cib dəftərimə bu sözləri yazdım: “Hansı şəhid qapısını açırdımsa, ailələrin əksəriyyəti deyirdi ki, övladları tək oğuldur. Onlar həm
də kasıb ailənin uşaqları idilər. Köhnə kənd evlərində, gözəl təbiət
qoynunda boya-başa çatmışdılar. Dünyanın çox dərd-sərindən xəbərsiz böyümüşdülər. Bir kəndə sığan düşüncələri şəhid olandan sonra
dünyanın özündən böyük görünürdü. Uca bir zirvəni fəth etmişdilər
və tək oğul kimi adları tarixə şərəflə yazılmışdı. Onların ölümü bütün
ölkəni sarsıtmışdı, əslində, onlar tək deyildilər, arxalarında minlərlə, milyonlarla Vətən övladı dururdu. Vətəni Vətən edən gənclərimiz
milli bayraqlara bürünüb küçələrə axışdı, torpaq uğrunda şəhid olanları son mənzilə sevgi və hörmətlə uğurladı. Müstəqil Azərbaycanın
şanlı tarixini yazan 2-5 aprel şəhidlərinin adı yaddaşlara əbədi həkk
olundu. O gecə Azərbaycanın qeyrətli oğulları qanları, canları, mərdlikləri ilə dünyaya qüdrətli və güclü olduğumuzun mesajını verdilər.
Tarix isə onu öz qanı ilə yazan qəhrəmanları yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürülmək üçün qələmə alınır”.
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ÇİNARLININ ŞƏHİDİ
Çinarları baş-başa verib, yerdən
göylərə salam aparan Göyçay torpağı!
O torpaqda nə yetişirsə, saflığı təcəssüm
etdirir. Hələ indi-indi dünyaya tanıtmaq
istədiyimiz Göyçay narından danışmıram. Nar çiçəkləri şəhid qanına bənzəyir. Boy-boya vermiş çinarlar isə mərd,
gənc və yaraşıqlı oğlanları xatırladır. Çinarlı yollardan keçib, Qasımovların evini bələdçimiz İbrahim Məmmədovun
köməyi ilə tapdıq. Ev sahibləri bizi çox
mehriban qarşıladılar, haradan gəldiyimizi soruşmadan yuxarı başa keçirdilər.
Məqsədimizi biləndən sonra dünənə
kimi tanınmayan, bu gün isə bütün Türk dünyasının fəxr etdiyi, 20 yaşlı
şəhid Teymur Qasımov barədə danışdılar. Şəhidin atası Mikayıl Qasımov dedi ki, ailəsini dolandırmaq üçün uzun illərdir Rusiyada işləyir.
Oğlunun Vətən torpağı uğrunda şəhid olması xəbərini orada eşidib, xəbərdən sarsılsa da, ocağına gec gəlib çatıb, onu torpağa əmanət edəndə
elin-obanın içərisində olmayıb. Dəfndə böyük qardaşı Məhəmməd Qasımov iştirak edib. Mikayıl kişi onu da əlavə etdi ki, şəhid oğluna əmisi
Teymurun adını vermişdi. Əmisi Teymur Qasımov 1941-1945-ci illərdə
Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. O, Bolqarıstanda qalibiyyət
bayrağını asarkən alman gülləsinə tuş gəlib. Ölümündən sonra onun
haqqında Rusiyada, Ukraynada kitablar yazılıb. O vaxt Kremlin rəhbərlərindən olan Ustinovdan Qasımovlar ailəsinə məktub da ünvanlanıb.
Hətta ailə üzvləri dəfələrlə Lvova, anım tədbirlərinə dəvət edilib, amma
maddi imkansızlıq ucbatından həmin mərasimlərdə kimsə iştirak edə
bilməyib. Teymur əmimdən heç bir nişanə qalmayıb. O da dünyadan
cavan köçüb. Oğluma onun adını vermişdik ki, nakam əmimin ruhu
şad olsun. Haradan biləydik ki, Teymurun ömrü elə babasının ömrü qədər imiş. Ancaq neyləyə bilərik, hər kəsin bir alın yazısı var. İndi bir oğlum qalıb - deyir və gözlərinin yaşını sel kimi axıdır Mikayıl Qasımov.
Söhbətimizə Teymurun əmisi Məhəmməd Qasımov qoşulur:
- Qardaşım Mikayıl Rusiyada işlədiyi üçün gözüm həmişə bu
ailənin üstündə olub. Dəfələrlə Teymurun xidmət etdiyi hərbi hissəyə getmişdik, xidmətindən çox razı idi. İl yarımdan artıq idi ki, əs206
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gəri borcunu yerinə yetirirdi Teymur. Aprel ayında xidmətini başa
vurub evə qayıdacaqdı. Düşmən təxribatı başlamazdan 2 gün əvvəl,
martın 31-i kiçik qardaşı Turala zəng vurub deyib ki, ermənilər yenə
təxribat törədirlər. Bəlkə, döyüşə başladıq, müharibəyə hazırlaşırıq.
Anamdan muğayat ol, atamı sənə əmanət edirəm. Üstəlik, ona bərkbərk tapşırıb ki, evdə heç kimə bu barədə söz deməsin. Oğlumuz
snayper idi, qorxu bilməzdi. Hərbi hissədə komandirləri ondan həmişə razılıq edərdi. Nə qədər təşəkkür məktubları gələrdi evimizə.
Onunla fəxr edirdik ki, gedib nəslin-kökün adını şərəflə doğruldur.
Sən demə, hələ daha böyük şərəfə yüksəldəcəkdi bizi. Onun tabutunu həyətimizə gətirəndə gələnlərin qarşısına mən çıxdım, ürəyim
param-parça oldu. Ancaq tabutun üstündəki bayrağı və məhəlləmizi
bəzəyən bayraqları görəndə içimdən bir titrəyiş keçdi, qürur hissini
duydum. Mən də döyüşmək istədim, düşmən əlindəki torpaqlarımızı
geri almaq arzusuyla çırpındım. Sən getmə, mən getməyim, sən ölmə,
mən ölməyim... Bəs kim xilas edəcək, kim qoruyacaq bu torpaqları..?
Düşmənimizin axırına çıxmalıyıq. Bu gün icazə versinlər, yığsınlar
bizi, gedək torpaqlarımızı azad edək. Onda bilərəm ki, şəhidlərimizin
qanını almışam. İstəmirəm bu qan yerdə qalsın.
Bu ocaqda bir sakitlik, şəffaf düzən var. Teymur Qasımovun anası Gülnar xanımın başına toplaşan qadınların əksəriyyəti yaxın qohumlarıdır. Abırlı-ismətli, gözəl-göyçək ağbirçəkdirlər hamısı. Deyirlər ki, Gülnar çox cavandır, heç 45 yaşı olmayıb, bu ağır dərdi daşıya
bilmir. Dil-ağız töksələr də, ananı ovuda bilmirlər. Ancaq bugünlərdə
Gülnar yuxusunda görüb ki, göydən xoş bir avazla gözəl kəlmələr
gəlir. Həmin sözləri Gülnarın böyük bacısı təkrar edir. Sözlər yerə
endikcə, ananın qarşısındakı stəkana su damcıları dolur. Su stəkanın
yarısına çatanda, Teymur stəkanı götürüb anasına verir və deyir ki,
ana iç, ağlama, bu səbir suyudur! Ana, məni az ağla. Ağlama”. Böynu
bükük, gözləri qəmdən solmuş Gülnar bacı yalnız bu yuxunu görəndən sonra bir az toxtayır...
Ay ana, məzarda yata bilmirəm,
Həmişə inləyən kaman kimisən.
Yüz dəfə sən mənə “qurban” demisən,
Nə olar, bir dəfə qurbanınam mən.
Tale qismətindən gəlib fəğana,
Ağlama, ana.
(Məhərrəm Mahir)
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Qasımovlar ailəsindən ayrılanda anaya toxtaqlıq verə bilmədim.
Balasından ömürlük ayrılan ananın ağrı-acısını hansı sözlə yüngülləşdrimək olar ki? Bu ayrılığın qarşısında sözlər acizdir.
Onu da öyrəndim ki, Teymur Qasımov Göyçayın Çarıxlı kəndinin 10-cu şəhididir. Teymur o şəhidlərin hüzuruna üzüağ getmişdi.
Çünki həmin gün alınan bir ovuc torpağımızda onun da qanı, haqqı
var idi. Şəhidlik məqamın mübarək olsun, Teymur Qasımov!
Teymurun ömründən, ailəsindən bəhs etdiyim yazını, qısa həyat hekayətini buradaca bitirə bilərdim, lakin bizə bələdçilik edən
İbrahim Məmmədovun söhbətinə biganə qalmadım. Göyçaylıların
Vətənə olan böyük sevgisini onun vasitəsilə oxuculara çatdırmaq
istədim. İbrahim Məmmədovun dedikləri:
- 2006-cı ildə Murov dağımın zirvəsində, təbiətin ən soyuq guşəsində əsgəri xidmətdə olmuşam. O dövrdə hərbi hissədəki şərait ürəkaçan deyildi, kazarmalarda istilik, odun-ocaq olmurdu. Ayağımızdan çəkmələrimiz cırılıb çıxırdı, əynimizdə isə isti paltarımız yox idi.
Bir dəfə bir qazan kartofu ocağın üstündə bişirmək üçün iki gün saxladıq ki, bəlkə, bişirə bilək. Allahın ümidinə sağ qalırdıq. Oradan qayıdıb gələnlərin əksəriyyəti sonralar müxtəlif xəstəliklərə düçar oldu.
Köhnə xatirələri yada salmağımın səbəbi var. “Əsgərlik kişilik məktəbidir” - bu təsadüfi fikir deyil, gərək əsgərə elə baxasan ki, sağlamlığı
Vətən torpağının hər qarışını göz-bəbəyi kimi qorumağa yol versin.
İndi çox şey dəyişib, hərbi xidməti keçən qohum-əqrəbanın, dost-tanışın övladlarının əsgəri xidmətindən xəbərdarıq. Hamı razılıq edir.
Analar əsgəri Vətənə, Vətəni əsgərə əmanət edirlər. Əsgər ölkənin
qeyrəti, namusudur. 2016-cı il aprel ayının əvvəllərində 4 gün davam
edən döyüşün uğurları da elə bugünkü qayğının, əsgərə münasibətin
nəticəsi idi. Oğullarımız yenə də “uf” demədən, özlərini Vətən yolunda qurban etdilər, canlarından keçdilər. Həmin günlər Göyçayın əhalisi cəbhə bölgəsindən gələn xəbərləri səbirsizliklə izləyirdi, alınmış
torpaqların sayəsində insanlarda böyük ruh yüksəkliyi yaranmışdı.
Kasıb-kusub, əlacsız, küskün insanlar hətta məmurların onlara qarşı
etdiyi haqsızlıqları da unudub, Vətən uğrunda döyüşə hazır dayanmışdılar. Döyüşlər dayandırıldıqdan sonra məyusluq hamıya hakim
kəsildi. Bu gün də göyçaylıların qulağı səsdədir, hər kəs Vətəni azad
etmək üçün Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir.
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BİZ SON SÖZÜMÜZÜ ŞUŞADA,
KƏLBƏCƏRDƏ DEMƏLİYİK
Həmin aprel günlərində, ön cəbhədə döyüşən gizirlərimizdən biri də Emin
Əhmədov idi. Mart ayından başlayaraq,
atəşkəs rejimi pozulmuşdu və Azərbaycan Milli Ordusunun kəşfiyyatçıları
hər an ayıq-sayıq idilər. Onlar mart ayı
girəndən bir neçə düşmən təxribatının
qarşısını almışdılar, dəfələrlə erməniləri geri oturtmuş və onlara sarsıdıcı zərbələr vurmuşdular. Düşmən tərəfindən
ağır artilleriya və minaatanlardan açılan atəşlərə, milli ordumuzun atıcıları
əzmlə cavab vermişdilər. Martın 31-dən
1-nə keçən gecə isə düşmənin diversiya
qrupları bölmələrimizə qarşı basqınlara cəhd göstərdilər. Ayıq-sayıqlığını itirməyən hərbi birləşmələrimiz qısa müddət ərzində hücümun
qarşısını almaq üçün səfərbər oldular, hərbi hissə komandirindən
“İrəli” əmrini alan kimi hərəkətə keçdilər. Bu əmri əsgərlərimiz 20
ildən çox idi ki, gözləmişdilər. Lələtəpə istiqamətindəki qızğın döyüşlər məhz o əmrdən sonra başlamışdı. Əvvəlcə kəşfiyyat qrupunun
üzvləri çiyinlərinə düşən yükün öhdəsindən şərəflə gəldilər, Lələtəpə
yüksəkliyini düşmənin əlindən aldılar. Bu həmin Lələtəpə yüksəkliyi idi ki, uğrunda ötən illər ərzində onlarla Vətən oğulları şəhid olmuşdular. Azərbaycan ordusunun yüksək ruhla döyüşdüyünü görən
düşmən əsgərləri qoruduqları postları əldən verib geri qaçmağa başlamışdılar. Həmin hadisələrə şahidlik etmiş Emin Əhmədovun dediklərindən:
- Biz düşmənlə demək olar ki, üzbəüz döyüşürdük, aramızdakı
məsafə çox qısa idi. Hətta düşmənlə əlbəyaxa döyüşən əsgərlərimiz
də var idi. Bəzən erməni əsgəri ilə bizi 2 metrlik məsafə ayırırdı, bu
zaman kim tətiyi tez çəkib sərrast atsaydı, o irəliyə keçmək şansını qazanırdı. Onu da deyim ki, bizim bölüyün sərrast atıcıları öz işlərinin
öhdəsindən layiqincə gəlirdilər. İrəlidə ancaq peşəkarlar gedirdilər.
Onlar yalnız bizim azad etdiyimiz istiqamətlərdə və postlarda bərkitmə əməliyyatlarını aparır, aldığımız ərazilərin keşiyini çəkirdilər.
Hələ də o mənzərə gözlərimin önündə canlanır, biz düşmənin
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üzərinə sevinə-sevinə gedirdik. Hətta yaralı əsgərlərə görə narahat
olmurduq. İşimizi elə qurmuşduq ki, arxadan kömək gəlib, yaralıları geri aparırdı. Dərk edirdik ki, üstündə irəlilədiyimiz torpaq bizim
üçün müqəddəsdir. Mənə elə gəlirdi ki, həmin anda şəhid olan əsgərlərimizin son məkanı cənnətdir, çünki bu savaş haqq savaşı idi.
Həmin gün Tanrının da nəzəri bizim üstümüzdə idi. Önümüzdə qarşımızı alacaq bir qüvvənin varlığına inanmırdıq.

Həmin günləri yaddaşıma həmişəlik həkk etmişəm. Gözlərimin
önündə baş vermiş birinci itkini də xatırlayıram. Bizimlə birlikdə hücuma başlayan ilk kəşfiyyat dəstəsinin üzvü, tərtərli dostumuz gizir
Nicat İsgəndərov ağır yaralanmışdı. O, mənimlə cinah-cinaha vuruşurdu. Düşmənlə bayaq dediyim kimi, çox yaxın məsafədə idik. Gecənin qaranlığında güllələr başımızın üstündən yağış kimi yağırdı.
Bununla belə, biz qarşıya doğru irəlilədikcə, ermənilər də qaçmağa
başlamışdılar. Təlimata uyğun olaraq, biz həm də minalanmış sahələri təmizləyərək irəliləyirdik. Birdən gizir Nicatın səsini eşitdim: “Məni
vurdular”, - dedi. O, əlindəki silaha bərk sarılaraq, dayandığı yerdən
10-15 metr geriyə, qaça-qaça qayıtdı. Mən dərhal ona yardım etmək
üçün yanına tələsdim. Nicat silahı əlində bərk-bərk tutmuşdu. Onun
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yanına çatanda, böyrü üstə yerə yıxıldı. Əlimdən yapışıb: -“Qoyma
ölüm, qoyma ölüm”, - dedi. Ona ürək- dirək verməyə başladım: “Əziz dostum, səni heç ölməyə qoyarammı, indicə kömək çağıracağam, gəlib səni aparacaqlar”, - dedim. Sonra da ağır yaralanmış Nicatı ermənidən təzəcə aldığımız DOD-un yanına gətirib uzandırdım.
Nicata qəfildən qüvvə gəldi sanki, o, ayağa durdu, birdən dizləri boşaldı və yerə çökdü. Mən o anda “sançast, sançast” deyib qışqırdım,
Nicat üçün yardım çağırdım. Özüm isə yenidən döyüşə girmək üçün,
irəliyə atıldım, yalnız bir addım qabağa getdim, bu vaxt mənim də
yanıma qumbara düşdü. Sonra nə baş verdiyindən xəbərim olmadı.
Mən ayılanda, gördüm ki, bizi xərəyə qoyub döyüş bölgəsindən çıxarırlar... Köməyə gələn ikinci dəstək qrupundan kimsə dedi ki, Nicat
elə indilərdə şəhid olub... Məni Əhmədbəylidəki hospitala gətirdilər.
Ağır yaralanmışdım. Əynimdə zirehli jilet və başımda dəbilqə olduğu üçün qəlpələr sağ əlimə və sağ ayağıma dəymişdi. Bir də ki, sağ
qulağım zədələnmişdi. Güllə və qəlpə yarası ağır olur... Əhmədbəyli
hospitalında mənə ilk tibbi yardım göstəriləndən sonra, helikopterlə
Bakıya hospitala apardılar...
Biz artıq Lələtəpəni azad edib, başqa istiqamətdən hücuma keçmişdik. Bu gün mən həmin döyüşdə qorxu bilməyən, şücaət göstərən
Ruhin Qəhrəmanovu xatırlayıram. Onun qardaşı Qəhrəman Qəhrəmanov da bizim ikinci dəstək qrupumuzda idi. Əsgər Ruhin Qəhrəmanov birbaşa erməninin mövqelərinə gedərək, düşmənin 3 əsgərini
güllələmişdi. Onda Ruhin məndən 25-30 metr qabaqda idi.
Müharibənin öz qanunları var. Çox çətin situasiya yaranmışdı.
Birdən döyüşə qatılan, əsgərlərə dəstəyə gələn mayor Elnur Əliyevin
səsini eşitdik. O, Ruhinin yanına getmək istəyirdi ki, snaryadların altında qalmasın, dedi ki, gedək şəhidimizi götürək. O, Ruhinin yanına yaxınlaşanda düşmən qumbara atdı. Birinci qumbaradan irəliyə
gedən dəstəmiz yayına bildi. İkinci qumbara atılanda isə, ətrafda bir
neçə gizirimiz var idi. Birdən mayor Elnur Əliyev özünü qumbaranın
üstünə tulladı. Hamımız şokda idik. Əvvəlcə nə baş verdiyini anlamadıq. Zabit Elnur Əliyev ətrafda və arxada olan dəstək üzvlərini
qorumaq üçün ən böyük qəhrəmanlıq göstərərək, özünü şəhid etdi.
Öz canı hesabına nə qədər insanı ölümün pəncəsindən və yaralanmaqdan qurtardı. Biz özümüzü itirmədik, bu hadisə sanki bizə böyük
güc verdi, yenidən hücuma keçdik, qarşıda olan erməni postlarını və
əsgərlərini darmadağın etdik. Mayor Elnur Əliyevdən sonra 8 ermə211
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ni əsgərini öldürdük. Ermənilərin əksəriyyətini arxadan-kürəyindən
vururduq... Çünki onlar qaçmaqla canlarını qurtarmaq istəyirdilər...
Həmin gün qulaqlarımdan heç zaman getməyəcək, əvvəl hündürdən, sonra isə xırıltı və xışıltıyla gələn bir səs var idi... Bizim
korpusun komandiri cənab polkovnik Mais Bərxudarov (Aprel döyüşlərindən sonra o, general oldu) özü döyüşdə irəliləyən tankların
üzərinə çıxaraq, əsgərlərimizə “İrəli”, “Gəbərdin bu erməni itlərini”,
- deyərək bağırırdı. O, bizimlə birlikdə vuruşurdu, bəlkə də ona görə
biz güclü idik. Tarixdə çox az döyüşlər olub ki, tabor və ya hərbi hissə komandiri müharibənin ən qızğın vaxtında döyüşə atılsın. Həmin
günlər Talış yüksəkliyində yüksək rütbəli zabitlər Raquf Orucov,
Vüqar Yusifov öz əsgərləri ilə birlikdə döyüşə girib düşməndən geri
alınan mövqelərdə oturmuşdular. Biz o xoşbəxtlərdən idik ki, ordumuzun igidlik salnaməsinin yazıldığı günə şahidlik etmişdik. Polkovnik Mais Bərxudarovun doğulduğu ata-baba yurdu, Qubadlı rayonu
düşmənin tapdağı altında idi. Həmin gün komandirimiz də, onunla
birlikdə döyüşə atılan digər zabitimiz Şükür Həmidov da, biz də Qubadlı rayonunu geri almaq üçün hədəf seçmişdik...
Məni hospitala aparanda isə eşitdim ki, helikopterimiz vurulub.
Ancaq həmin helikopterin ekipajı aprelin 1-də Lələtəpə almanda,
bizimlə həmin qələbəni bayram edirdi. Hamımız çalıb-oynayırdıq.
Üst-başımız torpaq-qan içində, bir-birimizi qucaqlayıb öpürdük, kövrəlirdik...
Həmin döyüşlərdən sonra siyasi razılıq əldə edildiyindən, bizim əsgərlər döyüşü dayandırdılar. Ancaq biz hər zaman müsəlləf
əsgər kimi döyüşə və vətən torpaqlarımızın geri alınmasına hazırıq.
Aprel döyüşlərində qazandığımız Qalibiyyətə görə Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyev tərəfindən “İgidliyə görə medalı” ilə təltif
olundum. 6 ildir ki, Ordumuzda xidmət edirəm. Azərbaycan mənim
doğma yurdumdur. Hərbi xidmət dövründə, əməliyyatlar zamanı
da, son döyüşümüzdə də torpaqlarımızın və şəhidlərimizin, qazilərimizin qisasını düşməndən almışam. Bədənimdə aprel döyüşlərindən
qalan saysız-hesabsız qəlpə gəzdirirəm. Ancaq bu son deyil, biz son
sözümüzü Şuşada, Kəlbəcərdə demək istəyirik. O söz silahlardan açılan atəşlərin səsi ilə deyiləcək...

12 GÜN SONRA…
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ÖN CƏBHƏDƏ DOST YOLUNDA ŞƏHİD OLDU
(polkovnik leytenant Sənan Axundov)
1992-ci ildən başlayaraq Sənanın
atası Tahir Axundov da Könüllülər batalyonuna yazılıb, o da həmyerliləri
kimi gecə-gündüz ermənilərin işğalı səbəbindən doğma torpaqlarımızda
yaranmış sərhəd məntəqələrində keşik
çəkməyə gedirdi. Vətən darda idi. Hər
gecə atılan top, mərmi səslərindən onsuz da Füzuli rayonunun kəndlərinin
sakitliyi, firavanlığı pozulmuşdu. Bir
tərəfdən də kasıb müdafiə üzündən,
bir-bir rayonlar işğal olunurdu. Ruslar,
xarici qüvvələr ermənilərin köməyinə
gəlirdi. Azərbaycanlıların Vətənin müdafiəsi üçün yaratdıqları batalyonların və ordusunun isə kənardan
köməyi çox az idi. İnsanlar əlində olan yaba, balta, tüfənglə öz elobasını qoruyurdular. Təzə ayağa durmuş, addımlamaq istəyəndə
isə Qırmızı Ordunun, Rusiya Ordusunun qanlı hücumlarına uğrayan
bir xalqın gücü haradan olacaqdı ki? Bütün əsrlərdə və siyasi oyunlarda hakimlərə, padşahlara, siyasətçilərə alət ola bilən erməniləri
Azərbaycanın müstəqilliyini viran etmək üçün də məqsədli şəkildə
Qarabağ oyununda istifadə etmişdilər. Ermənilər də belə oyunlara
adətkərdə olduqlarından, oyunun bütün şərtlərinə gedirdilər. Təki
oyun olsun. Əslində Qarabağ ermənilərə heç lazım deyildi axı... Qarabağ kartı Azərbaycana həris, Zaqafqaziyaya həris dövlətlərin siyasi
baxımından, əraziyə təsir baxımından əllərində silah və öz murdar
niyyətlərini həyata keçirmək üçün, Azərbaycan neftinə sahib olmaq
üçün geosiyasi məkan idi. Bu məqsədə çatmaq üçün də erməni xalqı
ən uyğun alət idi. Erməni oyunda alət, biz isə müstəqilliyə və Vətəni
qorumağa iddialı. Bəzən Tanrı da düşmənə aman verir. Amma Vətəni qoruyanlar, elindən-ocağından ayrılmaq istəməyənlər də elə bilirdilər ki, HAQQ səslərini eşidəcək.
13 yaşlı Sənan da güllə səsləri altında dərsə gedir, axşamlar evdə
atasını gözləyirdi. Bəzən səhərə qədər yatmırdı. Onda Azərbaycanın
yaxın-uzaq guşələrindən soydaşlarımız, həmyerlilərimiz axın-axın
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vətəni düşməndən qorumaq üçün düşmənlə həmsərhəd rayonlara
köməyə gəlirdilər. Vətəninin uzağı-yaxını, yadı-doğması olmur ki.
Vəziyyət gündən günə gərginləşir, Füzulinin kəndləri də boşalırdı.
Belə günlərin birində Sənanın atası hər iki övladını qızını və oğlunu
Bakıya bacısıgilə göndərdi. Sənan getmək istəmirdi. Rayondan ayrılana qədər boynu arxaya burulu qaldı. Cığırları, yolları, dalanları, bulaqları, biçənəkləri, dağları gözlərinə yığdı.
Heç cürə öyrəşə bilmirdi şəhər həyatına. Gözü elə yollarda idi.
Günlərin bir günü avqust ayının 23-ü səhər yuxudan oyananda eşitdi
ki, qarı düşmən ana yurdunu, doğma ocaqlarını da ələ keçirib. Yenə
Füzulini qorumaq üçün orduya, batalyona kömək gəlməyib. Eşitdiyi
xəbər Sənanın dünyasını darmadağın etmişdi. Əli heç nəyə çatmırdı.
Bir küncə çəkilib o ki var ağladı. Əslində ətrafında olan bütün qohumlar ağlayırdı. Vətən, yurd əldən getmişdi. Sənan toppuş əllərini
Vətənə sarı uzadıb, qan dolmuş gözlərindən qan-yaş tökə-tökə dedi:
“Mən bu qisası düşməndə qoymayacağam”- deyirdi.
... Sonra bir il ötdü, iki il ötdü, üç il ötdü... Sonra 1994-cü ildə atəşgah
haqqında saziş imzalandı. Sənan artıq böyük oğlan idi. Çox həqiqətləri
anlayırdı. Bilirdi ki, daha torpaqları almaq çətindir. Azərbaycanda BTC
Neft Konsorsumu imzalanandan sonra, vəziyyət daha da gərginləşdi.
Azərbaycan gücləndikcə, düşmənləri də çoxalırdı. Hər tərəfdən düşmənlər meydanda tək qalan qartala bənzəyən Ana yurdumuza qanlı
caynaqları və gözləri ilə qəfil hücuma hazır idilər. Həm siyasi, həm də
geosiyasi baxımdan o qədər əngəllər yaradırdılar ki...
Belə günlərin birində Sənan Axundov Bakıda oxuduğu 144 saylı
orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdi. Atası onunla dost idi. Yenə xəlvətə çəkilib məsləhət-məşvərət etdilər. Mavi gözlü, uca boylu oğlu
ilə Tahir qürur duyurdu. Sənan məktəbi də əla qiymətlərlə bitirmişdi.
Atası ondan soruşdu:
-Sənan, indi özün de, sən haranı seçsən, mən yox deyən deyiləm.
Bax gör də...
Sənan əllərini başının arxasına aparıb, xısın-xısın gülümsədi. Bütün üzünə işıq yayılmışdı. Sevinci gözlərindən oxunurdu:
- Ata, hərbiyə getmək istəyirəm. Bizim dövlətimizə indi savadlı
hərbçilər lazımdır.
Tahirin gözləri yaşardı. Ürəyi titrədi. Durub oğlunun alnından
öpdü. Oğlu onun fikirləşdiyini etmişdi. Savadlı hərbçi olmaq. Doğru
seçim idi:
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- Sənan, gözümün işığı, ürəyimin taqəti, sən başqa yol seçə bilməzdin. Doğru seçimdir! Get yolun avand olsun. Biz bacarmadıq, qisası sizə saxladıq. Gərək belə olmayaydı. Ancaq, sən bu günsən, gələcəksən, biz isə artıq keçmişik.
Elə həmin 1996-cı ilin yayında Sənan Axundov Bakı Ali Hərbi
Dənizçilik Məktəbinə daxil oldu. 2001-ci ildə bu məktəbi əla qiymətlərlə bitirib, Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil oldu. Ən
sevincli günlərindən biri idi. Dərsə başlayandan sonra hərbi geyimdə
evə gələndə anası Roza xanım başına duz çevirərdi:
“Üzərriksən havasan,
Hər bir dərdə davasan.
Üzərriklər çatdasın,
Balama dəyən,
Yaman gözlər partlasın”...
Roza ana üzərliyi üç dəfə oğlunun başına dolandırıb, sonra yanan ocağa atardı. Sənan da deyib-gülən zarafatından qalmayan idi.
Hər dəfə də anasına deyirdi ki, ay ana bir dəfə evi yandıracaqsan bu
üzərliklərlə.
Günlərin birində, daha doğrusu 2000-ci ildə anasına dedi ki, qız
sevibdir qohumların toyunda. Bir neçə gündən sonra elçi gedib Sənanın hərisini aldılar.
Həmin il 2001-ci ildə Sənan Axundov Akademiyanı leytenant
rütbəsi ilə bitirib, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində
kəşfiyyatçı olaraq Ağstafa-Qazax zonasında çalışmağa başladı.
***
Bura qədər yazdıqlarım aprel zəfərindən az sonra, 2016-cı ilin 18 aprelində Lələtəpə istiqamətində bərkitmə işləri görən zaman, mövqelərimizin
hansı vəziyyətdə olmasını öyrənmək üçün ərazini yoxlamağa gedərkən, minaya düşən hərbçi həmkarını xilas edib, özü də həlak olan şəhidimiz, polkovnik-leytenant Sənan Axundovun baş leytenanat rütbəsinə qədər yüksəldiyi
ömür səhifəsindən geri qalanlar idi. Buradan o tərəfini isə övladları və xanımı Nəcibə Axundova danışacaq.
Soyuq fevral axşamı Şəhidlər Xiyabanının yaxınlığında yerləşən
evlərinə getdim. Nəcibə xanımın dediyi yerdə dayanıb, balaca Tahiri gözlədim. Sözün həqiqi mənasında mən deyilən yerdə balaca bir
Tahir gözləyirdim. Bir az sonra bir gözəl, hündürboylu, enlikürək
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üzündən işıq axan oğlan mənə tərəf yaxınlaşdı. Ətrafda çox adam
olsa da, o məni, mən də onu seçmişdik. Gənc bir oğlan. Ala gözlü bir
cəngavər. Bənizi ağappaq. Üzündə dünyanın işığı. Axşamın yollarını
işıqlandırırdı elə bil. -Ayyyy, sən nə gözəl oğlansan....- dedim.
Susdu. Sakit təbəssümlə üzümə baxdı. Neçənci sinifdə oxuduğunu soruşdum. Dedi ki, 11-ci sinifdə oxuyur.
Soruşdum ki: - Çətindir ?!
Cavab verdi: - Bəli, çətindir.
- Nə çətindir? – Atasızlıq, yoxsa, dərs oxumaq, imtahana hazırlaşmaq?
- Elə hər ikisi çətindir. “Atasızlıq ən böyük imtahandır”, - dedi.
Sonra mənim boğazım qəhərləndi. Səsim titrədi:
- Tahir...- dedim. Sözümün ardını gətirə bilmədim. İkimiz də
susduq. İndi Tahirin gözlərinə baxırdım. O mavi gözlərdə kədər və
ağırlıq gizləndiyinin bir daha fərqinə vardım. Dayanacaqdan evlərinə
qədər danışmadıq.
Qapını Nəcibə xanım özü açdı. Yanında gözəl bir qız. Elə qapıdan
evlərinə girəndə bir işıq seli axdı üstümə. Qonaq otağına keçdik. Çox
sadə və işıqlı bir otaq. Otağın baş tərəfində adını uca tutub gəldiyim
polkovnik Sənan Axundovun divardan asılmış portreti, portretin altında isə ömür yolunun uğur səhifələrindən qalan çərçivəyə salınmış təltiflər, şərəfnamələr... Tahir Sənanın eyni idi ki, qarşımda dayanmışdı.
- Nəcibə xanım, evinizdən ürəyimə bir işıq axdı. İstəyirəm ki, bu
gün göz yaşı olmadan, qüssə-kədər olmadan danışaq. İstəyirəm bu
işığı itirməyim.
- Aida xanım, necə doğru deyirsiniz. Siz inanırsız ki, biz Sənan
haqqında hər gün sağlığında olduğu kimi danışırıq. Ata getdi, ata
gəldi, ata göylərdən baxır, ata bilir ki, bizə də onu belə xatırlamaq
xoşdur. Çünki Sənan çox pozitiv idi. Bu mənzilə iki il idi köçmüşdük.
Evin hər yerində onun təbəssümü, pozitivliyi qalır. Mən bəzən qayğılı, kədərli, hirsli ola bilərdim, ancaq biz bir dəfə də onu evdə kədərli,
hirsli görmədik.
- Nəcibə xanım, Tahir dərsə hazırlaşacaq. Olarmı əvvəlcə onunla
söhbət edim?!
Anası Tahiri səslədi. Əsgər kimi gəlib anasının qarşısında dayandı.
Dedim gəl yanımda otur, oğul. Bir az atandan danışaq.
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- Atama deyirdim ki, mən hərbçi olacağam. Deyirdi ki, mən çox
təpik döymüşəm. Sənin də əvəzinə xidmət etmişəm. Kim olursan ol,
kişi ol! Yadımdadır, bir dəfə məni Bakıdakı iş yerinə də apardı. Oradan qayıdanda çox qürurlu idim. Hərbçi yoldaşları onun qabağında
dayanıb, hərbi salam verirdilər, farağat dayanırdılar. Atamın otağında divar boyu xəritələr var idi. Mahiyyətinə varmırdım. Atam kabinetindən çıxanda surqucla açar yerini bağladı, möhürlədi. Oradan
qayıdanda çox sevinirdim. Dedim ki, ata sənin maraqlı işin var. Bəlkə
səninlə işləyim. Yenə də dedi ki, yox, sənin yolun başqadır. O mənim həkim olmağımı istəyirdi. Hara gedirdisə, mənə müxtəlif dillərdə kitablar gətirirdi. Mən məktəbin rus dili bölməsində təhsil alıram.
Alman, ingilis dillərində sərbəst danışıram. Onun gətirdiyi kitabların özü məndə hərbə maraq yaratmışdı. Bir də filosofları çox oxuyub
müzakirə edirdik. Yuxularıma gəlir tez-tez. Mənə çətin olanda, hər
hansı bir sualın cavabını tapmayanda, həmin gecə peyda olur yuxularımda. Sağlığında olduğu kimi oturub söhbət edirəm onunla. Başımı
sığallayır, məsləhət verir. Elə bil ki yanımdadır. Ötən yay Almaniyaya
yay tətili məktəbinə gedirdim. Ailə dostlarımız var Köln şəhərində.
Ata gecə yuxuma gəlib dedi ki, sən narahat olma, get Ziqi və Martina
ilə görüşəcəksən. Onlar səni qarşılayacaq, kömək edəcək. Elə bil ki,
yol xəritəmi cızmışdı. Onun dedikləri kimi oldu. Tək buradan uçdum
Frankfurta, oradan da Haydelberqə, oradanda Kölnə, dostlarımız
məni qarşılayıb evlərinə apardılar. Nə vaxt ki çətindir mənə, qərar217
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sızam, gəlir, yol göstərir, sonra da yuxu kimi yox olur gözlərimdən...
Bir sözünü heç vaxt unutmayacağam: “Dostunu yanında saxla, düşmənini lap yaxında saxla!”- demişdi mənə.
...Yenə Tahirin ala gözlərinə baxıram. Kədər var, ağırlıq var orda.
Lap dərindədir. Tahir yaşından əvvəl böyüyüb. Tahirin gözlərinə
diqqətlə baxanda onu da bilirsən ki, o həm də müdrik bir gəncdir.
Atasızlıq onu tez böyüdüb. Axı indi Nəcibə xanımın həm dostu, həm
yoldaşı, həm oğlu, həm də evinin böyüyüdür Tahir. Tahir də bu qədər
məsuliyyəti hiss etdiyindən, Tanrının yükünə çiyin verib.
Tahirin səsindəki ahəng, dəqiq nitqi, danışıq qabiliyyəti, üzündəki gizli zabitəsi-bunların hamısı onu artıq hərbiləşdirib. O özündən
asılı olmayaraq oxuduğu kitabların, baxdığı hərb filmlərinin cazibəsinə düşüb. Tahir hərbçi ailəsində hərbiçi olmaq üçün formalaşıb. Elə
arzusu da hərbi həkim olmaqdır. Qarabağ savaşından, dünyanın siyasi mənzərəsindən, filosoflardan danışdıq. Sonra belə bir sual etdim:
- Sən filosoflar Ərəstundan, Əflatundan, Konfutsidən xəbərdarsan.
- Konfutsidən bir neçə ibrətamiz fikir deyə bilərəm: 1.“Hazırlıqsız
insanları müharibəyə göndərmək gedənlərə xəyanətdir”, 2.“Yayından atılan ox bizə doğrunu göstərir. Əgər atıcının oxu hədəfə dəymirsə, bilir ki, bu onun günahıdır, özgədə günah axtarmır”. 3. “Tələbəsi
Konfutsidən soruşur: “Ruhları necə yad etmək olar? Müəllim cavab
verir: “Sən insanlara xidmət etməyi bilmirsən, ruhlara necə xidmət
edəcəksən?”. Belə olduqda tələbəsi ondan ölümün nə olduğunu soruşur. Müəllim cavab verir: “Sən hələ həyatın nə olduğunu bilmirsən,
haradan bilərsən ki, ölüm nədir?”
- Tahir, çox gözəl. Bu qədər imtahan yükünün içərisində fəlsəfəni
unutmamağın çox təqdirəlayiqdir. Yəqin beynəlxalq təşkilatların Qarabağ savaşı ilə bağlı son bəyanatlarını sən də eşitmisən. Deyirlər ki,
xalqı sülhə hazırlamaq lazımdır. Necə baxırsan bu məsələyə?
- Mən sülh olsa da, itkisiz sülhə razıyam... Onu deyə bilmərəm.
Ancaq mən erməni ilə bir qapı qonşu yaşaya bilmərəm. İnanıram ki,
torpaqlarımızı qaytaracağıq. Hansı yolla hələ bilmirəm. Razı deyiləm,
onlar mənim atamı öldürüblər. Qarı düşmən dost olmaz. Konfutsidən soruşdular: “Doğrudurmu ki, pisliyə qarşı yaxşılıq etmək lazımdır?”. Müəllim cavab verdi: “Bəs yaxşılığın əvəzini nə ilə verəcəksən?
Pisliyin qarşılığını ədalətli şəkildə ödəməlisən, yaxşılığa isə yaxşılıqla
cavab ver”. Mən belə düşünürəm.
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***
Tahir öz otağına çəkiləndən sonra, bizi diqqətlə dinləyən 7-ci sinif şagirdi Nəzrin başladı atasından danışmağa.
NƏZRİN: “Atama zəng gəldi. O burada, divanda oturmuşdu.
Kiminləsə danışırdı telefonda. Birdən atamın qışqırtısını eşitdim.
Sevinclə çığırırdı. Qaçıb bizi qucaqladı. Çox möhkəm qışqırdı. Və
kiməsə dedi ki, məni diqqətdə saxla. Oralar mənim torpağımdır. Sonra dərhal formasını geyinib getdi... Sonra bir neçə gün atamı görmədim. Mən dərsə olanda da atamdan mesaj alanda tez çıxırdım dəhlizə,
atama cavab yazırdım. ,- deyir və udqunur Nəzrin. İstəyir ki, qəhərini
boğsun. Boğur qəhərini, yenə də danışmağa başlayır: “Ad günündə
bizimlə gəzməyə gedəcəkdi... Alınmadı... İşdən çağırdılar onu... Hirsləndi...” - yenə udqunur Nəzrin, yenə qəhərini boğur, gözlərindəki
yaşı da gizlədir, hiss edirəm ki, anasından gizlədir. Kədərini, ağrısını
anasına bildirmək istəmir.
Atama axırıncı dəfə 18 apreldə saat 16:01-də yazdım ki, “ATA,
SALAMAT QAL!”. Bilmirəm niyə yazdım, bilmirəm. Onda mən 4-cü
sinifdə oxuyurdum.”.
Nəzrinin qırıq-qırıq xatirələrini danışmağa gücü bu qədər çatdı,
bu qədər danışa bildi. Sonra o da getdi öz otağına. Yəqin ki, öz otağında oturub anasından gizlətdiyi göz yaşlarını axıdırdı.
Söhbəti Nəcibə xanım davam etdirir:
- Çox mistik bir hadisə olmuşdu. Həmin gün Nəzrin oturduğu
yerdə 16:01-də atasına mesaj yazıb ki, “ATA, SALAMAT QAL!”. Həkimlər isə, saat 16:00-da Sənanın ölümünü fiksasiya ediblər. Ölüm kağızında həmin saat yazılmışdı.
Çətindir, mənim üçün çox çətindir. Deyirlər ki, şəhidlər ölmür,
yaşayırlar. Göylərdə? Bəs onda biz neyləyək? Axı biz ovuna bilmirik.
Hər gün özümüzü aldadırıq. Mən hər gün ölürəm. Təkcə onlar şəhid
olmurlar, şəhidlər öləndə onların doğmaları da, yarları da ölürlər. Mən
də bir şəhidəm. Mən əslində yox kimiyəm. Boş sözlər mənə təsəlli vermir. Yoxdur, anlayırsınızmı, yoxdur. O Tahirin uğurlarına sevinən, o
Nəzrinlə nəfəs alan, Nəzrinin qoxusunu ciyərlərinə çəkən Sənan indi
yoxdur. Bilirsiniz Nəzrini necə sevirdi? Alırdı qucağına, gedib yatağında uzanırdı, ətrini ürəyinə çəkirdi, bağrına basıb qoxlayırdı, deyirdi ki,
Nəzrinin ətrindən doymuram. Nəzrin indi də qəbul etmir atasının yoxluğunu. O, bir dəfə də olsun atasıının adına açılan yas məclislərinə girmədi, bir dəfə də olsun onun qəbrini ziyarət etmədi. İndi Nəzrini Sənan
kimi bağrına basan, ətrini onun kimi ürəyinə çəkəni yoxdur. Mən Sənan
ola bilmirəm.
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Elə qadınlar var ki, hərbçinin kim oldğunun ağırlığını anlaya bilmir. Hərbçi ilə ailə qurur, bir ildən sonra bu həyat, gözləmələr xoşuna gəlmir. Ayrılıb gedir. Əsl hərbçi qadınları üçün həyat yoldaşları
komandir, özləri isə əsgər olmalıdır. Biz Sənanla bir toy məclisində
tanış olduq. Bir il nişanlı qaldıq. O, Ali Hərbi Məktəbi bitirən ili toyumuz oldu. İyun ayında evləndik, bir aydan sonra da onun təyinatını Qazax-Ağstafa zonasına verdilər. Getdik Ağstafada ev tutduq.
Çətin idi. Mən heç vaxt rayonda yaşamamışdım. Ancaq Sənana görə
dözürdüm. 2002-ci ildə oğlumuz dünyaya gəldi. Ağstafadan Bakıya
3 saata gəlib çatmışdı. Necə sevinirdi. Uşağa atasının adını verdik.
Sonra 2005-ci ildə Nəzrin gəldi dünyaya. 2007-ci ildə Sənanı bacarıqlı və alman dilini bilən zabit kimi Almaniya Federativ Respublikasında Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasında təhsil almağa
göndərdilər. Almaniyada xeyli dostlar qazandıq. 2009-cu ildə təhsilini başa vurdu. Qayıtdıq Vətənə. O gündən sonra Almaniyada olan
dostlarımızı Bakıya dəvət edirdik. Bizim evimiz Şəhidlər Xiyabanının
yaxınlığındadır. Bizə gələn qonaqların şəhərimizlə tanışlığı Şəhidlər
Xiyabanından başlayırdı. Bakının küçələrində, meydanlarından olan
hadisələri, Sovet Ordusunun qarşısına çıxan 20 yanvar şəhidlərini
göstərirdi. Qonaqlara orada yatan şəhidlərimizi göstərib deyirdi ki,
“Mənim üçün Vətən, Bakı buradan başlayır. 20 yanvar şəhidlərinin
arzusu yerinə yetdi, lakin Qarabağ şəhidlərinin arzusu yerinə yetmədi. Qarabağ əsarətdədir.”
- Baş Kəşfiyyat İdarəsində çalışdığı dövrdə peşəkar işi və səriştəsini nümayiş etdirərək Qarabağ ərazilərində yerləşən işğalçıların
hərbi obyektlərinin mükəmməl kartoqrafik sxemlərini işləmişdi. Baş
Kəşfiyyat İdarəsində kapitan rütbəsindən polkovnik-leytenant rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. 2009-cu ildə isə ikinci ixtisas üzrə Bakı Dövlət
Universitetinin Hüquq fakultəsini bitirdi. Arzuları böyük idi. 2012,
2013, 2015-ci illərdə Almaniya Silahlı Qüvvələrinin keçirtdiyi müxtəlif kəşfiyyat təlimlərində və görüşlərində iştirak etdi. Hər iki dövlətin
hərbi əməkdaşlıq sahəsində əlaqələrinə nə qədər əməli tövhələr vermişdi. 2012-ci ildə Türkiyə Silahlı Qüvvələri İstihbarat Okul Komutanlığında hərbi təlim keçdi. Oradan da uğurla qayıtdı.
Bir dəfə Almaniyadan yenə hansısa tədbirdə iştirak etmək üçün
nazirliyə dəvət gəlmişdi. Başqa mütəxəsisin adını iştirak üçün göndərmişdilər. Tədbirin başlanmasına bir neçə gün qalmış, Almaniyadan tədbirin təşkilatçıları sorğu göndərib demişdilər ki, bizim orada
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yetişdirdiyimiz mütəxəssis var - Sənan Axundov. Bu sahə üzrə onu
göndərin. Yenə məcbur olub Sənanı göndərdilər.
Xoşbəxt idik. Nə biləydik ki, qədərimizdə bu da var imiş. Ancaq
ki, birlikdə yaşadığımız 15 il ömrün hər günündə onun Vətən həsrətini hiss etdim. Elə bil ki, o düzənləri, o cığırları əli ilə qoyub gəlmişdi.
Doğma yurdunu, uşaqlığının keçdiyi yerləri, elə gözəl təsvir edirdi
ki, bəlkə də özümüzdə olsaydı, onun danışdığı nişanələrlə mən də
gedib tapardım. Sənanın ata babası Davud Axundov müharibə veteranı olub. Həm də sonralar ömrünün ahıl vaxtına kimi Azərbaycanın
müxtəlif rayonlarında milis rəisi (o vaxtlar polis deyildi) işləyib. Sənan danışırdı ki, babam çox qocalmışdı. Lakin hər il 9 May nümayişi
olanda o hərbi nümayiş formasını geyinib, medallarını taxıb otururdu
divanda. Sanki bu dəqiqə onu nümayişə, ya da hansısa tədbirə çağıracaqdılar. Sənan babasına oxşayırdı. Hər cəhəti ilə. Babası da Bakıda
rəhmətə getdi. Aparıb Beyləqanda dəfn etdilər.
- Heç bilmirəm xatirələrimi haradan başlayım, harada bitirim.
Apreldə ordumuz düşmənin təxribatının qarşısını alanda o çox narahat idi. Əslində üzünü az-az görürdük. Həmin günlər idi. Bir gün
gördüm ki, əlində bir qırmızı parça gəldi. Adətən bu parçaya ölən
zabitin ulduzlarını, orden və medallarını düzürlər. Gətirib öz medallarını düzdü oraya. Dedi ki, bundan sonra medallarım bu parçanın
üzərində qalsın. Dəyməyin onlara. Aprel döyüşlərinə ara veriləndən
sonra o bir neçə dəfə rəhbərliyə raport yazıb, ön cəbhəyə getmək istədiyini inad etdi. Onu kəşfiyyat idarə rəisi təyin edirlər. Axşam vaxtı
yol çantasını hazırladım, qapıdan onu yola salanda çox həyəcanlandım. Gözlərim doldu. Heç vaxt belə olmamışdı. Mənim həyəcanımı
görüb ayaq saxladı, mənimlə üzbəüz oturdu. “Bax, Nəcibə, sən narahatsan, mən narahat deyiləm. Bilirəm ki, sən evi də idarə edəcəksən,
uşaqları da böyüdəcəksən. Sən güclü qadınsan”. O belə danışanda
hirsləndim Dedim niyə belə deyirsən? Nə baş verir ki. Sonra söhbəti
dəyişib, zarafata keçdi. Və getdi...
Aprelin 18-i səhər o başdan səsə oyandım. Eyvandan səs gəlirdi.
Elə bildim ki, namazın vaxtın ötürmüşəm. Baxdım ki, bir göyərçin qonub eyvanın məhəccərinə. Elə hey döyəcləyir dəmir məhəccəri. Sanki
məni nədənsə agah etməyə gəlmişdi, deyirdi ki, aç pəncərəni girim içəri. Axşamdan xeyli keçmiş, zəng vurub dedilər ki, Sənan yaralıdır. Vertolyotla Mərkəzi Hospitala gətirəcəklər. Uşaqları da yığıb qohum-əqraba ilə yola düşdük. Və gəlib Beyləqandakı Peyğəmbər Pirə çatdıq. Və
orada bildim ki, Sənan şəhid olub...
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Sonrasından xəbərim olmadı. Mən tamam özümə gələndə anladım ki, onu Beyləqanda çox sevdiyi babasının yanında dəfn ediblər.
Özümdə olsaydım, nə baş verdiyini anlasaydım, qoymazdım orada
dəfn olunsun. Hər vaxt yanına gedə bilmirik. Sənan üçün darıxanda
buradakı Şəhidlər Xiyabanına gedirik. Neyləyək? Başqa əlacımız yoxdur. O Şəhidlər də Sənan qədər bizə əziz və doğmadır.
Sonradan bildim ki, Sənan Axundov təzə təyin olunduğu
Lələtəpədə ərazisində kəşfiyyat işləri aparmaq, növbəti döyüş tapşırığını yerinə yetirmək üçün qarşı tərəfə gedirlər. Ərazidə öz işlərini
görüb geri qayıdırlar. Sənan verilmiş tapşırığı yerinə yetirib geri qayıdıbmış. Birdən mina partlayışının səsi gəlir. Sənan bir an da düşünmədən geri dönür. Çünki bilirdi ki, arxada qalan iş yoldaşı polkovnik leytenant Vüqar Əbdüləzimovdur. Qayıdıb, ağır yaralanmış
döyüş yoldaşına yardım edir. Belindəki dəri kəməri açıb jqut kimi
onun yarasına bağlayır ki, qanaxmanı kəssin. Və yaralı dostunun həyatını təhlükədən zərərsizləşdirir. Onu xilas edib, özü geri qayıtmaq
istəyəndə minaya düşür. Sənan hərbiçi yoldaşını darda qoymur. Bu
əhvalat səhər obaşdan baş verir. Mənim eyvanıma göyərçin qonan
vaxt. Sən demə göyərçin mənə deyirmiş ki, Sənan üçün dua edim ki,
Tanrı onu qorusun. Onsuz da hər zaman onun üçün dua edirdim.
Nə bilim? Nə idi günahımız? Bax beləcə, öz dostunun həyatını xilas
edir. Əslində Sənan medallarını qırmızı parçaya düzəndə, mənimlə
son dəfə vidalaşıb çıxanda haraya getdiyini yaxşı bilirmiş... Sonra onu
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Əhmədbəyli kəndindəki hərbi hissənin kiçik hospitalına çatdırıblar.
Bilmirəm orada nələr olub, nə baş verib. Bizə heç nə danışmadılar.
Heç nədən xəbərim olmadı. Harasından yaralanmışdı? Son sözü, son
istəyi nə oldu? Demədilər bizə...
İndi şəhid polkovnik Sənan Axundovun xatirəsini unutmurlar.
Adına turnirlər keçirilir, oxuduğu 144 nömrəli tam orta məktəb, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi, özümün direktor
olduğum Nərimanov rayon 45 nömrəli tam orta məktəbdə, Tahirin
təhsil aldığı İlyas Əfəndiyev adına Elitar Gimnaziyada, Nəzrinin təhsil aldığı Bakı Avropa liseyində Sənanın xatirəsini uca tuturlar.
Sənan evdən çıxanda demişdi ki, hər şənbə günü gələcəyəm evə.
Sənan bu dəfə sözünü tutmadı....
Niyə uzaq saldın yolunu bizdən,
Elə bil inciyib, küsüb getmisən.
Qəfil gedişinlə, ayrılığınla,
Dünyama bir ağır dərd gətirmisən.
Getdiyin yollardan dönəsən deyə,
Getdiyin yollara su çiləyərdim.
Qapıdan çıxandan dönənə kimi,
Səni həsrət ilə mən gözləyərdim.
“Dönərəm”- demişdin, sonuncu dəfə,
Dönmədin, gözlərim yollarda qaldı.
Sözünü tutmadın, tutmadın Sənan,
Səni Tanrı alıb hara apardı?!
(Aida Eyvazlı Göytürk.)
Bu şeiri şəhid polkovnik Sənan Axundov barədə hekayətini yazarkən qələmə aldım. Bu şeir Göy Tanrının yanında ən uca məqamda
oturan o gözəl, mavi gözlü, işıq selində yanan Sənana bir Tanrı payı idi.
Nəcibə xanım deyir ki, Sənan “Küçələrə su səpmişəm” mahnısını
çox sevərdi. Sənanın həyat hekayətini yazmağa başlayandan səhərə
kimi göylərdən yerə nur damcıları yağırdı. Nədənsə mənə elə gəldi
ki, bu yağışı Sənan istəyib Göy Tanrısından. Axı Tanrı Şəhidləri öz yanında ən uca mərtəbədə saxlayır. Yəqin ki, bu yağan yağış da Sənanın
çatmadığı arzularını göyərdəcək.
Fevral 2019
223

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

DÜŞMƏNİN QORXULU YUXUSU TOPÇU İNQİLAB
Gəncəyə hər gəlişimdə Cavad xanı
xatırlayıram. Gəncənin və Azərbaycanın
azadlığı uğrunda qəhrəmancasına həlak
olan Cavad xanı. Onun haqqında tarixi
mənbələr daha dəqiq danışır. Tarixçi
Rəşid bəy İsmayılov gəncəlilərin qəhrəmanlığı barədə yazırdı: “Gəncəlilər
həqiqətən şir kimi müqavimət göstərir,
rusların üzərinə dolu kimi güllə, daş və
ox yağdırırdılar. Əsgərləri görmək qəsdilə gəncəlilər yapıncıları neftlə isladıb
onlara qarşı atırdılar. Topların sədası,
güllələrin vıyıltısı, qalanın içindən çıxan
ah-nalə ərşə dayanmış, ətrafa dəhşətli
vahimə salmışdı... Qala bürclərindən birində Cavad xan topun üzərinə qalxaraq əlində siyirmə qılınc, rusların hücumunu fövqəladə
dərəcədə mətanətlə dəf edirdi”.
Azərbaycan bütün dövrlərdə böyük imperiyaların şirin tikəsi olmuşdu. Cümlə Qafqaza sahiblənmək istəyən rus imperiyası növbəti hücumlarından birini 1804-cü ildə Gəncədə gerçəkləşdirməyə cəhd etmişdi. Qacarlar nəslinin böyük sərkərdəsi, dövlət xadimi Cavad xan
Gəncədə güclü xanlıq qurmuşdu və sonuncu hökmdarın Rusiyanın
tabeçiliyindən imtina etməsi işğalçıların hiddətinə səbəb olmuşdu.
Rusiyanın Qafqazdakı canişini Pavel Sisianovun əvvəlcədən Cavad
xana göndərdiyi məktublar özünü doğrultmamışdı. Canişin hiyləyə
əl atıb Gəncədə və onun ətrafında yaşayan erməniləri ələ almış və
onları şirin vədlə dilə tutmuşdu: “1803-cü il noyabrın 30-u. Qalib Bütün Rusiya ordusu ilə Gəncə torpağına girərkən, hamınızı lütfkar rus
hökmdarlarının adından əmin edirəm ki, bütün Rusiya taxt-tacının
müdafiəsi üçün qalxan hər kəs özünün və əmlakının təhlükəsizliyinə
tam təminat alacaq, müsəlmanların soyğunçuluğundan, hər cür təqib
və sıxışdırmalarından canınız qurtaracaq, sizə Gürcüstanın hər hansı bir guşəsində asudə yaşamaq hüququ veriləcəkdir” - Satqınlara
ünvanlanan məktub ermənilərin işğalçıların tərəfində vuruşmasına
yol açmışdı. 1804-cü ilin soyuq yanvar gecəsində baş verən hadisələr
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Gəncənin tarixinə qanlı səhifələrlə yazılmışdı. Cavad xan sona qədər
döyüşərək qala divarları üstündə qəhrəmancasına həlak olmuşdu,
yalnız bundan sonra rus qoşunları Gəncəni işğal etmişdi.
Biz bu gün rusların və ermənilərin əli ilə işğal olunmuş Qarabağ
torpaqlarının - Şuşanın, Ağdamın, Kəlbəcərin, Laçının, Zəngilanın,
Qubadlının, Cəbrayılın... geri qaytarılmasının savaşını aparırıq. 25 ilə
yaxın davam edən bu qanlı müharibədə, haqq savaşımızda minlərlə
qurbanlar vermişik. O qurbanlar arasında Gəncədə doğulub böyümüş
gənclər də yer alır. O şəhidləri Cavad xanın varisləri sayırıq. Növbəti hekayətim onlardan biri, 2-5 aprel döyüşlərində igidlik göstərərək
həlak olan hərbçi zabit İnqilab Quliyev haqqındadır.
Gəncədə Azərbaycan Ordusunun zabiti, kapitan İnqilab Quliyevin evlərinə üz tutdum, məni atası qarşıladı. Evdə tək idi. Çümə
axşamı olduğundan ailə üzvləri qəbrüstü ziyarətə getmişdilər. Onlar
gələnə kimi şəhidin atası Çingiz Quliyevlə xeyli söhbət etdim. Öyrəndim ki, Çingiz müəllim tarixçidir. Kəlbəcərdə və Beyləqanda tarix
müəllimi işləyib. Ocağında beş övlad - 3 qız və 2 oğul böyüdüb. Övlad itkisinin acısını dörd il əvvəl, 30 yaşlı oğlunu itirərkən yaşayıb.
İnqilab isə Tərtərdə doğulub. 8 illik məktəbi Beyləqanda bitirəndən
sonra C. Naxçıvanskı adına hərbi litseydə oxuyub, təhsilinin davamını isə Heydər Əliyev adma Hərbi Akademiyada başa çatdırıb. Uğurlu
təhsil sistemini pillə-pillə qalxıb, hərbin topçuluq sirlərinə yiyələnib,
hər zaman evinə, ailəsinə və vətəninə şərəf gətirib. İnqilab Quliyev
artilleriya komandiri rütbəsinədək ucalıb, Tərtər istiqamətində gedən
döyüşlərdə şücaət göstərib.
Mart ayının sonunda Çingiz müəllim anasının ölüm xəbərini eşidir və onu dəfn etmək üçün Beyləqana yola düşür, orada eşidir ki,
ordumuz ermənilərlə döyüşə başlayıb.
- Anamı dəfn edəndən sonra, İnqilab mənə zəng vurub dedi ki,
ata, orada qohum-əqrəbanı başa sal ki, buraları tək qoyub mərasimə
gələ bilmərəm, düşmənin başını əzmək üçün fürsət yaranıb. Beli bükülmüş Çingiz müəllim titrək əllərini tez-tez üzünə aparıb, ara verməyən göz yaşlarını silir: - Oğlumun hərbi fəaliyyəti artdıqca mərkəzə
yerləşmək məcburiyyətində qaldıq. Evimizi çox ucuz qiymətə satıb,
Gəncədə bərqərar olduq. Bu gördüyünüz evi kirayə tutduq. Oğlum
gözləyirdi ki, dörd ildən sonra mənzil alacaq. Ancaq çox xoşbəxt idik,
bizim dünya malında gözümüz olmayıb.
Eşik qapısı açılır. Məzar başından evə dönənlər - İnqilabın anası
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Sədaqət xanım, bacıları Lamiyə, Fidan və həyat yoldaşı Lalə içəri girirlər. Bir qədər əvvəl telefonla Çingiz müəllim onlara mənim gəldiyimi xəbər verdiyindən, kim olduğumu da soruşmadılar. Əksinə, mən
soruşdum İnqilabın anasından:
- Sədaqət xanım, nə dediniz oğlunuza? Nə soruşdunuz soyuq
başdaşından?
Gözlərinin yaşı qurumayan ana dərdli-dərdli dedi:
- Hansı birindən soruşum, iki oğlum qara torpağın altındadır.
Gedib deyirəm ki, ay etibarsızlar, Siz bizə indi gərək idiniz. Biz sizin çiyinlərinizdə torpaq altına getməliydik. Bizi Siz ziyarət etməliydiniz, biz Sizi ziyarət edirik. Ata-ana üçün bundan da böyük dərd
olmaz ki... Onun səsindəki yanğını duymaq çətin deyildi: - Oğlum
çox nümunəvi idi. Dərslərini də yaxşı oxuyurdu. 8-ci sinifdən sonra
məndən icazə alıb hərb yolunu seçdi. Xeyir-duasını verdim. Həmişə
üzümüzü ağ elədi. Ali Akademiyada oxuyanda həftədə və ya ayda
bir dəfə, nə zaman evə gələrdisə mənə hədiyyə gətirərdi. Bir dəfə
də yenə evə gələndə yol çantasını axtardım, hədiyyəsini tapmadım,
dedim, ay oğul, bəs hədiyyəsiz gəlmisən? Cibindən Fəxri Fərmanını
çıxarıb dedi ki, yox ana, bu dəfə cibimə qoymuşdum ki, səni həyəcanlandırım. Mənim üçün hədiyyələri aldığı təşəkkür məktubları,
diplomlar, fərmanlar olardı. Məktəbi bitirib sənət seçimi edəndə də
mənimlə məsləhətləşdi, dedi ki, ana, səma, dəniz, torpaq, hansını seçim? Səmanı seçsəydi, hərbi pilot olacaqdı, səma məni qorxudurdu.
Elə hərbi dənizçi olmasından da ehtiyatlanırdım, çünki dənizdən də
qorxurdum. Dedim torpağı seç, o da göstərdiyim yolu tutdu, artilleriya atıcılığı sahəsini mənimsədi. Arxayın oldum ki, müharibədə
artilleriya düşmənin önündə olmur, arxada olur, odur ki, düşmən
gülləsi balamı tutmaz. Deyir ki, sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
O qanlı aprel günlərində qayınanam rəhmətə getdi. Beyləqana gedirdim. Tərtərdəki qızım zəng vurub dedi ki, müharibə başladı. Mənim
də oğlum düşmənlə təmas xəttində Tərtərdə xidmət edirdi. Qızımın
qaldığı ev də həmin əraziyə yaxın idi. Yolu geri qayıtdım, getmədim
ki, balama yaxın olum, çayını-çörəyini verim, nəfəsim onu qorusun.
Dəfn mərasiminə qatılmadığıma görə məni qınamadılar, dərdimi anlayırdılar. Tərtərdəki qardaşımın və qızımın evinə çatdım. Biz həyətin bir başından dayananda, onların təmas xəttini aydın görürdük.
Bütün topların, güllələrin səsi evimizin içərisində idi sanki. Bir də
gördüm İnqilab zəng vurub ki, Qarabağlıdayam, arada evə gələcəm.
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O gəldi. Tez çay-çörək hazırladıq. Gördüm yemir. İsrar edəndə dedi
ki, ana yeyə bilmirəm, orda əsgərlər acdır. Dedim, aya bala, niyə ki,
indi ordunun təchizatı yaxşıdır. Cavab verdi ki, ana, hərbi hissədən
çıxmaq çətinləşib, etrmənilər koordinatı müəyyən edib, gedib-gələn
maşınlara atırlar, ona görə də ərzaq problemimiz var. Kəndin uşaqları sürünə-sürünə əsgərlərə yumurta kartof soyutması, pendir-çörək
gətirirlər. Qardaşım tez ət alıb gətirdi. Manqal qaladıq. Xeyli kabab
çəkdik. Kababları pay-pay edib yığdıq çörəyin arasına. Tədarük gördük. İnqilab da çimib gedib yatdı. Dedi, neçə gündür yatmırıq, bir
az dincəlib gedəcəyəm. Getmək vaxtı gələndə, yuxudan ayıltmaq
istəmədim onu. Elə şirin və yorğun görünürdü ki... Getdim üzündən
öpdüm, sifətinə tumar çəkdim, sığalladım, yenə də oyatmağa ürək
eləmədim. Qardaşım hirsləndi ki, gör uşağı fərari edə bilərsənmi.
Oyat, durub getsin hərbi hissəyə. Allah məni öldürsün, balamı öpəöpə yuxudan oyatdım ki, dur get güllələrin, bombaların altına. Maşının arxasını su, siqaret, kabab, gücümüz çatan nə var idisə, doldurub
oğlumu yola saldıq. Qardaşım aparıb onu ötürdü. Qayıdıb gələndə
dedi ki, İnqilab o qədər tədarükdən özünə iki qutu siqaret götürdü,
yeməyə barmağını da uzatmadı, hamısını əsgərlərə payladı. Həmin
günü atəşkəsin necə başlamasını soruşdum. Dedi ki, ay ana, əvvəl
atışma başlayanda, təlatüm keçirirdik. Canımızda həyəcan var idi.
Sonra irəlilədikcə bu hiss keçib getdi. Ana, bilirsən əsgərlər necə oxuyurlar? Hamısının qəlbində, gözündə xoşbəxtlik var. İndi bir erməni
tapmırıq ki, vuraq. Bütün mövqelərini top atəşi ilə sıradan çıxarmışıq.
Keçmişik Sərsəng tərəfə, sabaha Sərsəngi götürəcəyik. Di gəl ki, onlar
tərəfdən atan da erməni deyil, muzdlu rus hərbçiləridir. Çox böyük
artilleriya taktikasına malikdir onların top atıcıları. Dəqiq koordinat
seçməyindən bilirəm ki, onlar ruslardır. Onlardan iki top atıcısını
məhv etmişəm. Ancaq biri girib gizlənib. Bizim koordinatımızı axtarır. Səhərisi günü zəng vurub dedi ki, ana gözün aydın, erməni tərəfindən top atan üçüncü gizlənən atıcını da məhv etdim. Elə sevinirdi
ki... Dedim, ay bala, şirniyyat bişirim göndərim. Dedi göndər. Axşam
saat 6-nın yarısı zəng vuranda, artıq telefonuna zəng çatmırdı... Bilmirəm, balamın yerini ermənilərə kim xəbər verdi. O sağ olsaydı, indi
Sərsəngi də götürəcəkdilər. İnqilab həlak olmamışdan əvvəl 18 şəhidimiz var idi, o həlak olandan sonra, şəhidlərin sayı çoxaldı...
İnqilabın atası Çingiz Quliyev söhbətə qoşulur:
- Oğlum döyüş meydanında qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib.
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Ölümünə 10 saniyə qalmış, atılan topdan sonra, başını qaldırıb deyib ki, Azərbaycan zabiti erməni qabağında başını yerə əyməz. Elə bu
vaxtı da atılan mərminin qəlpəsi onu yaralayıb. Bunu mənə dəfnində
iştirak edən hərbçi dostları dedilər. Ermənilər öz saytlarında yazmışdılar ki, Azərbaycan Ordusunu zəiflətmək üçün, birinci topçu İnqilab
Quliyevi məhv etmək lazımdır. Sonra həmin yazını sildilər. İnqilab
hara gedirdisə, qəlpə dalınca gəzirdi. Beyləqanda yaşayanda ermənilər dayanmadan başımıza bomba yağdırırdılar. Bir dəfə atılan snayper gülləsinin biri gəlib düz başının üstündən keçmişdi. Pəncərənin
yanında güllə keçən yeri ölçdük, bir santimetr fərq var idi. Bu sonuncu müharibə başlamazdan əvvəl də bir dəfə o tərəfdən atılan mərminin qəlpəsi gəlib İnqilabın yanındakı ağaca dəymişdi. Həmin qəlpəni
çıxarıb evə gətirmişdi, deyirdi ki, bu qəlpə də məni öldürmədi. Üçüncü qəlpə axtarıb tapdı sərkərdə İnqilabı. Anamı dəfn edəndən bir gün
sonra da gəlinin atası zəng edib, bizi təcili Gəncəyə çağırdı. Oğlumun
tabutunu gətirdilər...O gün bu gün, bu balaca Hüseyni ovuda bilmirik. Atasının dəfnindən bir neçə gün sonra, nənəsi ona atasının şəhid
olduğunu söylədi. İnanın ki, uşaq, nənəsinin boynunu qucaqlayıb içini çəkə-çəkə hönkürtüylə necə ağladısa, ürəyimizi ikinci dəfə dağladı.
Bir neçə gün bundan əvvəl aparmışam onu parkda gəzdirməyə, birdən yolda atasının maşınına bənzər maşın gördü. Dayanıb diqqətlə
baxdı maşına, sonra da başladı öz-özünə danışmağa:
- Dədənə söyyümmü, ay İnqilab?
- Onun dədəsi kimdir bala?
- Sən?
- Məni niyə söyürsən, ay Hüseyn?
- Ə, bu bəs niyə gəlmir? Ə, İnqilab, balalarını niyə qoyub getdin...
- Uşaq qəribə sözlər danışır, gözlənilməz suallar verir. Heç barışmaq istəmir atasının yoxluğu ilə. Dayanır o giriş qapısının qabağında,
deyir ki, “Ə... bəs bu nə vaxt gələcək?”,“Bizi niyə yetim qoyub getdin,
ay İnqilab?”... İndi gəl uşağın o sözlərindən sonra, yaşa görüm, necə
yaşayırsan...
Sonra İnqilabın ailə albomunu gətirdi 23 yaşlı gəlini Lalə. İndi
İnqilabın iki oğlunu böyüdür. Bəzən nağıllarımızda qəhrəmanları vəsf edəndə yazardılar ki, gözəlliyi göz qamaşdırırdı. Şəkillərdən
gördüyüm İnqilab Quliyevin də əzəməti, gözəlliyi, vuqarı göz qamaşdırırdı. Əyninə geyindiyi hərbi libası isə onun boy-buxununa şahanəlik görkəmi verirdi. Çingiz müəllim gəlini Laləyə işarə edib dedi
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ki, bunlar bir-birini cüt göyərçin kimi sevirdilər. İnqilab 13 aprel 1983cü ildə doğulmuşdu. 5 noyabr 2011-ci ildə Lalə ilə toyları olmuşdu.
Cavan ailənin sevincli günləri az oldu. Xoşbəxtlik üçüm müharibə
keçilməz sədd idi. 4 aprel 2016-ci ildə ermənilərin atdığı mərmidən
qopan qəlpə İnqilab Quliyevin gözlərini əbədi yumdu. Lakin o, qələbəmizdən xəbərdar idi. Aprelin 3-də gəlib anası ilə görüşmüşdü və
ondan böyük ruh yüksəkliyi ilə ayrılmışdı.

Ortancıl bacısı Ahu Tərtərə yenicə qayıtmışdı. Ata-anasını bu
günlərdə tək qoymayan Lamiyə və Fidan bacıları da onlarla bərabər
idilər. Qızlar dedilər ki, qardaşları başlarının tacı idi. İndi kimsəsiz,
böyüksüz qalıblar, onu heç kim əvəz etmir. İnqilabın yoxluğu ilə barışa bilmirlər. Hər birinin çiynində böyük qardaş haqqı, yükü var. Onu
da əlavə elədilər ki, İnqilab heç vaxt özünə ölüm gətirməzdi. O, qəhrəman olmaq üçün doğulmuşdu. Arzuları da bitib-tükənməz idi. İki
oğlunu sünnət edəcəkdi bu apreldə. Gedib iş yerində demişdi ki, mənim iki aylıq maaşımı birdən verin, uşaqlarıma kiçik toy edəcəyəm.
Həmin pulu İnqilabın yasına xərclədik.
Vəfatından sonra Azərbaycan Prezidenti tərəfindən xidmətləri
yüksək qiymətləndirilən İnqilab Quliyevin “İgidliyə görə” medalı
böyük oğlu, 4 yaşlı Hüseynin sinəsinə taxıldı. Evlərində medal çox
idi. O medalları İnqilab özü almışdı. Bu medalına isə oğlu sahib çıxdı.
229

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

Gəncədən Bakıya yola düşməzdən əvvəl, yenə Quliyevlər ailəsinə baş çəkdim. İnqilabın yadigarı balaca Hüseyn əsgər paltarını geyinib qardaşı Əyyamla məni gözləyirdi. Onun üçün aldığım oyuncaq
maşını qutusundan çıxaranda, uşaq sevincindən atılıb-düşdü, gözlərində həmin an dünya boyda xoşbəxtlik gördüm. Balaca Hüseynin
xoşbəxtliyindən mənim də kədər dolu qəlbimə kiçik sevinc işartısı
düşdü. İçimdən keçən arzuları dilimə gətirdim. Tanrı bütün balalarımızı xoşbəxt eləsin. Bu günlərdə şəhid İnqilab Quliyevin ailəsinə
Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən ikiotaqlı mənzilin açarları
balaca Hüseynə verilib. Şəhidin atası Çingiz Quliyev prezident İlham
Əliyevə və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevaya onun ailəsinə
göstərdikləri diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirib. Təzə mənzilə köçəndən sonra İnqilabın oğlanları yeni həyətdə hərdən çıxıb
həmyaşıdları ilə oynayırlar... Hərbi formalı kişi görəndə qeyri-ixtiyari
ya qabağına qaçır, ya da arxasınca məzlum-məzlum baxırlar...
Bu yazımı Gəncənin qəhrəmanlıq tarixini yazan Cavad xanla başlamışdım, elə bu mövzu ilə də söhbətimi yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Cavad xan öz ölümü ilə ölümsüzlüyünə imza atdı. Onun igidliyi
dillərdə dastan oldu, əfsanələşdi. Yenə də tarixi faktlara müraciət
edirəm. Sonradan Qafqaza baş komandan təyin olunmuş markiz Pauliççi Gəncəyə gəlir. Cavad xanın ailəsi ilə görüşür. O, Qacar taxt-tacının vəliəhdi Abbas Mirzəyə 20 fevral 1812-ci il tarixli məktubunda
yazırdı: “Gürcüstanı və ona birləşən vilayətləri idarə etməyə başlayarkən, mən Yelizavetpolda mərhum Cavad xanın qohum-əqrəbasına
rast gəldim. Öz vətəninə layiqincə xidmət edən adamları sevdiyim
üçün Cavad xana haqq qazandırıram. O, şəhəri müdafiə edərək, əlində silah həlak olmuşdur. Mənim Cavad xana olan dərin hisslərimi və
xüsusi hörmətimi nəzərə alaraq onun nəslindən olanların hamısına
azadlıq verdim ki, İrana köçsünlər”.
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“ATA, SƏNİN ÜÇÜN ÇOX DARIXIRAM...”

Mehman Bayramov 1992

Vaqif Bayramov 2016

...Vaqif tövşüyə-tövşüyə 4-cü mərtəbəyə qalxıb, qapını bərkdən
döyməyə başladı. Anası Zeynəb qapını açıb: - Ay Vaqif, oğlum nə
olub, qapını niyə sındırırsan? - deyə oğlundan soruşanda, oğlu ona:
- Ay ana, tez ol, mənim doğum şəhadətnaməmi ver, məktəbdən
istəyirlər, aparmalıyam, - deyib, şəhadətnaməsini götürüb, qaça-qaça
evlərinin yaxınlığındakı banka girmişdi. Bir az bundan əvvəl banka
gəlib, əlindəki 200 manat pulu Naftalandakı döyüş fondunun hesabına göndərmək istəyəndə, bank işçiləri ondan pulu götürməmişdilər.
Demişdilər ki, get, böyüyünlə gəl. O isə ağlamsınaraq “nə olar, orda
mənim qardaşım, dostlarım vuruşur, götürün bu pulu. Özüm yığmışam, öz pulumdur”, - deyəndə bank işçisini razı sala bilmişdi... Onda
Vaqif 6-ci sinifdə oxuyurdu. Vaqif bankdan aldığı çeki gətirib, şəkil
albomlarının arasında gizlətmişdi və həmin çeki anası təsadüfən görmüşdü. Onda hələ iyulun 1-nə 12 gün qalırdı və qardaşı Mehman ön
cəbhədə ermənilərlə vuruşurdu...
... Azərbaycanın Birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
şəhid anaları ilə görüşlərinin birində belə bir fikir səsləndirmişdi: “Şəhid anaları QƏHRƏMAN ANALARDIR!” - bu fikir Vətən yolunda
iki oğlunu şəhid verən Zeynəb xanım Bayramovanın xarakterinə tam
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uyğun gəlir. Zeynəb xanım Qarabağ müharibəsinin hər üzünü görmüş qəhrəman qadındır. 1991-ci ildən bu yana, cəbhənin Goranboy
istiqamətində vuruşan əsgərlərin anası oldu, onlara yardım apardı,
qayğılarına qaldı. İndi o ananın hüzuruna gəlmişəm. Evləri Naftalan
şəhərinin Şəhidlər Xiyabanı ilə üzbəüzdür. 1966-cı ildən bu binada
yaşayırlar. Evinin divarından iki şəhid oğlunun böyüdülmüş şəkilləri
asılıb. Saçları bəmbəyaz olan ananın sifət cizgilərində illərdən və kökündən gələn xanımlıq, müdriklik, alicənablıq iz salıb. Üzünün qırışları yaşından deyil, dərdindəndir. İndi o qəhrəman oğulların anasının
övladları haqqında xatirələrini dinləyirəm. Dərddən sinəsi oyma-oyma olan Zeynəb ana ötən günləri xatırlayır:
- 4 oğlum, 1 qızım var, Mehman böyük oğlum idi. 1971-ci il aprelin 1-də doğulmuşdu. Əsgərliyini Brest şəhərində çəkmişdi. 1991-ci
ilin dekabr ayının 25-də qayıdıb gəldi. Yaman çətin vaxtlar idi, Sovetlər birliyi dağılmışdı, qarışıq zamanə idi. Amma dolanışığın ağırlığına baxmayaraq, əsgərliyə gedib-gələnin adına evdə qonaqlıq düzəldərdilər, mən də oğlumun şərəfinə qazan asıb, süfrə bəzəmişdim.
Mehman qonaqlar üçün bişirdiyim yemək dolu qazanları götürüb
əsgərlər üçün apardı, dedi ki, ana, biz burada ac qalmırıq, ancaq onların orada təminatı yoxdur. Mən də nə deyəcəkdim ki... Onsuz da bir
əlim əsgərlərin üstündə idi... Bir də yanvarın 1-də evə gələndə, baxdım ki, əynində hərbi forma var, dedi ki, uşaqlarındır, elə-belə alıb
geyinmişəm. Sən demə, məni aldadırmış... Bir də 1992-ci ilin fevralında Xocalı hadisəsi baş verəndə, mənə üzünü tutub: - Ana sən narahat
olmayasan deyə, deməmişdim, ancaq elə hiss etdiyin kimi, yanvarın
1-dən könüllü özünümüdafiə batalyonuna yazılmışam. Bu Xocalı hadisəsindən sonra isə heç evdə otura bilmərəm, bu qisası yerdə qoymaq olmaz, yoxsa nə gələcək insanlar, nə bu torpaq bizi bağışlamaz...
Mehman ön cəbhədə oldu, Vaqif də hər gün dərsdən çıxan kimi velosipedi ilə və ya yol maşınları ilə ön cəbhədəki əsgərlərin yanına qaçıb
gedirdi... O vaxt əsgərlərimiz gücləri çatan qədər qəhrəmanlıq edib,
vuruşurdular, hətta bir dəfə Talış yüksəkliyini də almışdılar... Sonra
orada heç kim oturmadığından, erməni təzədən gəlib leşkərini saldı
ora... İndi həmin tarix təkrar olunur, bala...
Vaqifin uşaqlığı əsgərlərin arasında keçdi, qardaşı gələndən sonra daha çox bağlandı hərbə. Deyirdi ki, ana yeməyi çox bişir, Qasımbəylidə topçu uşaqların yeməyi yoxdur... Bir də görürdün ki, qazanı
bağlayıb velosipedinin arxasına, gedir Naftalanın girəcəyindəki hər232
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bi hissəyə, ya da Gorana... Gedib qardaşını axtarıb tapırdı... Axırda
özüm gedib Naftalanın İcra Hakimiyyətinin nümayəndəliyinə dedim
ki, bizə bir maşın ayırın, çünki bu yollarda qalmışıq... Özüm də qoşulub oğlumla əsgərlər üçün bişirdiyim yeməkləri aparıb paylayırdım...
Zirzəmimdə kompot, mürəbbə qalmırdı, hamısını daşıyırdıq əsgərlərə... Deyirdim ki, bu uşaqlar güllənin qabağındadırlar, qoy yesinlər,
qarınları tox olsun... Yun sap alıb onlar üçün corab, əlcək, jilet toxuyurdum... Gecəm-gündüzüm yox idi... Bir dəfə də Vaqif yenə öz əli ilə
aparıb hərbi hissəyə 3000 rubl pul keçirmişdi. Vaqifə 703 saylı hərbi
hissənin o vaxtkı komandiri, polkovnik Nəcməddin Sadıxov “Malenkiy geroy” (“Balaca qəhrəman”) adını vermişdi. 1992-ci ildən atəşkəs
başlanan günə kimi biz ana-bala əsgərlərimizin yanında olmuşduq.
Sonra da yaralıların dalınca gəzdim, öhdəmə yaralı əsgər götürmüşdüm, onu sağaltdım. “Təki Vətən sağ olsun”, - deyə, haralara baş vurmadım ki...
-1992-ci ilin qora bişirən isti iyul günü idi, adamın nəfəsi kəsilirdi. Məhəllədəki bağ evində həyət-baca işi görürdüm. Ancaq baxdım
ki, ürəyim titrəyir, ayaqlarım əsir, müvazinətimi güclə saxlayıram.
Elə bu vaxt qonşumuz mənə sarı boylanıb dedi ki, Zeynəb bacı, getmirsən evə? Dedim ki, ayaqlarım tutmur. Gedə bilmirəm nədənsə...
Bir də məhəlləyə girəndə gördüm ki, təcili yardım maşını dayanıb, hamı da mənə baxır... Dedilər ki, o təcili yardım maşını Mehmanı xəstəxanaya aparır... Əlimi atdım saçlarıma haray, nalə çəkdim...
Yaşadığımız məhəllədə qonşuların ümumi xeyir-şər mağarı var idi.
Mehmanı ora aparıb uzatdılar masanın üstünə... Odur eeee... 2 metr
hündürlükdə boyu olan balamı, qanın içərisində, səsiz-səmirsiz uzatmışdılar... Dostları onun ölüm anından danışdılar, dedilər ki, Ağcakənd-Talış istiqamətindəki postda dayanıblarmış. Gecə hamı yatıb.
Mehman çox ayıq oğul idi. Yanından quş da səkə bilməzdi. Birdən
uşaqlara deyib ki, deyəsən, çadırın qabağından kimsə keçdi. Yanındakı uşaqlar çıxıb həmin yerləri yoxlamaq istəyəndə, kimsəyə icazə
verməyib. Deyib ki, birdən mina qurarlar, tələ düzəldərlər, partlayar,
düşərsiniz minaya... Sizin evinizdə bir sürü gözləyəniniz var. Özüm
gedim, yoxlayıb gələcəyəm. Ayaq izləri olan yerə gəlib çatanda, minanı görüb tez gerı atılıb, lakin mina partlayaraq, ayağının şah damarına
dəyib. Yanındakı döyüşçülər maşın tapıb onu, xəstəxanaya çatdırmaq
istəyiblər. Yolda döyüşçülərdən biri deyib ki, Mehman, qorxma, azca
qalıb, çatırıq, indi səni sağaldacaqlar... Mehmanın axır sözü, “qorx233
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muram, qorxmuram...” olub. Balam son nəfəsində mənə iki kəlmə söz
yadigar qoyub getdi. Mənim qorxmaz, qəhrəman balalarım... Oğlum
Ağcakənddən Naftalana gələnə qədər, qanaxmadan həyatını itirib...
Zeynəb xanım evdar qadın olsa da, sinədəftərdir. Azərbaycan
folklorunu gözəl bilir. Özü də şeir yazır. Oğul dərdi onu ağı deyən,
qan ağlayan bülbülə çevirib. Həmin o 1 iyul günündən başlayaraq
Mehmanı, Vətəni, qəhrəmanları vəsf edən şeirlər yazmağa başlayıb.
Vətəni çox sevən igid Mehmanım,
Vətənin uğrunda canından keçdi.
Aprelin 1-də dünyaya gəldi,
İyulun 1-də dünyadan köçdü...
Hər yerdə Mehmanı aradı, oğlunu axtarmaq üçün döyüşdüyü səngərlərə getdi, əli ona yetməyəndə, oturub dərdlərini bayatıya çevirdi:
Məktubu ağ saxlaram,
Yazmaram, ağ saxlaram.
Bir də qapıdan girsən,
Yüz il qonaq saxlaram...
Ancaq ana nə biləydi ki, bir də 24 ildən sonra, sinəsinə yenə oğul
dağı çəkiləcək, yenə həmin Talış istiqaməti, yenə həmin gülləbaran,
yenə həmin yara vurulacaq qəlbinə...
Vaqif Dilqəm oğlu Bayramov, 1986-cı ildə Naftalan şəhərindəki
İmadəddin Nəsimi adına 1 saylı orta məktəbin 8-ci sinfini bitirəndən
sonra C. Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə daxil oldu. 1997-ci ildə həmin təhsil ocağını bitirib, Bakı Ali Hərbi Birləşmiş Komandanlıq məktəbində təhsilini davam etdirdi, oradan 2001-ci ildə motoatıcı ixtisası
üzrə məzun oldu. 2003-cü ildə leytenant rütbəsi ilə hərbi xidməti fəaliyyətə başladı. İllər ötdükcə, o da pillə-pillə qalxdı, tağım komandiri,
tabor qərargah rəisinin tərbiyəvi işlər üzrə köməkçisi, 2014-cü ildən
etibarən isə N saylı hərbi hissədə bölmə rəisi vəzifəsində çalışdı. Hər
zaman ön cəbhədə xidmət etdi, çətinliklərdən qorxmadı. Onu hamı
sevirdi, çünki gülərüzü, xeyirxah qəlbi, dostlar üçün açıq könlü var
idi. O, insanlara yaxşılıq etmək üçün gəlmişdi dünyaya. Uşaq yaşlarından güllə, top, atəş səsləri altında böyümüşdü, onun qəlbinin
dərinliyində Vətənin müdafiəsində həlak olan dostlarının, əsgərlərin,
tanıdıqlarının, şəhid analarının, qardaşı Mehmanın ağrısı var idi.
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Aprelin 1-i qardaşı Mehmanın doğum günü idi. Bu günü həmişə
ailəliklə süfrə başına yığışıb, Mehmanı yad edirdilər. O, bir dəstə gül
alıb, Şəhidlər Xiyabanında uyuyan qardaşını ziyarət etdi. Sonra evə
gəldi. Təzə mənzilə 1 ay idi ki, yığılmışdı, ailəsi ata-anasına yaxın yerdə yaşayırdı. İşlədiyi hərbi hissə də, bu ocaqdan məsafə etibarı ilə çox
uzaqda deyildi. Qardaşının məzarını ziyarət edəndən sonra evlərinə
getdi. Əslində evə getməkdə məqsədi, uşaqlarını, ailəsini sonuncu
dəfə doyunca görmək idi. Çünki bilirdi ki, rəhbərlikdən aldığı tapşırıq ağırdır, düşmənlə üzbəüz döyüşə gedəcək. Uşaqları, ata-anası ilə
görüşüb dedi ki, narahat olmayın, təlimlərimiz başlayıb, bir neçə gün
evə gəlməyəcəyəm. Əslində bütün hərbçilərin ailələri “təlimdəyəm”
sözünün mənasını yaxşı anlayırdılar. Bir də ki, Naftalan düşmənlə
təmas xəttində yerləşdiyindən, bu yerin camaatı top-güllə, atəş səslərinə öyrəncəli idilər.
Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə atəş səsləri intensivləşəndə, qohum-əqrəba, dost tanış narahat olmağa başladı, Nuranəyə zəng vurub ondan Vaqifi soruşdular, o da hamını arxayın salıb dedi ki, Vaqif
döyüş bölgəsinə gedən deyil, axı o siyasi işlər üzrə işləyir... Aprelin
5-nə qədər Nuranə, Zeynəb xanım, bacısı Məlahət intizarda qaldıqlarından, tez-tez Vaqiflə telefon əlaqəsi saxlayırdılar, onun gümrah səsini eşidəndə isə sevinirdilər. Həmin vaxt Vaqifdən dostları da xəbər
tuturdular. Onlardan biri Amerikada yaşayan Saşa idi. İndi bu yazdığım sətirlər, kapitan Vaqif Bayramovun Saşa ilə son danışığındandır:
“Saşa, o biri tərəflərdən xəbərim yoxdur. Cəbrayıl, Füzulinin
alınmasını dəqiq bilmirəm. 4 gündür çıxmışıq. Ancaq bizim qarşımızdakını almışıq. Talışdayıq. Ala-ala da gedirik. Hər şey inşallah yaxşı
olacaq. Dayandırmasalar, düz Xankəndə qədər gedəcəyik...”...
Bu əməliyyatlarda Vaqifin yanında gənc əsgərləri və dostları həlak oldular. O, laçınlı Ülvin Məmmədovun qəhrəmanlığını, sumqayıtlı Şulan Bayramovun şücaətini gözləri ilə gördü. İrəlilədikcə, aldıqları
ərazilərin qələbə sevincini birlikdə yaşadılar. Ülvinlə Sulanın bir andaca, düşmən tərəfindən atılan mərmi atəşindən həlak olduğunu görüncə, dəhşətə gəldi. Bir az bundan əvvəl Ülvinin əlində rabitə aparatı, “Azərbaycan” mahnısı oxuyurdu... Bu ağrılı anlar yaddaşına həkk
olundu. Elə həmin anda qardaşı Mehman gəldi gözlərinin qabağına...
Sonra növbəti tapşırığı alaraq, yenə də irəliləməyə başladı. Bu yerləri
yaxşı tanıyırdı, ona görə də döyüşçüləri daşıyan avtomobili özü idarə
edirdi. O, qəfildən əyləci basıb, maşını saxladı, bu vaxt yüngül qəza
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ilə ötüşdülər. Onları irəlidə erməni tərəfindən quraşdırılmış minadan
qısa bir məsafə ayırırdı. Döyüş dostlarına xətər dəyməsə də, Vaqif
yüngül yaralandı. Aprelin 5-i, günorta vaxtı üz-gözünü təmizləmək
və paltarlarını dəyişmək üçün evinə getdi. Bu dəfə Nuranə onu hirsli
gördü, çəkinə-çəkinə ərinə dedi ki, “artıq atəşkəs elan edilib, bəlkə
döyüşə getməyəsən?”. Vaqif onun bu sözünə acıqlı-acıqlı cavab verdi:
- 1-2 saat yorğunluğumu alım, məni tez oyat, getməliyəm, əsgərlər orda təkdir, mənsiz bacarmazlar... Bərkitmə əməliyyatı görmüşük,
qüvvəmiz azdır. Talışı almışıq, indi o boyda əziyyətdən sonra oraları
boş qoymaq olmaz.
Elə yemək yediyi yerdə Vaqifin telefonuna zəng gəldi. Zəng
edənlər baş leytenant Qabil Orucəliyev, Cavid Dədəkişiyev və Adil
Adilzadənin dayandıqları ön postlarda şəhid olduğunu söylədilər...
Dostlarının şəhid olmasını eşidən Vaqif uşaq kimi ağlamağa başladı.
Bu vaxt balaca oğlu Umud onun yanına gəldi. Oğlunu qucağına götürüb bağrına basdı və başını sığallayaraq dedi:
- Umud balam, indi mən ölsəm də dərdim olmaz, sən mənim adımı, soyadımı daşıyacaqsan, bacılarına, anana arxa-dayaq olacaqsan...
Ərinin bu sözlərini eşidən Nuranə gözləri yaşarmış halda ona
yaxınlaşdı, Vaqif həyat yoldaşının nə demək istədiyini anladı və kədərli-kədərli üzünə baxıb:
- Sözdür də deyirəm, mən sizi heç vaxt tək qoymaram... Nuranə,
narahat olmayın, mənim orda əsgərlərim var, ön cəbhədə olmalıyam,
bu gecə məni gözləməyin, ola bilsin ki, sabah gələcəyəm, - dedi və qapıdan çıxdı. Bu dəfə uşaqlarını qucaqlayıb görüşmədi... Qızı Zeynəb
pilləkənin başına gəlib, “ata niyə bizi öpməmiş gedirsən?” soruşanda, “qızım, tələsirəm, qayıdanda sizi öpəcəyəm”, -cavabını verdi və
maşınına oturub getdi. Zeynəb də eyvanın pəncərəsindən əl edərək,
atasını yola saldı.
Aprelin 6-sı Nuranə ilə danışanda Vaqifin dünənki hirsindən
əsər-əlamət yox idi. O, sevinə-sevinə Nuranəyə deyirdi:
- 4 nəfərlə ermənilərdə olan digər postları da almışıq, video çəkən
telefon tapan kimi buraları çəkəcəyəm, sonra sizə göstərəcəyəm...
Vaqif qərargahın idman mütəxəssisi və iki əsgərlə yeni aldıqları mövqelərdə dayanmışdılar . Artıq atəşkəs elan olunmuşdu. Çox
rahat nəfəs alırdılar. Lakin onların ürəyindəki irəliyə getmək istəyi
heç birinə rahatlıq vermirdi. Gecənin bir aləmində Vaqif hiss edir ki,
buralardan kimsə keçdi... 24 il bundan əvvəl qardaşı Mehman da da236
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yandıqları yerdən ermənilərin keçdiyini hiss etmişdi. O dəqiqə hərbçi
intiusiyasını işə salır. Ətrafa baxıb, qısa təhlil aparandan sonra, belə
nəticəyə gəlir ki, ermənilər meydanı boş görüb, postları geri almaq
üçün yenidən hərəkətə başlayıblar. Vaqif bu zaman geri aldıqları 3-cü
postda dayanmışdı. Silah-sursatını götürərək, irəliyə gedir, arxadan
gələn döyüşçü dostuna deyir ki, onları qabaqlamaq lazımdır... Vaqif
Talış kəndini də adlayaraq, Madagiz kəndi istiqamətində irəlilədiyi
üçün mövqelərimizdən xeyli uzaqlaşır, düşmənin içərisinə qədər gedir. Özü üzbəüz erməni ilə döyüşə girir, sona qədər döyüşür, gülləsi qurtaranda isə avtomatın qundağı ilə vuruşmağa başlayır... O, tək
başına döyüşür, Mehmanın, ötən 4 gün ərzində gözünün qabağında
şəhid olan əsgərlərinin qisasını alır. Əsl zabit kimi son nəfəsinə qədər
döyüşüb, qanlı meydanda tək qalır və düşmən gülləsindən aldığı ağır
yaralardan sonra Vətən torpağında ruhunu Tanrıya tapşırır... Qardaşı
Mehmanın yanına ucalır...
Nuranə günorta saat 4-ə qədər Vaqifə telefon zəngi etsə də, telefonunu götürən olmur... Sonra eltisi zəng vurub deyir ki, Vaqif yaralıdır, özü də ki, neytral zonada qalıb. Bu sözləri eşidəndə, Nuranənin
ayaqları yerdən üzülür. Həmin ağrılarını danışır Nuranə:
- Sözün həqiqi mənasında elə bil ki, ayaqlarım sındı, ümumiyyətlə taqətim qalmadı. Gücüm tükəndi və mən yerə çökdüm. Yerə yıxıldığımı görən Umud və Aylin də ağlayırdılar. Yenə Vaqifin telefonunu
yığdım, xeyli zəng gedəndən sonra, onun telefonunu keçirdilər... Başladım yıxıldığım yerdə Allaha yalvarmağa ki, nə olar mənə taqət ver,
yerdən dura bilim... Fikirləşirdim ki, evdən çıxıb Vaqifin olduğu yerə
gedəcəyəm... Sonra qardaşım gəlib bizi əvvəlki evimizə- qayınanamgilə apardı... Qızım da deyirdi ki, ana, ağlama, bizim atamız gələcək,
o, heç vaxt ölə bilməz... Onu sağ görmək, sağ qarşılamaq ümidi ilə
düz 5 gün gözlədik...
Həmin təlatümün, dərdin, intizarın içində necə oldusa, mürgülədim. Birdən yuxumda bir qadın səsi eşitdim, qeybdən gələn səs mənə
deyirdi:“Vaqifdən nigaran qalma, indi o göylərdədir, yeri yaxşıdır,
narahat olma...”. Tez ayıldım... Yenə Allaha yalvardım ki, Vaqifimi
mənə yetir, Vaqifimi mənə gətir... Aprelin 9-da Vaqiflə tanışlığımızın
9 ili tamam olurdu. Fikirləşirdim ki, harda olsa, özünü yetirəcək, ancaq ondan xəbər gəlmirdi ki, gəlmirdi...
Aprelin 11-də isə Vaqifi Vətən bayrağına bükülü tabutda gətirdilər... Zeynəb xalanın, Dilqəm dayının qapısına ikinci şəhid tabutunu verdilər...
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Məlahət xanım Bayramova 4 qardaşın bir bacısıdır. Hər gün anasının-atasının yanına gəlir. Onları tək qoymur. Həmin ağır günləri
göz yaşları ilə xatırlayır:
- Bəlkə də dünyanın ən bədbəxt bacısı mənəm, iki qardaşım
Vətən yolunda şəhid olub...Qardaşlarım Ədalət, Polad üçün də çox
çətin sınaqdır. İki əziz qardaşını itir, sonra onların balalarını hər gün
ovundur görüm, necə ovundurursan... Allah anamı, atamı, qardaşlarımı, məni çətin imtahana çəkdi. Anam Vaqifin sağ olduğu xəbərini
gətirən adama barmağındakı üzüyü muştuluq çıxardı. 7 qurban dedi,
gecə-gündüz yandı, yaxıldı... Anam hələ də o üzüyü barmağına taxmır, deyir ki, Mehmanın üzünü görmüşdüm, Vaqifi mənə göstərmədilər... Aprelin 11-də gətirdilər tabutu... Artıq atam da, anam da yaşlı insanlardır. Bala dərdini Allah heç kimə göstərməsin. Mehmanın
ölüsünü görmüşdü, qucaqlamışdı, öpüb, qoxlayıb sakitləşdirmişdi
özünü. Vaqifin tabutunu açmağa icazə vermədilər. Qəbrini qazıb, ağ
kəfənə bükülmüş qardaşımı torpağa verəndə, anam da, qardaşım da
qəbrin içərisinə girdilər. Anam qolunu kəfənin altından salıb Vaqifi
qucaqladı, qoxuladı, ürəyinə çəkdi qoxusunu... Başdan-ayağa öpdü
onu... Dedi ki, mən onsuz da, daha ölmüşəm, ruhum buradadır, elə
o torpağı tökün üzümə, məni buradan çıxarmayın, oğlum ilə birlikdə
dəfn edin... İndi deyir ki, ruhumu Vaqifin qəbrində qoyub gəlmişəm,
gəzdirdiyim quru cəsəddir... Gecəni sabaha qədər yatmır, üzünü divara çevirib, telefonda Vaqifin şəkillərinə baxıb, sızıldayır...
Vaqif Dilqəm oğlu Bayramov Azərbaycan Ordusunun zabiti idi. O,
torpaq üçün canından keçdi, erməni ilə vuruşdu ki, uğrunda qanlar tökülən Talış yüksəkliyini əldən verməsin... Evimizin pəncərəsindən görünən Tap Qaraqoyunlu kəndi daim düşmənin hədəfində idi. Düşmən
yüksəklikdən böyük bir ərazini nəzarətdə saxlayırdı, əsasən də mülki
şəxsləri rahat yaşamağa qoymurdu. Düşmənlərimiz xəyanətkar idilər,
onlar dinc əhaliyə də güllə atırdılar, torpağa bağlı insanları təsərrüfatla
məşğul olmağa qoymurdular. Amma biz, o yüksəklikləri geri qaytardıq. İndi Madagiz-Talış istiqaməti bizim nəzarətimizdədir. Bu ərazilərin alınmasında digər oğullarımız kimi, qardaşımın da qanı tökülüb...
2016-cı ilin aprel ayında vətənimizə şərəfli tarix yazan, Azərbaycan Ordusunun zabiti Vaqif Bayramov haqqında xatirələri ipə-sapa
düzdükcə, qurtarmır. Zeynəb ana ilə Vaqifin doğulub boya-başa çatdığı ocaqda söhbətimizi yarımçıq qoyub, onun heç 1 ay yaşaya bilmədiyi yeni evinə gedirik. Zeynəb ana çox çətinliklə dördüncü mərtəbə238
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dən aşağı düşür... Fikirləşirəm ki, evə dönəndə ürəyi və böyrəkləri,
ayaqları xəstə olan iki şəhidin anası və xəstə şəhid atası bu yöndəmsiz
pilləkənləri necə qalxacaqlar...
Vaqifin ailəsinin yaşadığı mənzilin bütün divarlarında onun böyüdülmüş portretləri boylanır. Nuranə qayınatası və qayınanasını
hörmətlə evin yuxarı başına keçirir. Dilqəm dayı gündə bir neçə dəfə
gəlib qonşuluqda yaşayan nəvələrini yoxlayır, ona görə də nəvələri
onu hamıdan əvvəl dövrəyə alırlar. Biz isə bir kənara çəkilib, gəlinlə
söhbətimizi davam etdiririk. Nuranə deyir ki, mənimlə Vaqifin tanış
olmasını da yazın, istəyirəm ki, tarixləşsin, kitablarda qalsın eşqimiz:
- Vaqiflə bizim taleyimizi Tanrı yazmışdı. Zabit kimi işləməyə
başlayandan sonra, Vaqif dostuna deyir ki, evlənmək istəyir. Dostu
da məni, ona ən yaxşı namizəd kimi göstərir. Vaqif gülə-gülə deyir
ki, o qız böyüyüncə, mənim uşağımın 5 yaşı olacaq... O zaman mən
7-ci sinifdə oxuyurdum. Günlərin birində mən 11-ci sinifdə oxuyanda, Vaqif yenə bizim qonşuluğumuzdakı dostunun yanına gəlmişdi.
Biz həmin gündə təsadüfən onunla qarşılaşdıq. Vaqif məni qonşudan
soruşanda, dostu deyir ki, 5 il bundan əvvəl bəyənmədiyin həmin
qızdır. Hətta dostunun toy diskinə baxanda, görürlər ki, ikimiz də
gəlinin başı üzərində tutulmuş Quranın altından yanaşı keçirik. Lakin ailəm məni başqasına vermək istəyirdi, bu səbəbdən də 11-ci sinfi bitirəndən bir il sonra, aprel ayının 9-da Vaqifə qoşulub qaçdım.
Zeynəb bibi məni öz qızı kimi sevdi, qayğıma qaldı, bilmədiklərimi
öyrətdi mənə. 2008-ci ildə ilk övladımız Zeynəb gəldi dünyaya, sonra
Aylin doğuldu, Umud sonbeşiyimiz oldu... Çox xoşbəxt idik. Gələcək
xəyallarımızı qururduq... Mənimlə Vaqifin arasında 10 il yaş fərqi var
idi. Ötən illər ərzində mən onun sevgisi ilə böyüdüm.
2016-cı il martın 10-da Umudun doğum gününü restoranda qeyd
etdik. Onda dedi ki, kiçik toyunu elə çaldıracağam ki, dillərdə dastan
olsun... Toy çaldırmadı, ancaq özü tarixlərə dastan yazdı... Zeynəb
atasının məzarının başına gedir, oraya məktublar yazıb qoyur. Gündəliyi də var, ancaq gündəliyini bizə vermir...
Mən isə dərsə gedən Zeynəbi gözlədim. Dərsdən gələndən sonra
hər iki gül parçası Zeynəb və Aylinlə tanış oldum. Sonra Zeynəbi dilə
tutdum, gündəliyini istədim. Hərdən belə də olur, hətta balaca uşaqlar da öz sirlərini mənimlə bölüşürlər. Ancaq Zeynəbə dedim ki, onun
gündəliyində yazdıqlarını kitaba köçürəcəyəm, çünki kitaba yazılanlar mələklərin qanadında göylərə xəbər aparırlar. O dəqiqə məndən
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soruşdu ki, kitaba yazılsa, atam onları eşidərmi? Çox rahatlıqla dedim
ki, Zeynəb, ata səni eşidir, kitaba yazdıqlarımızı isə lap tez eşidəcək.
Sevincək gündəliyini açıb mənə göstərdi. O gündəlikdə yazılan bəzi
sətirləri Tanrı dərgahındakı Vaqifə ismarlayıram:
“Ata, mən səni çox istəyirəm... Amma sən bizi qoyub getdin...
Ata, mən sənin üzünə deyə bilmirəm... Ancaq mən bura yazıram. Sən
gələndə, sənə deyəcəyəm... Mən operasiyaya (əməliyyata) girdim. Sən
mənim əlimdən tutmuşdun... Mən operasiyadan çıxanda, sən mənim
əlimi buraxıb getdin və dedin: hər şey yaxşı olacaq... Mən yuxudan
duranda əlimi buraxıb dedin ki, indi mən gedirəm şirinim...
... Hə uşaqlar, mənim atam, Vaqif atam gələndə, mən bunu ona
oxumağa verəcəyəm...
...Gəl ata, mən səni istəyirəm...
...Mən istəyirəm ki, sən gələndə, mən sənə sevincimdən ATA
VAQİF deyəm...
...Ata VAQİF yadındadır, sən həmişə mənə “şirinim” deyərdin.
İndi sən getdin. Amma mən inanıram ki, sən gələcəksən. Sən gedəndən, mənim az qala ürəyim partlayır. Mən bütün valideynləri görüb,
deyirəm ki, mənim atam niyə gəlmir?
Allahım, sən bilirsən ki, atamı özün aparmısan... Və o mənim
gözəl atam idi...
Ata mənim sənə bir sözüm var: onu sən gələndə, deyəcəm...
Amma bu söz çox önəmlidir. Bu söz gəlmək haqqındadır. Deyim?
Yoxsa yox?! Amma deyəcəm? Pisinə gəlsə də, deyəcəm: Səndən küsmüşəm... Ona görə küsmüşəm ki, sən evə gəlmirsən...
Ata sənin getdiyin ikinci ildir. Artıq 10 yaşım keçir... sənin il mərasimində şeir oxudum... hamı mənə baxıb deyirdi ki, o qızın atası
yoxdur... Mən də hirslənirdim...
Ataaaaaa.... nə olar gəl, mən çox darıxıram, əvvəlki xatirələrimizə, günlərimizə darıxıram...
“Ata, ata... “yazanda elə qışqırmaq istəyirəm ki... İstəyirəm ki, əlini mənə vurasan... İstəyirəm ki, qapımızı döyəsən... və səni qucaqlayım... bu gündəliyimi açanda da, sən qapını döy və mən bu yazdıqlarımı sənə oxuyum...
Nə bilim, bax, indi-indi ürəyimi boşaldıram... ata, bu gün mənim
ən pis günümdür...”.
Mən inanmıram ki, dünyanın harasındasa, hansısa bir uşaq bundan sonra belə bir məktub yaza bilsin... Müharibələr olmasaydı, nə
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gözəl olardı... O müharibəni fikirləşən böyük güclər belə körpələrin
göz yaşlarına necə qıyırlar? Mən istəyirəm ki, bu məktubu dünya
liderləri oxusunlar. Bəlkə Zeynəb kimi uşaqların göz yaşları soyuq
qəlbləri isidə bilər...

10 yaşlı Zeynəbin nənəsi Zeynəb xanım isə deyir ki, “Mən sülhə
səs verirəm”, - bu şeiri o Vaqifi dəfn edəndən sonra yazıb...
Mən sülhə səs verirəm, qoy cavan anaların
Bir gecənin içində saçları ağarmasın.
Mən sülhə səs verirəm, təzə gəlinlərimiz
Ağ donunun üstündən qaralar bağlamasın.
Mən sülhə səs verirəm, qoy şəhid anaları
Tabutun qabağında tərsinə oynamasın.
Mən sülhə səs verirəm, Mehmanımın xınası
Əlinə-ayağına yasında yaxılmasın.
Mən sülhə səs verirəm, daha cavan gəlinlər
Körpə balarını atasız böyütməsin.
Mən sülhə səs verirəm, oğlu ölən ananın
Gözaltı etdiyi qız yada qismət olmasın.
Mən sülhə səs verirəm, bütün
Yer kürəsində Müharibə olmasın, düzənlər pozulmasın...
Bu şeir Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda iki əziz oğlunu şəhid vermiş QƏHRƏMANLAR anasının iniltisidir. Ağrı-acı çəkmiş
ananın müharibəyə, ayrılığa, haqsızlığa hayqırtısıdır...
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QARAKEÇİD KƏNDİNİN QƏHRƏMANI
“Qəhrəman oğulları qəhrəman analar doğa bilər. Bir də ki, qəhrəmanlar
dünyaya qəhrəman kimi gəlirlər”. Bu
sözləri mənə Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü qəsəbəsi, Laçınoba yatağında
məşkunlaşan Laçının Qarakeçid kəndinin sakini, ədəbiyyat müəllimi Zəhra
Şirinova dedi. Ülvin Cəmaləddin oğlu
Məmmədov Zəhra Şirinovanın qohumudur, həm də ondan dərs alıb:
- O elə bir qoçaq idi ki, ürəyi sinəsinə sığmazdı. Ürəyində od-alov var idi.
Belə adamlar üçün el arasında deyərlər
ki, “qəbrə salamat baş aparmayacaq”.
Yaman at sürməyi var idi. Əsgər getməmişdən qabaq, bir də gördük
ki, atın üstündə çaparaq gəlir, yaxınlaşanda yerdə çömbəlib oturmuş
11 yaşlı uşağı tərkinə alıb ilğım kimi getdi. Bu igidliyi hər sinəsinə
döyən oğul edə bilməz. At üstündə olanda atının da ayaqları yerə
dəyməzdi. Yel kimi ötərdi. Bizim elin-obanın uşaqlarını zəhmət tərbiyələndirir. Vətən torpaqlarını azad etmək mücadiləsində Qarakeçid kəndinin ilk şəhididir Ülvin.
Hər iki tərəfi palçıq və düzənlikdən ibarət kələ-kötür torpaq yol
bizi düz yatağın içərisinə gətirmişdi. Buradakı evləri görəndə məəttəl
qaldım. Qarğı və qamışdan hörülmüş evlərin köhnəlmiş divarlarında palçıq cadar-cadar idi. Görünən evlərin hündürlüyü heç iki metrə
çatmazdı. Camaləddin Məmmədovun ocağı sayılan bu qamış evlərin
və tövlələrin yanında ağ rəngli iki böyük mərasim çadırı qurulmuşdu. Əvvəlcə qadınlarla görüşmək istədim, odur ki, daş döşəməli, qamışdan və qarğıdan hörülmüş otağa keçdim. Yerə sərilmiş xalçaların
üstündə diz-dizə oturmuşdu Qarakeçid kəndinin qadınları. 20 yaşlı
şəhidi, igidi ağlayırdılar. Qadınlar bir-birinin dilindən söz alıb, bayatı deyirdilər. Bu bayatıları ürəyinin içərisindən, qəlbindən keçirməyə
insanda hünər lazım idi.
Oxucularımızın diqqətinə çatdırım ki, şəhid Ülvin Məmmədovun
həyatından bəhs etdiyim bu hekayəti elə kəndin, obanın öz sakinlərinin dili ilə yazıram. Elə bilməyin ki, üstünüzə qəm-kədər yağdırmaq
fikrindəyəm, əksinə, gördüklərimi olduğu kimi qələmə almaqla, dağ
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adamlarının ilan mələyən səhralarda yaşadığı günlərini, qəhrəmanlıqlarını öz dilləri ilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, o zaman yəqin
ki, məni anlayacaqsınız.
Saçları Laçın dağlarının başındakı qar kimi ağarmış Göyüş nənə
belə salamladı məni:
Otlar maralımı ver,
Dağlar maralımı ver.
Mənim balam əsgərdir,
Saçı qaralımı ver.
Balam laylay, a laylay,
Əsgərim laylay, a laylay.
- Ülvinin anası onu qarğıların altında, ilanların içində, müharibədən 5 il sonra doğdu. Balamın dayısı yox idi. 6 qardaşsız xalası, bir
də 90 yaşında babası vardı. Deyirəm, ay bala, gəl bizi qoyub getmə,
boynunu burub getmə, boynu çiyni üstündə, qardaşsız ananı qoyub
getmə. Düşmən gülləsinə tuş gələn balam laylay, a laylay. Vətən uğrunda gedən balam laylay. - Göyüş nənə sinədəftər qadındır, dediyi
sözləri ipə-sapa yığıb dəstələmək çətindir. 20 yaşlı nəvəsinin yolunu
gözləyən nənəyə onun tabutunu gətirmişdilər. Ülvinin həyatdan belə
gedişi Göyüş nənəni yaman dilləndirmişdi:
- O torpaqlara görə nə qədər şəhid, əsir vermişik. O qədər o müharibədən, düşmənə əsir olan vətənimizdən danışdıq ki, axırı dedi
mən də gedib vuruşmalıyam. Bizim allı-güllü dağlarımız, şirin bulaqlarımız var idi. Ona deyirdim ki, bala, bizi düzlərlə bir elədilər,
torpaqlarımızı aldılar. Xocalının müsibətindən, cavanları, qocaları,
əli körpəli gəlinləri nə günə qoyduqlarından danışırdıq ona... O da
içimizdəki dərdlərimizdən xəbərdar idi, canını götürüb getdi ki, düşməndən qisas alsın. Bütün şəhid olan balalara bu yaralı canım qurban. Allah hamının ömrünü uzun eləsin. Ay qızım, get mənim sözümü prezidentimizə çatdır, de ki, 70 yaşında arvad xahiş edir, yalvarır
ki, bu qan yerdə qalmasın. Bəlkə bu torpaqlar alınsın, onda ürəyimiz
sakitləşər. Qurban olum bu torpaqlara. Erməninin öz torpağımızda
bizə tutduğu divanların hayıfı yerdə qalmasın, vətənimiz geri alınsın. Şəhidlər vermişik, qisas günüdür, torpaq almasaq, bu yoldan geri
dönmək yoxdur. Erməni bununla üçüncü-dördüncü dəfədir, bizim
camaatın leşlərini qırıb gedib. O balamı bükdüyümüz bayrağı apa243
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rıb Laçına, vətənimizə sancalar, o bayraq vətənə sancılarsa, yarı dərd,
yarı dərman olar. Ülvin gərək Laçına qədər gedəydi, orda şəhid olaydı. O bayrağı gərək Ülvin ora sancaydı. Göyüş nənənin dilindən bayatını Ülvinin bibisi Leyli aldı:
Su gəlib lülə-lülə,
Tökülüb qızılgülə,
Düşməndən qisas alıb
Qan töküb gülə-gülə.
Yar aşiq yara məndə,
Al məndə, qara məndə
Erməni yara vurdu
Sağalmır yara məndə.”
Göyüş nənə heç dil boğaza qoymurdu, dərdini belə dilləndirdi:
- Ay qızım, bizi yaxşı anla sən... Gələn ayaqlarına qurban olum.
Dərd bizi dilləndirir. Bir quşum var çığırqandı, ət yeməz çığırqandı,
balam Ülvin deyir ki, özünüzü öldürməyin, vətən yolunda getmişəm,
öz torpağımda erməni məni elə vurdu, cığırlarım tamam qandı.
Söhbətə Ülvinin anası Aygün qarışdı, içindəki yanğını ağlar səsinə qatıb danışdı:
- Balamın o qanlı meydanı haqqı, dedi ki, ay mama, şəhidlik nə
gözəl şeydir. Dedim ki, ay oğul, elə demə, dedi, yox, mən əsgər gedib şəhid olacağam. Təpindim ona. Dedim qardaşın oxudu, biri də
işləyir. Dedi ki, mən onların hamısından üstün olacağam. Görərsən,
əsgər gedib qayıdandan sonra özümü, adımı zirvələrə yazacağam.
Zirvələrə qaldırdı adını, dünyalara yaydı, amma öz canını torpağa
əmanət etdi. Uşağımız gedib şəhid olub. O, vətəni, torpaqları atadan-anadan üstün tutdu. 1996-cı ildə doğulmuşdu. İndi fikirləşirəm
ki, ay bala, sən ki, o torpağı ata-anadan irəli bildin, sinəmdən əmdiyin
süd halalın olsun, get rahat yat, əziz balam. Axırıncı dəfə əsgərliyə
yola düşdüyü günün 6 ayı tamam olanda yanına getdik. Görüşdük.
Elə bəxtəvər idik ki... Səsini 31 martda eşitdim axırıncı dəfə. Aprelin
1-də evə qayıtmalı idi. Onun üçün qoç qurban bağlamışdım ki, balam əsgərliyini salamat bitirib gəlsin. Dedim niyə gecikirsən, ay oğul,
dedi bir az işim var, gələcəyəm. Dostlarına deyib ki, döyüşə getməyimi anam bilməsin. Balamın salamat gəlişi üçün nəzir götürmüşdüm,
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boğçalar bəzəmişdim. Nəziri qəbul olunmadı. Qurbanı kəsilmədi.
Ülvinin yas məclisinə yığışan qadınların sinəsi sözlə dolu idi. Onların dərdlərini, dediklərini dəryalar mürəkkəb, meşələr qələm olsa
belə, yazıb bitirə bilməzdi. 70-75 yaşında qoca qadınlar qəhrəmanlıqdan, vətənə sevgidən, həsrət və ayrılıqdan elə bayatılar və şeirlər
deyirdilər ki, insan bir anlığa ədəbiyyat dərsində oturduğunu zənn
edirdi. Mən belə bir “dərs” görməmişdim. Yəqin ki, 24 il bundan əvvəl Laçından didərgin düşmələri onları sona bülbüllərə döndərmişdi. Vətən dərdi ağır olur, bu qadınların sayəsində həmin fikri içimdə
təsdiqlədim. Heç bir dərdə bənzəməz Vətən dərdi... Sayını, hesabını
itirmişdim. Elə hey bayatı deyirdilər. Özləri də xahiş edirdilər ki, hər
kəlməni dinləyim. Ruhin xalasının dediklərini də qələmə aldım, yazmasam olmayacaqdı, çünki söz vermişdim:
Mən getdim anam qaldı,
Oduma yanan qaldı.
Nə gedib vətənə çıxdım,
Nə bir nişanam qaldı.
Balam bulağa gəlsin,
Ensin bulağa gəlsin.
Anam çıxıb “balam” desin,
Səsi bulağa gəlsin.
Az sonra bu kəndin zəhmətkeş kişilərinin cəm olduğu ağ rəngli
mərasim çadırına keçdim. Atası Camaləddin Qəmbər oğlu Məmmədovla və kəndin ağsaqqalları, cavanları ilə görüşdüm. Camaləddin
kişi ilə söhbət etdim. Dedi ki, Ülvin aprelin 1-də ordudan tərxis olunubmuş. Elə həmin gün səhər çağı hərbi hissə komandiri tərxis olunan əsgərləri sıraya düzüb və deyib:
- Siz azadsınız. Kim müddətdən artıq hərbi xidmət keçmək istəyirsə, bir addım irəli çıxsın.
Ülvin irəli çıxıb və deyib:
- Komandir, mən Laçına, Qarabağa qayıdana kimi sizinləyəm.
Vətən uğrunda şəhid olmaq arzusundayam. Komandiri qayıdıb deyir
ki, ay kürd balası, bilirdim ki, bizimlə qalacaqsan.
- Elə həmin gün Murov dağından enib Tərtərə, Talışdağa yola
düşür. Aprelin 5-i Tərtər, Talışdağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı
qəhrəmancasına şəhid olur. Oğlumun komandiri məzarının üstün245
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də ağlaya-ağlaya onun qəhrəmanlıqla həlak olduğunu dedi. Söylədi
ki, üç yoldaş, üç dost irəliləyərək erməninin səngərini və yüksəkliyi
götürürlər. Burada xeyli silah-sursat, girov da ələ keçirirlər. Girovların əl-qolunu bağlayır, 9 ermənini isə məhv edirlər. Hətta ermənilərə
köməyə gələn qüvvəni də darmadağın edirlər. Ülvin ermənilərin ələ
keçirdikləri radio qurğusunun mikrofonunu əlinə götürüb sevincindən “Azərbaycan, Azərbaycan” deyə, mahnı oxuyur. Onun səsi radio
qurğu vasitəsi ilə ermənilərə çatır. Düşmən həmən onun yerini müəyyənləşdirir. Atdıqları minomyot atəşi onu həlak edir. Oğlum şəhidlik zirvəsinə də özünə məxsus çılğınlıqla ucaldı. Oğlumu hər dəqiqə
gözləyirdim ki, gələcək...
Kənd məktəbinin direktoru İlqar Məmmədov qəhrəmanlıqla şəhid olan Ülvinin idmanda, sərbəst güləş növündə qazandığı uğurlardan danışaraq qeyd etdi:
- 2013-cü ildə Qarakeçid kənd 1 saylı tam orta məktəbini bitirib,
dəfələrlə idmanın sərbəst güləş növü üzrə Azərbaycan çempionu
olub, fəxri fərmanlar və medallarla təltif edilib. İdmana gec başlasa
da, peşəkarlıq səviyyəsi özündən yuxarı olan idmançıların arxasını
dəfələrlə yerə vurub. 1992-ci ildən Laçın rayonundan köçkün gəlmişik. Vətəndaşlarımız müharibədə döyüşüb də, həlak da olub. Bizim
insanların üzünə diqqətlə baxsan görərsən ki, onların sifət cizgilərində vətən həsrəti iz salıb. Bu gün biz bir laçınlı, qarakeçidli olaraq
hamımız ürəkdən deyirik ki, şəhid balamız kimi silaha sarılmaq istəyirik. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bütün çıxışlarını izləyirik,
onun daxili və xarici siyasətini müzakirə edirik, nəticə çıxarırıq. Bizim
obanın, kəndin adamları prezidentimizə yazıb müraciət etmişik ki,
torpaqlarımızın alınmasında iştirak etmək istəyirik. Əməlimiz, məsləkimiz odur ki, yenə vətən yolunda vuruşaq. Şəhidlər ölmür, göylərə
ucalır. Biz Laçının mərkəzində kəndimizin qəhrəmanı Ülvin Məmmədovun abidəsini ucaltmaq istəyirik.
Bu kəndin kişiləri də şeirlə danışır. O qədər savadlı nitqləri, danışıq qabiliyyətləri var ki, bir anlığa elə bilirsən ətrafında oturan insanların hamısı böyük ali təhsil ocaqlarından məzun olanlardır. İlqar
müəllim fikrinə bu sözləri də əlavə etdi:
- Bizim belə sınıq görsənməyimizə baxmayın. Bu illər ərzində imkanımız var idi ki, özümüzə üç mərtəbli evlər, saraylar tikək, lakin o
dağların həsrəti, o vətən göynərtisi imkan vermir ki, daşı-daş üstünə
qoyaq. Sonra Laçın rayonunun tanınmış şairi Məzahir Qarayevin bir
şeirini səsləndirdi:
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Səsinə səs verməz harayla, çağır,
Nə qədər çətindir, nə qədər ağır.
Allah, qayalara yenə qar yağır,
Elə bil anamın saçında dəndir,
O dağın o üzü bizim Vətəndir.
Müdhiş yuxulardan oyanaq gərək,
Düşmənlə üz-üzə dayanaq gərək,
Yolunda al qana boyanaq gərək.
Bircə addım atsaq, əlim yetəndir,
O dağın o üzü bizim Vətəndir.
Söhbətimizə kəndin ağsaqqallarından biri Məhyəddin Əlvəndov
körpü saldı. O, danışdıqca ürəyi köksünə sığmırdı:
- Biz bu ilan mələyən səhralarda ev tikməkdənsə, gedib o Laçındakı daşların quru kölgəsində yatarıq. Vətənin havası, dadı başqadır.
Kəndimiz 1 şəhid verib, 50 şəhid də verməyə hazırıq. Bizə yardım
lazım deyil. Onu prezidentimiz versin silaha, silahı da versin bizə, gedək torpaqlarımıza. Bizə o ata-baba torpaqlarımız lazımdır. 60 dərəcə istidə ilanlar mələyən bu Küdürü düzündə insanlar əzab çəkir.
1992-ci ildən bəri Azərbaycanın yaylaqlarını gəzib, Arandan dağa,
dağdan Arana gedirik. Ata-baba sənətimiz çobanlıq, maldarlıqdır.
Qışda yaylağa, yayda dağlara üz tuturuq. Elə adam var ki, imkanı
olmadığından yayı-qışı bu şoran torpaqlarda keçirir. O vaxtdan bu
vaxta gələnlərimizin yarısı qalıb. Yarısı da dünyasını dəyişib. Çoxu
da vətən dərdindən. Qarakeçid kəndinin 20 minə yaxın əhalisi var.
Laçının isə 75 min əhalisinin 80 faizi Ağcabədi rayonunun ətrafında,
kəndlərində məskunlaşıblar. Hazırda burada bizim bu yataq yerində
200 ailə yaşayır, əhalinin ümumi sayı isə min nəfərə çatır. İndi məskunlaşdığımız bu yatağı 1936-ci ildə İ.Stalin Həsən əmiyə görə kəndimizə pay torpağı kimi verib. O vaxt maldarlıq planını yerinə yetirən
Həsən əminin döşündən Lenin ordeni asıb. Biz də elə o vaxtdan qışda
köçümüzü buraya gətirmişik. Köçkün düşəndə yenə öz yataqlarımıza
gəldik. Biz istəyirik ki, gedək torpaqlarımıza, öləndə də orada ölək.
Məhyəddin Əlvəndov fikrini tamamlamamış, söhbətə Ələstən
Əlvəndov da qoşuldu:
- Bizim prezidentimiz yaxşıdır, namuslu atanın cəsarətli oğludur.
Biz hamımız onun arxasınca birləşib ya ölməli, ya torpaqları azad et247
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məliyik. Ancaq ölmək haqqında fikirləşmirik. Mənim 65 yaşım var.
Bir yaxşı top, yaxşı silah versin, gedək torpaqları azad edək. Ağlı
kəsən körpələrimiz də Vətən deyir. Ölməyə yox, qisasa hazırıq. Bilirsən nə var, ay qızım, dərd bizi basıb, bir çıxılmaz yolda qalmışıq”.
O, fikrini yazdığı şeirlə tamamladı:
Mehrim mal-mülk deyil, var gəlib gedər,
Ancaq ürəyimdə dərd olub nələr.
Başı ata-baba ruhlu zirvələr,
Qoynu dəfinəli dərələr qalıb.
Bu qocaman və mərd, yaşından yaşlı görünən kişilər el-obalarının üstünü alan dərdə sinə gərmişdilər. Heç birinin boynu bükük görünmürdü. Çinar kimi şax qamətlərini dərdə əymək istəmirdilər. Hər
birinin baxışında-duruşunda Laçını üzük kimi halqalayan İşıqlı, Qızılboğaz, Mıxtökən, Qırxqızlar dağlarının məğrurluğu var idi. Yəqin
ki, laçınlıların böyük iradəyə, geniş qəlbə sahib olmasının da səbəbkarı o dağlar, o büllur bulaqlar idi. Ana südü kimi təmiz büllur bulaqların suyu ilə böyüyən, o dağların havası ilə yaşa dolan, bu insanları
şair, sinədəftər edən də qoyub gəldikləri o gözəlliklər idi. Ona görə
də böyüklü-kiçikli, qadınlı-kişili hər birinin dilindən dür tökülürdü:
Verməz bilin, bir özgəyə torpağın,
Koroğlular ovxarlayır yarağın.
Al qanın üstündə enən bayrağın,
Sülhlə düzəlməsə, alarlar dağlar.
Bu şeiri də kəndin toylarını şənləndirən aşıq Nizami dedi.
Sonra Ülvinin yaxın qohumu və dostu ilə Qarakeçid kəndinin qəbiristanlığına yol aldıq. Kənddən təxminən 1 kilometr uzaqda yerləşən
bir məhəllə boyda məzarlıq həsrət şəhərinə bənzəyirdi. Ağsaqqalların
bir az əvvəl mərasim çadırında dedikləri sözlər düşdü yadıma: “Yarımız qırılmışıq...”. Bu qəbiristanlıqda uyuyanların hamısının ürəyində
Vətən dərdi qubar bağlamışdı. Şəhid Ülvin Məmmədovun məzarının
üstü tər çiçəklərlə dolu idi. Dostu dedi ki, onu dəfn etməyə bütün
el-oba gəlmişdi, tabutunun önündə idmanda qazandığı medallarını aparırdılar, onu son mənzilə yola salan insanlar “Şəhidlər ölməz,
Vətən bölünməz” deyə şüarlar səsləndirirdilər. Qardaşları Elvin və
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Ülvin Məmmədov
Maqsud Ülvin Məmmədovun çərçivəyə salınmış şəklini ürəklərinə
sıxmışdılar. Atası Camaləddin isə son sözünü belə deyibmiş: “Oğlum
Vətən yolunda şəhid olub. Vətən sağ olsun!” Gözləri dolmuş dost
onu da dedi ki, biz heç vaxt bu qədər Azərbaycan bayrağı görməmişdik. Neçə min insanın əllərində vətən bayraqları dalğalanırdı. Onu
alqışlarla, əl çala-çala vətən torpağına əmanət etdilər. Nə vaxtsa, biz
onu güləşdə qələbələr qazananda belə alqışlamışdıq... O bizim kimi
yüzlərlə cavanı arxasınca getməyə vadar etdi.
P.S. Ermənilərin Azərbaycanın tarixi torpaqlarının işğalı nəticəsində Laçın rayonunda 264 nəfər şəhid, 103 nəfər əlil olub, 65
nəfər isə girov götürülüb. Rayonun 6 Milli Qəhrəmanı var. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, rayona 7,1 milyard ABŞ dolları dəyərində ziyan dəyib.
P.S. Ulvinin atası Cəmaləddin Məmmədov oğul həısrətini ürəyində çox çəkə bilmədi. Oğlu şəhid olandan iki il sonra o da bu
dünyaya gözlərini əbədi yumdu. Onu oğlunun yanında dəfn etdilər.
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ŞULANIN SAĞLIĞINDA
QƏLƏMƏ ALDIĞI AĞRI
Aprelin 6-sı idi. Doğma Vətən torpağımızda bizimlə əsassız ərazi müharibəsi aparan ermənilərə öz gücümüzü
göstərmişdik. Dünya Azərbaycan əsgərinin öz tarixi torpaqlarını geri almaq
üçün etdiyi mücadilənin dayandırılmasından yazır və danışırdı. Həmin axşam
Sumqayıt növbəti şəhidini gözləyirdi.
Aprelin əvvəlində Vətən torpağının kiçik bir hissəsini xilas edən əsgərlərimizdən biri, Sumqayıt şəhər sakini, 13-cü
mikrorayondakı 4 saylı evdə yaşayan
1996-cı il təvəllüdlü Şulan Bayram oğlu
Bayramovun nəşi doğma şəhərinə
gətirilirdi. Azərbaycan bayrağı məhəllədəki insan izdihamının başı
üstündə dəniz kimi dalğalanırdı. Şulan yaşda oğlanlar “Dur keç səngəri, Azərbaycan əsgəri”, “Başını uca tut, şəhid atası”, “Başını uca tut,
şəhid anası” - deyərək hayqırırdılar. Müharibədə vuruşmaq istəyir,
Şulanın yolunu getmək, Vətən torpaqlarını geri qaytarmaq əzmində
olduqlarını bəyan edirdilər. Bu izdihamdan yalnız Şulan Bayramovun valideynləri, atası Bayram kişi və anası Türkan xanım xəbərsiz
idilər. Qohumlardan birinin evinə qonaq getmişdilər. Qonşu qəfil
zəng vurub, Şulan yaralanıb, durun gəlin evə, demişdi...
Saray qəsəbəsindən 13-cü mikrorayona qədər olan 10-15 kilometrlik yol ata ilə ananın önündə o qədər uzandı ki, 50-100 kilometrlik məsafəyə döndü. Sanki bağrı partladı gənc ananın, ürəyi çatladı
atanın... Məhəlləyə çatanda binalarının qarşısındakı izdihamı gördülər... Türkan xanımın dediklərindən:
- Aprelin 1-i həyat yoldaşımın doğum günü idi. Həmin günü Şulan da hərbi xidmətini bitirib evə qayıtmalı idi. Lakin atasına zəng vurub dedi ki, onları bir az gec buraxacaqlar. Amma vəziyyətin bu qədər
gərgin olduğunu bizə söyləmədi. Gəlib gördüm ki, evimiz adamla
doludur. Hələ inanırdım, ümid edirdim ki, balam sağdır. Qonşular,
qohumlar mənə təsəlli verirdilər, ancaq mən oğlumun yoxluğuna heç
cür inana bilmirdim. 10 ay idi ki, oğlumu görmürdüm. Səhər tezdən
balamı bayrağa bükülmüş tabutda gətirdilər.
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Şulan Bayramov
Şulanın əmisi Akif kişi söhbətimizə qoşularaq, Bayramovlar nəslinin keçdiyi əzablı yollardan danışır:
- Qardaş balası çox şirin olur. Bizim nəslimiz elə həmişə vətən
yolunda əzabkeş olub, yurddan-yurda, eldən-elə köçmək yazılıb taleyimizə. Zəngəzur mahalının Sisyan rayonundan, Avdı kəndindənik.
Babalarımız sürgünlər, davalar görüblər. Ötən əsrin 1937-ci ilində
babamız Ədil kişi repressiya qurbanı olub. Kişini repressiya edəndə
8 uşağı qalıb bir nənəmizin himayəsində. Böyük nənəmiz repressiya
illərində ailənin, nəsilin, yurd-yuvanın viran qalması, şumlanması,
talan-şulan olmasına görə atamın adını Şulan qoyub. Atam isə Bayramın ilk oğluna öz adını qoydu ki, ermənilərin bizə qarşı etdikləri
viranəliyi, talan-şulanı unutmayaq. Tarix boyu qismətimiz belə yazılıb. Atamın qardaşı – Cəmil əmim Böyük Vətən Müharibəsində şəhid olub. İndi Şulan balamız da o babalarının yolunu getdi, onların
taleyini yaşadı... Aprelin 6-sı qardaşım Bayram mənə zəng vurdu ki,
get evə tez çat, biz də yoldayıq, Şulan gəlir. Mən də uşaqlarımı yığıb
dedim ki, gedək Şulanı qarşılamağa. Həyətə çatanda, məhəllədəki
izdihamı görəndə dizlərim əsdi... Sən demə, qardaşıma zəng vurub,
həqiqəti deməyiblər, eləcə deyiblər ki, oğlunuz gəlir... O da çox sadə,
sakit, zəhmətkeş bir insandır. Ürəyinə başqa bir fikir gəlməyib. Sonradan bilib ki, oğlu həlak olub.
Şulanın atasınun üzünə baxmağa insanda cəsarət lazımdır. O qədər sınıxıb, o qədər sınıb ki... Başqa cür ola da bilməz axı... Hər ata
oğluna güvənər, onun üçün arzu-dilək tutar, özünə arxa-kömək, nəslinin davamçısı bilər oğlunu. Bu kasıb komanın mərd ailə başçısı olub
Bayram kişi. 1992-ci ildə Milli Ordunun könüllülər dəstəsində Azərbaycanın haqq savaşında vuruşub. İrəvanda evlərini tərk edib gələndən sonra Sumqayıtdakı bu mənzildə məskunlaşıblar. Ailənin 7 nəfər
üzvü bu ikigöz evdə əzab-əziyyətlə yaşayıb. 1995-ci ildə isə o, ailə
həyatı qurub. Zəmanənin üzü qara olsun, son 24 ildə artıb-törəmək
çətin oldu. Evsizlik, işsizlik kimi problemlərin əlində qalan Bayramovların 6 övladının hər birinin evində 2-3 uşaq dünyaya göz açdı.
Bayramın da iki oğlu doğuldu. Qismətləri ilə barışdılar. Fəhləlik edib
ailəsini dolandırırdı, üstəlik ata-anasının qayğısına da qalırdı. Özü tikintidə işləyirdi, sənətini oğlu Şulana da öyrətmişdi, atasının sağ əli
idi Şulan... Oğlu haqqında nəsə danışmağa gücü çatmırdı. Hündürboylu Bayramın qəddini əymişdi 19 yaşlı Şulanın ölüm xəbəri... Oğlu
haqqında iki-üç kəlmə ancaq danışa bildi:
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- Əsgər gedəndən sonra mənə zəng vurdu ki, ən soyuq yer haradır? Dedim ki, Murovdur. Dedi orada qulluq etmək istəyirəm. Dedim, ay oğul, ora sənlik deyil. Sən demə, mənə zəng vuranda artıq
Gəncədə imiş, özü ərizə yazıb, Murovda xidmət etməsini istəyibmiş.
Qonşuluqda yaşayan Gülbəniz xanımın bu ailə ilə bağlı fikirlərinə biganə qala bilmədim, yazıma əlavə elədim:
- Bu ailə çox mərd ailədir. Erməni qonşumuzla Sisyandakı evlərini dəyişdirib, bu evə köçdülər. Məhəlləmizdə qonum-qonşu bu
ailəni sakit, tərbiyəli bir ailə kimi tanıyır. Hamının harayına çatırlar.
Çox mərd insanlardır. İnanmazdıq ki, onların başına belə müsibət
gələr. Türkan xanım əsgərlikdən gələn oğlunu qarşılamaq üçün hazırlıq görürdü. Şulan gedəndən bəri anası narahat idi. Çox maraqlıdır
ki, o, əsgərlikdə olan digər oğlu Emin üçün yox, ancaq Şulan üçün
narahat idi. Sovetlər dönəmində Bayramovların yığışdığı bu mənzildə Aşot və Gülnarə adlı erməni qonşularımız yaşayırdılar. Ötən əsrin 80-ci illərində baş verən məlum hadisələr zamanı ər-arvad köçüb
getdilər İrəvana. Gedəndə bəzi ərzaqlarını bizim soyuducuya yığdılar. Bir neçə gün keçmiş ermənilərin oğlanları gəldi əsgərlikdən, biz
onları elə hörmətlə qarşılayıb yola saldıq ki, gedəndə erməni Aşotla
Gülnarənin soyuducumuza qoyduqları ərzağı da verdik özlərinə ki,
aparın, birdən orda ac qalarsınız, çətinlik çəkərsiniz. Biz onları necə
yola saldıq, onlar isə bizim azərbaycanlıları İrəvandan qışın günündə
ayaqyalın, başıaçıq qovmuşdular. Sonradan bildik ki, bu fağır saydığımız Aşot “Krunk” cəmiyyətinə üzv imiş. Hər ay ora pul keçirirmiş.
İrəvanda isə gedib danışıblar ki, biz onlara pislik etmişik. Bu ermənilər belə mənfurdurlar.
Gülbəniz xanımın söhbətinin bu yerində Akif Bayramov müdaxilə etdi:
- Vallah, durub desəm ki, biz Sisyanda, Avdı kəndində imarət qoyub gəlmişik, bəlkə də inanmazlar. Üstəlik böyük məhəlləmiz, həyətimiz qaldı orada. Nəslimizi-kökümüzü yaxşı tanıyırdılar, Xanımağalı
nəslindən idik, babalarımızın hər ikisi – Əbülfəz də, Ədil də mahalda
adlı-sanlı kişilərdən sayılırdılar. 1937-ci ildən sonra nənələrimiz oğlanlarını güclə dirçəltmişdi. Sonra əmilərim kolxoz sədri, sovet sədri
işlədilər. Qonşuluqda etibarsız ermənilərə gəldikdə isə, onların bizimlə həmişə ədavəti olub. Orada qalan o boyda imarəti məcbur olub, bu
kiçik panel evə dəyişdik və bura sığındıq. Sürgünü görmüşdük, taleyimizdə qaçqınlıq da var imiş. Atam Şulan kişinin ili hələ çıxmayıb...
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Şulan Bayramov
Söhbətimizə Türkan xanım rəng qatdı:
- Şulan babasını çox istəyirdi. Əsgərlikdən məzuniyyətə gəlmişdi.
Əmisinin rəhmətə getməsindən xəbərsiz idi. Xəbər biləndən sonra gedib, əmisinin qəbrini ziyarət etmişdi. Oğlu öləndən sonra qayınatam
Şulan dayı da xəstə düşdü. Oğlum Şulan onun xəstəliyindən çox məyus olmuşdu. Məzuniyyətdən hərbi hissəyə qayıdandan sonra, hər
gün babasının şəklini çəkib ona göndərirdim. İstəyirdi ki, babasından
xəbərdar olsun. Kişi rəhmətə gedəndən 40 gün sonra bildirdim xəbəri
ona. Telefonun o biri başında o qədər ağladı ki... Murovda xidmət
edirdi. Əziyyət çəkirdi qarın-boranın içərisində. O, qıyıb bizdən bir
corab da istəməzdi. Xərcimiz çıxar deyə, bizi andiçmə mərasiminə
getməyə də qoymadı... Çünki necə əzab-əziyyətlə dolandığımızı bilirdi. O qıymırdı ki, bir manat artıq yerə pul xərclənsin. Babası iyulun
29-u rəhmətə getdi, Şulanın da doğum günü iyulun 28-i idi. Balamın
ölümü babasının ilinə qarışdı. Doğum-ölüm tarixləri ilə istəkli baba-nəvə bir-birinə qovuşdular, ruhları şad olsun.

Kənardakı qoltuqlu kürsüyə sığınmış başı qara örtüklü qadın həzin-həzin ağlayırdı, sızlayırdı... Aprel ayından bu günə qədər gözünün yaşı qurumur Reyhan nənənin, Şulan onun ilk nəvəsidir, dedilər.
Reyhan nənə də nəvəsindən danışmağa özündə cəsarət tapdı:
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- Martın 27-si mənə zəng vurdu. Novruz bayramı münasibətilə
məni təbrik elədi. Elə bildim ki, evə buraxılıb. Dedi ki, aprelin 1-i
gələcək. Yolunu gözləyirdim. Aprelin 3-ü qızım Türkan zəng vurdu
ki, ana, Şulanı cəbhə bölgəsinə aparıblar. Dedim, inşallah qayıdar,
narahat olma. O gecədən sonra qaldım bu televizorların qabağında,
şəhid olan əsgərlərə yandım, əsgər balalarımız, Ordumuz üçün dualar etdim Allaha... 6-sı gecə oğlum Sumqayıtdan zəng vurdu ki, bilet almışam, uç gəl Naxçıvandan Sumqayıta. Bəs... Şulan yaralanıb.
İnanmadım. Başıma-gözümə döyə-döyə qaldım. Qonum-qonşu gecə
ilə məni yola saldı... Gəldim gördüm ki, evimiz yıxılıb, tifaqımız dağılıb... Hamıyla gedən nəvəm hamıyla qayıtmadı, səhər-səhər tabutda
döndü evinə... Mən də hərbçiyəm, Naxçıvanda hərbi qospitalda işləyirəm. Arzusu hərbçi olmaq idi, nəvəmin. Gəlib bir il yanımda oxudu
ki, Naxçıvandakı hərbi məktəbə qəbul olunsun. Bir il oxudu, imtahan
verdi, amma tibbi müayinədən keçmədi. Gözlərinin zəif olduğunu
dedilər. O qədər ağladı ki, bəs arzum ürəyimdə qaldı. Sonra gəlib
Bakıdakı Hərbi Dənizçilik məktəbinə qəbul olundu. Orada oxumadı,
dedi ki, hərbi xidməti başa vurandan sonra gəlib, təhsilimi davam
etdirəcəyəm. Biz nə fikirləşirdik, nələr oldu... Nəvəm üçün o qədər
arzularım var idi ki!..
Şulan vətən torpaqlarının müdafiəsi üçün cəbhə bölgəsinə gedəndə, onun kiçik qardaşı Emin də 4 ay idi ki, hərbi xidmətdə idi.
Elə o da təmas xəttinə yaxın yerdə qulluq edirdi. Qardaşının həlak
olması xəbərini alan hərbi hissə komandiri Emini vaxtından əvvəl
Sumqayıta məzuniyyətə göndərir və deyir ki, qardaşın hərbi xidməti
bitirib, atan xahiş edib, get onunla görüş, sonra gəlib xidmətini davam etdirərsən. Cibinə yolpulu da qoyub. Sumqayıtda qohumlardan
biri Emini şəhər avtovağzalında qarşılayanda, uşaq narahatlıq keçirir. Həyətə gələndə isə qardaşının bayrağa bükülmüş tabutunun evdən çıxarıldığını görür, qardaşı onu onlarla insanın çiyinləri üstündə
qarşılayırdı... Eminin gücü yalnız əmilərinə, atasına sarılıb ağlamağa
çatdı... Şulan Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə Tərtər istiqamətində
həlak olmuşdu. Nəşini isə aprelin 9-u gecə doğulduğu Sumqayıta gətirib, 10 apreldə Şəhidlər Xiyabanına aparırdılar – əbədi mənzilinə.
Ətrafda isə alqışlar var idi, 13-cü mikrorayondakı məhəlləyə yığışan
insanlar Şulanın tabutunu alqışlarla son mənzilə yolçu edirdilər. Bayraqlar dalğalanırdı, ayrılıq nəğməsini isə rüzgar oxuyurdu... Şulanı
doğmalarından ayırıb, vətən torpağına əbədilik əmanət etməyə apa254
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rırdılar... Emin son dəfə qardaşının tabutunu qucaqladı, ona arxa olacaq qardaşının...
Şulanın əmisi Akif Bayramov:
- Xalqımız çox qeyrətli xalqdır. Vətən şəhidlərini, balamız Şulanı
da çox böyük hörmətlə, ehtiramla dəfn etdilər. İtkimiz çox ağırdır...
Arzularımızı yarımçıq qoydu. Atası xəstə adamdır, fikirləşirdi ki, əsgərlikdən gələndən sonra oğlu ona köməkçi, arxa olacaq, qayğılarını
çəkəcək, qocalıqlarına sahib çıxacaq. Bayram özü ata-anasına sahib
çıxan kimi... Ümid edirəm ki, bundan sonra dövlətimiz onları nəzərdən qoymayacaq.
2014-cü ilin avqust ayında mənfur ermənilərlə təmas xəttində yenidən çaxnaşmağa başlayandan sonra həmin hadisələrdə həlak olan
şəhidlərimiz haqqında Şulan Bayramov sosial şəbəkə səhifəsində belə
bir status yazmışdı: “11 şəhid bilirsən nə deməkdir? 11 insan deməkdir, 11 can deməkdir, 11 ailənin ümidi deməkdir, 11 ananın gözünün
işığı deməkdir, 11 atanın gözünü dikdiyi nöqtə deməkdir, 11 ailənin
11 ayrı telefondan gələn zəngdən aldığı bəd xəbər və o xəbərlə həyatlarının məhv olması deməkdir, 11 valideynin sevinərək qucaqlaya
bilmədiyi övlad deməkdir, 11 gələcək ailə başçısının ailə qurmadan
həyata gözünü yumması deməkdir. Artıq yoxdu o 11 gənc. 11 düşmən silahından açılan atəş nəticəsində məhv olmuş 11 igid canıdır,
artıq 11 cənazə 11 yerdə torpağa əmanət edilmiş şəhiddir onlar. 9 milyonluq Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi yazıldılar. Allah rəhmət
eləsin... ”
“11” Şulanın həyatında həm də sirli bir rəqəm olaraq qaldı. XI
sinfi bitirdiyində bütün uşaqlar, qızlar bir-birinin önlüyünə, oğlanlar
isə ağ köynəklərinə arzularını yazırlar. Həmin sinif yoldaşlarından
biri Şulanın köynəyinə belə yazmışdı: “Səni görüm şəhid olasan...”
Ta qədimlərdən el içində belə bir inanc var. Yazıya pozu yoxdur.
Şulanın alın yazısını sirli bir qüvvə, böyük Tanrı onun öz dostunun əli
ilə vücuduna yazdırmışdı…
Əslində Bayramovların ailəsinin ağrılarıdır Şulanın yazdığı sözlər. Dəyişən rəqəmlərdir. İndi 95 şəhid verdi vətənimiz. Fərq isə ondadır ki, Şulan Bayramov və həmin Qalibiyyət vuruşlarında həlak
olanlar xalqımıza qələbə sevincini yaşatdılar. Ağrı isə elə gənc Şulanın sağlığında yazıb qoyduğu həmin ağrıdır...
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KÜR ŞAD RUHLU ƏSGƏRLƏRİN
KOMANDİRİNİN XATİRƏLƏRİ
Hər bir türk yeddi arxadönən babasını tanımalıdır. Azərbaycan Ordusunun zabiti Həsrət Almasovla görüşümüzdə o ilk söhbəti kökdən, şəcərədən
saldı. Dedi ki, yeddi arxa dönəm babalarını tanıyır. Təmiz türkdür. Görüşümüzdən əvvəl “komandir” deyə müraciət
etdiyim Həsrət Almasovu 35-40 yaşlarındakı zabit kimi təsəvvür edirdim.
Görüşümüzdə, onun haqqındakı təsəvvürüm alt-üst oldu. Gənc bir oğlan idi
və onunla tanışlıq qəlbimin dərinliyində vüqar, fəxarət hissi yaratdı. Mənim
Ordumun belə komandirləri, əsgərləri,
vətənimi cəsarətlə qoruyan oğulları var deyə sevindim. Hündür
qamətli, enlikürək Həsrət Almasovun duruşunda, baxışında bir əzm,
qəhrəmanlıq var idi. Bildim ki, 1 may 1990-cı ildə Yardımlı rayonunun
Arvana kəndində doğulub. Səkkiz uşaqlı ailənin sonbeşiyi olsa da, ərköyünlük etməyib. Kənddən ayrılıb Bakıya gələrək, kimya-biologiya
təmayüllü litseyi bitirib, sonra ali təhsil alıb. Əsgəri xidməti keçəndə
isə, çoxdan arzuladığı hərbçi peşəsinin sirlərini dərindən öyrənməyə
başlayıb. Onu nümunəvi və intizamlı əsgər kimi dövlətimiz, Əfqanıstanda qulluq edən Azərbaycanlı Sülhməramlılar sırasında təlimə də
göndərib. 2014-cü ilin oktyabr ayından isə Azərbaycan Ordusunda
zabit kimi çalışmışdır.
Hərbçi olmağa ehtiyac üzündən deyil, vətəni qorumaq niyyəti ilə
gəlib. Çünki onun boya-başa çatdığı dövrdə Azərbaycan haqsız bir
hücuma, qaydasız müharibəyə məruz qaldı. Bu o illər idi ki, dünyada
yeni düzən yaranırdı, dünyanın siyasi və geosiyasi xəritəsi dəyişirdi. Arazın o tayında və bu tayında yaşayan azərbaycanlıların azadlıq
mücadiləsi, sovet üsul-idarəsindən bezib 70 ilin boyunduruğunu və
zəncirlərini qıran insanların mübarizə çağırışları, mitinqlər, azadlıq
havasına köklənən yürüşlər, sonra da saya-hesaba gəlməyən şəhidlər... əslində gözləri önündə qəribə mənzərə cızırdı və o, özünü bu
hadisələrdən kənarda görə bilmirdi.
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Nə Rusiya, nə Avropa dövlətləri şirin tikə olan Azərbaycanı
itirmək istəmədikləri kimi, onun Türk dünyası ilə birləşməsini, böyüməsini və sərhədlərinin genişlənməsini də istəmirdilər. Yəni bir
oyun lazım idi ki, bütöv Azərbaycan arzuları ikinci plana keçsin və
unudulsun. Müstəqilliyimizin ilk meyvələrini daddığımız o illərdə,
böyük dövlətlərin əllərində həmişə oyuncaq və alət olan Ermənistan
yenə yalançı torpaq iddialarına kökləndi. Böyük güclərin köməyi ilə
tarixi torpaqlarımız olan Qarabağdan ilk azərbaycanlı köçkünlərimiz
və erməni zülmündən qaçanlarımız gəldilər. Beləcə, böyük güclərin
istədiyi qondarma müharibə başlandı... 1992-ci ildən bu yana böyük
dövlətlərin vurduğu həmin düyünü hələ də açmaq mümkün deyil.
Həmin o illərdə qəhrəmanım Həsrət Almasovun 3 yaşı var idi. O
da tay-tuşları kimi, həyətdə taxta parçalarından avtomat düzəldib, dava-dava oynayırdı. Böyüyəndən sonra Xocalı faciəsindən xəbər tutdu.
Özündən böyük 3 qardaşına, atası Hidayət müəllimə bu davanın nə
zaman qurtaracağı, düşməndən qisasın nə vaxt alınacağı barədə saysız-hesabsız suallar verdi. Ancaq o vaxt ona heç deyən olmadı ki, qisası
sən alacaqsan, sadəcə balaca oğlana “qisasımızı alacağıq”, dedilər.
Tarix kitablarından, salnamələrdən oxuduğu türk qəhrəmanlarını sevdi. Onların hamısı mərd, mübariz, torpaq uğrunda candan
keçənlər idilər. Bir də ki, ordu komandiri, sərkərdəsi kimi daha çox
Fateh Mehmetin ruhunu sevdi. Azərbaycan Ordusunda xidmətə başladığı ilk gündən qəlbində, könlündə ordusunun qarşısında daim irəli gedən, qələbəni heçdən var edən, Tanrısı köməyinə çatan bir Fateh
Mehmet ruhunu yaşatdı.
Həmin axşam da elə idi. Gecə ilə bölük komandiri olduğu N saylı
hərbi hissədəki əsgərləri başına yığıb, mərkəzin verdiyi, “Ermənilər
qəfil hücuma başlayıb, qarşısı alınmalıdır” tapşırığını yerinə yetirmək
üçün toparlananda da qanı damarlarında Göy türk xaqanı Kür Şad
xaqan kimi coşub titrədi. Ətrafındakı igidlər də elə Göy türkün əsgərlərinə bənzəyirdilər. “Vətən!”,“Torpaq!” deyib, vuruşa atılmağa
hazır olduqlarını bir səslə bəyan etdilər. Qisas günü gəlib çatmışdı.
Döyüşə atılmazdan bir neçə saat əvvəl, bölük komandiri, baş leytenant Həsrət Almasov əsgərlərin döyüş hazırlığını bir də yoxladı.
Hansı əhval-ruhiyyədə olmalarını bilmək istəyirdi. Hətta döyüşdən
əvvəl əsgərlərin xatirə şəklini də çəkdi. Bu şəkillərdə bütün əsgərlər
sevincli, şad və xürrəm, qələbə əzmli görünürdülər. Bölük komandiri
zabit Almasov döyüşə girməzdən əvvəl əsgərlərinə bir daha həmişə
dediyi sözləri xatırlatdı:
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- Azərbaycan əsgəri, unutmayın ki, erməni əsgəri qorxaqdır. Xocalı faciəsini onlar Azərbaycanda erməni xofu yaratmaq üçün törətmişdilər. Erməni bunu öz gücünə etməyib. Biz döyüşə ölməyə deyil,
qələbə qazanmaq üçün gedirik. Hər birimiz döyüşdən sağ çıxacağıq!
Aprel ayının 1-dən 2-nə keçən gecə saat 3 radələrində ermənilərin təxribatının qarşısını almaq əmrini alan bölük komandiri, ona verilən tapşırığa əsasən bölüyündə olan əsglərlərlə ilk hücuma keçdilər.
Gecənin qaranlığı, təpədən-dırnağa qədər müasir silahlarla silahlanmış qorxmaz Azərbaycan əsgərləri komandirin əmri ilə döyüş
xəttində öz yerlərini tutaraq hərəkətə keçdilər. Düşmən mövqeyinə
Seysulan tərəfdən ilk addım atan, mövqeyi yaran Samir Kaçayev,
Vüsal və Vüqar Alıyev qardaşları oldu. Samir Kaçayev komandiri
Həsrət Almasovdan aldığı əmrlə sol cinahı açdı. Bundan sonra arxadakı əsgərlər də hücuma keçdilər. Bir azdan tağım komandiri, baş
leytenant Azər Məmmədov da öz dəstəsi ilə sol tərəfdən hücuma qoşuldu. Tankın açdığı ilk yaylım atəşi ilə vurulan ermənilərin müşahidə məntəqəsi oldu. Bu məntəqənin vurulması ilə də Seysulan azad
olundu. Erməni döyüşçülərinin içərisinə vəlvələ düşmüşdü. Tağım
komandiri Azərin atdığı güllə erməni əsgərinin sifətindən tutdu, erməni tərəfdən atılan güllə isə üzü üstə erməni mövqeyini atəşə tutan
Azər Məmmədova dəydi. Həsrət Almasovun atdığı güllələr həmin
dəqiqə 2 erməni döyüşçüsünü yerə sərdi. Gənc əsgərlər arasına səs
düşdü: “Komandir vuruldu”. Döyüşün qaydaları belədir. Zabit Həsrət Almasov döyüşçü dostunu arxadakı səngərə çatdırmaq üçün onu
kürəyinə aldı, həm öz təchizatı, həm də Azər Məmmədovun təchizatının ağırlığını demək olar ki, hiss etmirdi.
İki əsgər isə yaralanmış döyüşçünün ayaqlarından tutaraq, onu
döyüş bölgəsindən 200 metr uzaqlıqdakı səngərə çatdırdılar. Geri qayıdanda Həsrət Almasov ən çox sevdiyi döyüşçüsü Samir Kaçayevin
şəhid olduğunu gördü. Samir Kaçayev arxası üstə yerə uzanmışdı.
Ondan qabaqda isə üzbəüz döyüşdə gəbərtdiyi iki erməninin meyiti
vardı. Samirin göylərə baxan üzündə bir məmnunluq, eyni zamanda
nifrət var idi. Başqa vaxt olsaydı, komandir Samir Kaçayevin yanından
çəkilməzdi. Ancaq indi döyüş zamanı idi. Hər saniyə düşməni məhv
etməyə sərf edilməli idi. Bir an ləngimək döyüş xəttində nizamsızlıq
yaradacaqdı. Hədəf ancaq irəli idi. Samir Kaçayev öz işini görmüşdü. Onun fəallığı nəticəsində ilk döyüş xətti açılmışdı. Azərbaycan
əsgərlərinin ələ keçirdikləri mövqe yaralı və ölmüş ermənilərlə dolu
idi. Samir Kaçayevin şəhidliyindən 8-10 dəqiqə keçmişdi ki, Həsrət
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Almasovun gözü bir yaralı erməni zabitinə sataşdı. Heç nə düşünmədən o, silahını əlinə alıb erməni zabitini məhv etdi, “Samir Kaçayevin
qisasını aldım, indi rahat olsun ruhu”, deyə fikrindən keçirdi. Həmin
vaxt zabit və əsgərlər bir səslə belə dedilər: “Sənin Azərbaycan torpağında nə işin var axı... Bura niyə gəlirdin ki, başını qoyub gedəsən...?”
Bir az keçəndən sonra isə zabitin ən çox sevdiyi əsgərlərindən
biri Mikayıl Vahabzadənin düşmən mərmisindən şəhid olduğunu
gördülər. O, özündə cəsarət tapıb erməni ilə ən yaxın üzbəüz təmasa keçmişdi. Vahabzadə üzü üstə sürünəndə, ilk sızma əməliyyatını
yerinə yetirərkən, erməni postuna çatan vaxtda çiyin nahiyəsindən,
minomyot mərmisindən yaralanmışdı. Atıcı və manqa komandiri Mikayıl Vahabzadə həlak olanda dan yeri hələ ağarmamışdı. O gecə dan
yerinin rəngi qıpqırmızı idi, şəhid qanları rəngində...
Baş leytenant Almasovun üçüncü şəhidi isə Vüsal Alıyev oldu.
Vüsal Alıyevin yanında xidmət keçən qardaşı, yaralanmış əsgər yoldaşını səngərə aparanda, gəlib qardaşını qoyduğu yerdə görməmişdi.
Qardaşı Vüsal irəliləyərək, qabağa getmişdi. Bölüyün döyüşə girən
85 nəfər əsgərinin qəhrəmanlığı nəticəsində, 3 saat ərzində əsgərlər
xeyli irəliyə getmişdilər... Bölükdən 18 şəhid var idi. Və... gözlənilmədən əsgərlərə geri qayıtmaq əmri verildi. Hərbin öz qanunları var.
Əsgərə hansı əmr verilirsə, ona tabedir...
Aprelin 2-si döyüş bölgəsindən çıxarılan 3 nəfər şəhid əsgərimiz valideynlərinə göndərildi. Aprelin 5-dən sonra isə... Seysulanda
azərbaycanlı əsgərlərin aldıqları mövqe neytral zona elan olundu. 16
nəfər şəhid əsgərimizin cansız bədəni o torpaqlarda qaldı...
Bölük komandiri, zabit Həsrət Almasovun danışdıqlarından:
- Əsgərlərimiz böyük döyüş ruhu ilə erməni tərəfdən qırdığını
qırıb, vurduqlarını vurub darmadağın etdilər. Döyüşün qaydalarına
görə, komandirlər döyüşdən əvvəl düşmənlə döyüşə apardıqları əsgərlərin halına-xasiyyətinə bələd olurlar. Mən də bilirdim ki, yanımdakı əsgərlərin heç birinin gözündə qorxu yoxdur. Onlar bu vətəni, bu
torpağı köynək edib əyinlərinə geyinərək, QƏLƏBƏ qazanmaq üçün
döyüşə atılmışdılar. Nə etsən də, vətən uğrunda, torpaq uğrunda döyüş qansız-qadasız, itkisiz olmayacaqdı və verdiyimiz itkilərin artıq
uzun bir siyahısı var idi... Samir Kaçayev, Mikayıl Vahabzadə, Elşən
Səmədov, Nazim Zəkərəyev, Orxan Əliyev, Firdovsi Bağırlı, Mahir
Quliyev, Rəşad Niftalılı, Əmiraslan Xeyirbəyov, Fəxrəddin Qurbanlı,
Vüsal Alıyev, Altun Dəmirli, Tural Dadaşov, Əbdülməcid Axundov,
Rəvan Nurayev, Elvin Mirzəyev...
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Bu günə qədər o, şəhid Mikayıl Vahabzadənin şəklini telefonunun üst səhifəsində gəzdirir. O, yüksək ailə tərbiyəsi görmüşdü. Davranışı, hərəkəti, əsl hərbçi mətinliyinə sahib olmasından xəbər verirdi.
Vahabzadə manqa komandiri olsa da, bütün çətinliklərin öhdəsindən
gəlirdi. Nizamlı-intizamlı idi. Şərəfli zabitə məxsus olan sirr saxlamaq keyfiyyətinə malik idi. Ordu həm də kişilik məktəbidir. Mikayılı
bir dəfə də olsun, çətinliklərdən sınan, əyilən görmədi. Aza tabe oldu,
çoxa şükür etdi. Ətrafındakı əsgərlərin də hörmətini qazanmışdı. Aldığı ali təhsil də hədər getməmişdi. Necə bənzərsiz oğullar doğurmuş
analar! Mikayıl kimi oğulu dünyaya gətirən ananın özü hamıdan əvvəl qəhrəmandır. Onlar dost olmuşdular. Əhdləri var idi, aprel ayında Həsrətin nişanı olacaqdı, o xeyir işə birgə gedəcəkdilər. İkisi də
məzuniyyətlərini həmin bu aya saxlamışdılar...
Samir Kaçayev də ali ocaqdan məzun idi, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Akademiyasını bitirib əsgəri xidmətə gəlmişdi.
Nadinc, dələduz əsgərləri təmkinli söhbətləri, sözləri ilə elə ram edirdi ki... Baxışlarında qartal kimi zəhm, görkəmində ağayanalıq hiss
olunurdu. Komandanlığın bütün tapşırıqlarını can-başla yerinə yetirərdi. Hər dəfə ona baxanda fikirləşirdi ki, Samir Kaçayevin orduda
qalması və gələcəyin zabiti olması üçün çalışacaq. Çünki o, etibarlı
və mərd idi. Türkiyəli komutanının dediyi bir fikri heç unutmamışdı:
“Özünüzə əsgər seçəndə eləsini seçin ki, o həm də sizə arxa-dayaq olsun! Həyatınızı ona etibar edə biləsiniz!”. Samir Kaçayev şəhid olandan sonra, “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olundu... Samir Kaçayev
sol cinahı açmaqla, bütöv bir cinahı dolduraraq, canı bahasına ətrafda
olan əsgərləri xilas etmişdi. Üzbəüz döyüşdə iki erməni əsgərini öldürdükdən sonra, özü də qəhrəmanlıqla həlak olmuşdu. Nizam-intizamlı, tərbiyəli əsgər olduğunu döyüşdə də göstərdi. Zabit ona görə
rahat idi ki, onun qanını həmən almışdı. Deyirdi ki, yanında həmin an
qab olsaydı, o erməninin qanını doldurub başına çəkərdi. Çünki bir
Samir Kaçayev 100 erməni zabitinə bərabər idi.
Elşən Səmədov və Nazim Zəkarayev eyni bölgədən, Samir Kaçayev kimi Şamaxıdan idilər. Səmədov çox zarafatcıl idi. Gözəl səsi
var idi. Yanaqlarından o dağların havasının saflığı, qırmızılığı heç
keçməmişdi. Hərdən kefinin kök vaxtında səsini başına atıb oxuyar,
əsgərlərin könlünü açardı. Tez-tez də hörmətini saxladığı komandirinin yanına gəlib, “cənab komandir, bir hərəkət edin, gedək!” deyirdi.
Yəni ki, döyüşə gedəcəyi günü gözləyirdi. Onun da oturuşu, duruşu,
ədəbi, tərbiyəsi gözəl idi.
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Aprelin 2-də axşamüstü komandir Həsrət Almasovun daha bir
şəhidi oldu. Həmişə gülən, danışan, bütün əmrləri yerinə yetirən
səliqəli, sözlü şeirli Nazim Zəkarayev dünyasını tərk etdi. Şamaxı
dağlarından, bulaqlarından gətirdiyi saflıq elə gözlərində idi. Gecə-gündüz əmrə müntəzir gəzirdi. Komandiri ona bir iş buyuranda
sevincinin həddi-hüdudu olmurdu. Motoatıcılığın sirlərini dərindən
öyrənmişdi. Hətta döyüşlər təzə başlayanda erməninin atdığı güllələr
gəlib Almasova dəymişdi, təsadüfən bir neçəsi qoruyucu jiletdə ilişib
qalmışdı. Yalnız güllələrdən biri başındakı dəmir papağı yarıb saçlarını ütüb keçmişdi. Tanrının ona şəhidlik yazmadığı gün idi. Ətrafında hərəkət edən Nazim Zəkarayev onun bu halını görüb komandirini
qucaqlamışdı və gözləri dolmuş halda: “Komandir, nə yaxşı ki, sizə
heç nə olmadı. Siz salamatsınız” - deyib, döyüşə davam etmişdi. O
da qəhrəmanlıqla həlak olmuşdu. Son nəfəsinə kimi mərdliklə vuruşmuşdu.
Əbdülməcid Axundov da tələbə idi. Yamanca qabağa atılırdı.
Komandir Azər Məmmədovun əsgəri idi. Almasovun bölüyündə olmasa da, iki gün ərzində halından-hərəkətindən özünü çox cəsarətli,
ürəkli bir əsgər kimi göstərmişdi. Komandir ermənini məhv edəndə
Axundovun sevindiyindən səsi aləmi başına götürmüşdü. O, həmin
gecə qələbə sevincini bölüyün əsgərləri ilə birlikdə yaşadı. Səhərə
yaxın düşmənin atdığı top mərmisinin qəlpəsindən sağ böyründən
yaralandı. Bir neçə saniyədən sonra gözlərini əbədi yumdu və haqqın
dərgahına qovuşdu.
Elvin Mirzəyev də Əbdülməcid Axundov kimi ali təhsilini başa
vurub hərbi xidmətə çağırılmışdı. Onların hər ikisi iyul ayında geri
dönəcəkdilər...
Zaqataladan olan Rəvan Nurayev döyüşün ilk saatlarında qarın boşluğundan yaralanmışdı, əsgər yoldaşları ona yardım etmək
istəsələr də, razı olmamışdı. Əlləri ilə yarasını tutub, öz ayaqları ilə
səngərə qayıtmışdı. Sonra həkimlərin səriştəsizliyi üzündən, itirdiyi
qan qarın boşluğuna yığıldığından həyatını itirmişdi.
Tovuzdan olan Orxan Əliyev də elə həmin dəqiqələrdə şəhid
oldu, torpağı ala-ala nə canlar, qurbanlar verirdik... Azərbaycan Ordusunun zabitləri bu döyüşlərdə əvvəlcə özləri qabağa atılır, sonra
əsgərləri arxalarınca aparırdılar. Həmin döyüşlərdə mayor İlham
Hüseynov güllədən əsgəri qorumaq niyyəti ilə, əsgərin üzərinə atılır,
bədəni ilə onun üstünü örtür, əsgərə tuşlanan güllə onu yaralayır. Öz
sinəsini irəli verməklə bir əsgəri xilas edir. Yaralı olduğunu görəndə
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isə, vaxt itirmədən, əlindəki qumbaranı açıq saxlayır ki, erməniyə əsir
düşərsə, özünü partlatsın. Lakin müharibədə sağ qalmaq bir qismətdir, mayor komandir İlham Hüseynovu əsgərlərimizin köməyi ilə döyüş bölgəsindən çıxarırlar.
Həmin gün döyüşə atılan uşaqların hamısı qəhrəman idilər. Ermənilər təlaşa düşmüşdülər. Aləm dəymişdi bir-birinə, Azərbaycan
Ordusunun müzəffər əsgərləri geri aldıqları ərazilərdə erməniləri yerlə yeksan edə-edə irəliləyirdilər. Axşama yaxın erməni tərəfin
gücdən və ruhdan düşdüyü aydın görünürdü. Təpədən-dırnağa kimi
müasir silahlarla silahlanmış Azərbaycan Ordusunun əsgərləri qarşısında zəif təchizatlı erməni neyləyəcəkdi ki... Gecə yarısı o da məlum
oldu ki, gecə yolu görmək üçün bizim əsgərlərin avtomat silahına bərkidilən mero cihazından hələ ermənilərin xəbəri yox idi. Daha sonra
bizim hərbi rabitəçilər erməni əsgərlərinin yalvarışla öz mərkəzlərindən silah istədiklərini və ağlaşma səslərini qeydə almışdılar. Əqrəb
çətin zamanda düşməni ilə üz-üzə qalanda, özünü sancıb öldürdüyü
kimi, ermənilər də boş qoyub qaçdıqları mövqelərini yenidən bombalamağa başlamışdılar. Azərbaycan Ordusu burada da bir az itki verdi. Həmin mövqelərdə Azərbaycan Ordusunun Vətən torpağını azad
etmiş əsgərləri şadyanalıq edir, sevincdən ağlayır, yaralılara yardım
göstərirdilər.
...Seysulanda, azad olunmuş ərazilərdə erməni bayrağını çıxarıb, yerində Azərbaycan bayrağını dalğalandırdı əsgərlərimiz.. Onların ürəyində itkilərin ağrısı ilə bərabər, həm də qələbə sevincinin
xoşbəxtliyi var idi. Bu müharibədə ölüm gözlə qaş-arasında idi. Ölməyənlərin, şəhid olmayanların demək məqamı çatmamışdı. Tanrıdan onların ömrü belə yazılmışdı: “Siz vətənə qələbə sevincini paylayan ilk qaranquşlar olacaqsınız”.
...Atəşkəs elan edildi. Aprelin 8-də isə tərəflərin razılığı ilə günortadan sonra əsgərlərin neytral zonadan çıxarılmasına icazə verildi. Baş leytenant Həsrət Almasov da neytral zonada olanlardan biri
idi. Həmin saatlarda o, ömrünün ən ağır anlarını yaşayırdı. Bu gənc
yaşında komandiri olduğu bölüyün əsgərlərinin cansız bədənlərini
qollarının üstündə daşıyırdı. Qismətində, taleyində bu da var imiş...
Fəxarətlə, şərəflə döyüşə gətirdiyi əsgərlərini – dostlarını, cəbhə,
müharibə yoldaşlarını indi bir-bir qanları tökülən ana torpaqdan götürürdü. Hər bir əsgərin üzünə kin-küdürət hopub qalmışdı. Bu elə
nifrət, elə kin idi ki... onu sözlə izah etmək qeyri-mümkündür. Onların üzlərində nə qorxu, nə də ağrının bir nişanəsini sezmədi. Neytral
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zonadan Elşən Səmədovun cansız bədənini götürəndə avtomat silahı
da əlində idi. Onun barmaqları silahın tətiyindən yapışmışdı. Həkim
onun əlindən silahı çox çətinliklə açıb götürdü. Elşənin cansız bədəni
də sanki döyüşmək əzmində idi, silahı əlindən yerə qoymaq, ondan
ayrılmaq istəmirdi.
Döyüş meydanlarında ölüb qalan erməni əsgərləri cılız və sısqa
bədənli idilər. Onlara baxanda hiss olunurdu ki, baxımsız həyat sürüblər, hətta orduda vaxtlı-vaxtında yemək-içməkləri də olmayıb.
Əyinlərindəki paltarları da köhnə və nimdaş idi.
Həsrət Almasov deyir ki, neytral zonadan əsgərlərinin meyitlərini götürməyə gələn ermənilər isə hündürboylu, nisbətən fərqli əsgərlər idilər. Ermənilər meyit daşımaq üçün əsgərlərini göndərmişdilər.
Ancaq onların çökmüş simaları vardı, heç də vüqarlı görünmürdülər.
Azərbaycan əsgərləri bir gecənin içərisində erməniyə öz yerini göstərmişdi və bu bir gecə onlara döyüşə nahaqdan qatıldıqlarını sübut etmişdi. Onları Böyük Ermənistan arzularına kökləyənlərin yalanına
inandıqlarının fərqinə varmışdılar.
Onlar o gecə türk əsgərinin gücünü bir daha gördülər, bildilər ki,
türk əsgərini yenmək çox çətindir. ...Lakin bu ölməz, həmişə yaddaşlarda yaşayacaq QALİBİYYƏT şəhidləri bütün dünyaya Azərbaycanın və Azərbaycan Ordusunun gücünü, nəyə qadir olduğunu, 25 ildə
günlərini boşa vermədiyini, Vətən torpaqları üçün canından keçməyə
hazır olan vətənpərvərlər yetişdirdiyini sübuta yetirdilər. Aprel ayının əvvəlindən may ayına kimi Azərbaycan Ordusu o QALİBİYYƏT
savaşlarında şəhidlər verdi, bizim əsgərlər isə ermənini zəmi kimi
qırıb-biçdilər, gizli əməliyyatlarda və üzbəüz döyüşlərdə erməninin
1000-ə qədər itkisi oldu.
Həmin günlərdə dünyanı heyrətə gətirən bir məqam da baş tutdu.
Azərbaycan Ordusunun əsgərləri ermənilərin keçilməz adlandırdıqları “Ohanyan xəttini” keçmişdilər. Bu adı ermənilər Fin müharibəsinin istehkam sərkərdəsi Mannerheymin adından götürüblər. Finlər
onun qurduğu döyüş istehkamlarını “Mannerheym xətti” adlandırıblar. Ermənipərəstlər də erməni sərkərdəsinin Qarabağda qurduğu
bu təmas xəttini Seyran Ohanyanın adı ilə bağlayırdılar. “Ohanyan
xətti” Qarabağ müharibəsində 25 il toxunulmaz qalmışdı. Və həmin
döyüşlərdə ermənilərin “Ohanyan xətti” mifini Azərbaycan əsgərləri
4 saatın içərisində dağıtdılar.
Söhbətimizin sonunda komandirdən soruşdum ki, müharibənin
davam etməsini istəyirsənmi? Cavabı belə oldu:
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- Mən Vətənin əsgəriyəm. Vətən torpaqlarımı hürr, azad görmək
istəyirəm. Ali Baş komandanımızın rəhbərliyi altında bir gecənin içərisində o torpaqları geri almağa qadirik. Yəqin ki, həmin o ağır günlərdə ölkə prezidentinin çıxışını xatırlayırsınız. Biz axıra qədər gedəcəkdik. Xarici qüvvələr, siyasi güclər haqq savaşımızı dayandırdılar.
Qarabağ düyünü ikinci-üçüncü dövlətlərin əlində oyundur, silahdır.
Yadınızdadırsa, bu haqda 4 mart 2004-cü ildə Daşkənddə Azərbaycan
prezidenti İlham Əliyevlə Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun
rəsmi görüşü zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandıran mərhum
İslam Kərimov demişdi: “Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Ancaq neyləmək olar ki, bu Qarabağ oyunu və düyünü ikinci və
üçüncü dərəcəli fövqəl dövlətlərin əlindədir!”.
Vətən darda olanda, çağıranda əsl vətən oğlunda, türk oğlunda milli qeyrət cuşa gəlir. İstər-istəməz insan irəliyə can atır. Arxada
qoyub gəldiklərini düşünmür. Arxada isə onu çoxları gözləyir, övladı, ata-anası, bacı-qardaşı, sevgilisi, daha kimlər, kimlər... Ancaq
o, bütün bunları müharibə sona yetəndən sonra yada salır. Şəxsən
mən, vətənimin yolunda hər an canımdan keçməyə hazıram, Ali baş
komandan İlham Əliyev, müdafiə naziri Zakir Həsənov nə zaman
əmr verərlərsə, yenə şanlı ordumuzun sıralarında dayanmağı özümə
şərəf bilərəm. Döyüşlərdə ölərəmsə, türk xaqanı Kür Şad kimi olmaq
istərəm. O, Çin ordusunda general-leytenant vəzifəsinədək yüksəlmiş bir Göytürk şahzadəsidir. Kür Şad, Şərqi Göy Türk xaqanı Şibi
xaqanın oğludur. Əmisi Kutluq xaqanın Çinə təslim olmasından sonra Çində hərbi rütbə qazanır. Tölis xaqanın kiçik qardaşıdır. O qardaşına nifrət edirdi və imperatora qardaşının üsyan etmək üzrə olduğunu bildirir. Cie Şeşu Ay 639-cu ilin avqustunda təzəlikcə ölən
Tölis xaqanın oğlu Aşina Holoku (Göy Alp) ilə 40 nəfərdən ibarət bir
qrupla, imperatoru şəhərdə girov götürmək planını hazırlayır. Ancaq
basqın planı hazırlandığı gün, 19 may 639-cu ildə dəhşətli fırtına və
yağış başladığından Çin imperatoru saraydan çıxmır. Buna qarşılıq
planın pozulmasını istəməyən Kür Şad və onun 40 dostu, silahdaşı
saraya basqın edirlər. Uzun sürən çarpışma nəticəsində yüzlərlə çinli
keşikçi məhv edilsə də, Kür Şad dostlarının böyük bir hissəsini itirir
və saraydan çəkilmək məcburiyyətində qalır. Çinlilərin sərrast atışları onun başını bədənindən ayırır. Lakin canında cəsarət və qüdrət
olan Kür Şadın başı bədənindən ayrılsa da, başsız bədən atın üzərində dayanır, əyilmir və yıxılmır. Onun canındakı Vətən qeyrəti, Vətən
təəssübkeşliyi başsız bədənini belə, sınmağa qoymur.
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HEYKƏLƏ DÖNƏN HEYKƏLTƏRAŞ
“Şamaxı yollardan başlayır”... Məşhur yazıçı Əzizə Cəfərzadənin əsərlərindən biri bu cümlə ilə başlayır. Neçə
yollar ayrıldı səndən, neçə-neçə müharibələrə, düşmən işğalına şahid oldun,
vətən torpağı... Tarixini hər zaman qanla yazdıq. Uğrunda nə canlar getdi, səni
SƏN, səni VƏTƏN və QİBLƏGAH etmək üçün...
Düz 25 ildir ki, mənfur niyyətli
düşmənin tapdağı altında qalan, erməni
nəfəsi ilə çirklənmiş torpaqlarımızı azad
etmək istəyirik. Müqəddəs amalımıza
və məqsədimizə çatmaq üçün yolumuzu
çox kəsiblər. “Atəşkəs rejimində zəbt olunmuş torpaqları geri almaq
olmaz!” - deyiblər. Bəzən doğru olduğumuzu da sübut etməkdə aciz
görünmüşük. Dözdük, balalarımızı, böyüklərimizi dünyanın qaydasız müharibə oyunlarına qurban verə-verə dözdük. Gözlədik, səbr
etdik ki, bir gün gələcək haqq yolunda olduğumuzu aləmə car çəkəcəyik və o gün gəldi... Azərbaycan adlı vətənin şanlı oğulları yenə silaha sarıldı. Bir aprel gecəsində əsgərlərimiz 1994-cü ildə elan olunmuş
atəşkəs rejiminin ermənilər tərəfindən yenidən pozulmasından cana
doyub hücuma keçdilər. Tərtər istiqamətində aparılan döyüşlər uğurla
nəticələndi. Vətəni qanları, canları ilə xilas edən qəhrəman oğullarımızın sayəsində xeyli vətən torpağı mənfur düşməndən azad edildi.
Aprel gecəsində şəhid olan, qısa, lakin şərəfli həyat yolu keçən
oğullarımızdan birinin də həyat hekayəsini qələmə aldım. Sağ qalsaydı, bəlkə də respublikanın tanınmış heykəltəraşı olacaqdı, amma
22 yaşlı Şamaxı sakini Samir Kaçayev öz qəhrəmanlığı ilə sənət zirvəsindən daha yüksəklərə qalxdı, elə yüksəklərə ucaldı ki, çoxları üçün
bu zirvə əlçatmaz-ünyetməz görünür...
...Qarabağda müharibə başlayandan az sonra, 6 mart 1994-cü ildə
dünyaya gəlmişdi. Onun gəlişi Şamaxının uca dağlar başında yerləşən Çuxuryurd kəndindəki sadə ailələrdən birinin, el içində Ziyad
kimi tanınan İzayəddin kişinin balaca komasına nur gətirmişdi. Zəhmətə bağlı olan bu ailəni məhəllədə, kənddə hamı sevər və hörmətlə
yanaşardı. Samir ailənin ilk övladı idi, sonra onun bir bacısı da oldu,
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Səbinə dünyaya gəldi. Kasıb komanın işığı da bir az artdı. Əslində onların ətrafında yerləşən evlərin hamısı əvvəlcə belə balaca damlardan
ibarət idi. Səliqəli evlər yan-yana düzülər, kiçik taxta hasarlar isə onları ayırardı, qonşular bir-birindən fərqlənməz, hamı səmimi və sadə
görünərdi. Bir evin işığı o biri evə düşərdi. O hasarlar alçaq olanda
uşaqlar da balaca idilər. O balacaların arasından Samir də əskik olmazdı, məhəllə uşaqları ilə bərabər düzəltdiyi taxta avtomatıyla “dava-dava” oynayar, “erməni” öldürərdi. Bəzən bu “dava-dava” oyunları evlərinin arxasındakı güllü-çiçəkli dağ döşündə davam edərdi.
“Davadan” zəfər çalıb qayıdanda isə dağ yamaclarından dərdiyi
çiçəklərdən dəstə tutub anası Əminəyə və bacısı Səbinəyə gətirərdi.
Günlərin birində balaca Samirin həyatında hər şey alt-üst oldu, atası
Ziyad kişi ona bir qutu plastilin alıb gətirdi, elə həmin gündən o rəngli aləmə qapandı. Əvvəl bir at fiquru düzəltdi. Sonra gözünə nə dəyirdisə, əlləri həmin gördüyünü yoğururdu, rəngli plastilinlər müxtəlif
fiqurlara dönürdü. Beləcə o, böyüdü, məktəbə getdi və orada hamının sevimlisi oldu. Dərslərini yaxşı oxudu. Arzu etdiyi sənətin yolunu
tutdu, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının heykəltəraşlıq
bölməsinə qəbul olundu. Tələbə adına layiq görüldüyü barədə xoş
xəbəri ilk dəfə ata-anasına belə çatdırmışdı: “Ödənişsiz bölümə qəbul olundum”. Sevinmişdi Samir, çünki kasad rüzgarın ağuşundan
çıxmışdı. Ali təhsilini başa vurandan sonra, ötən il magistr pilləsində
oxumağa başladı, yenə də pul ödəmədən. Sevincinin həddi-hüdudu
yox idi gənc heykəltəraşın. Rəssamlıq Akademiyasında artıq imzası
tanınırdı, əl işləri müəllimlərinin və tələbə dostlarının diqqətini çəkirdi. Hətta 2015-ci ilin noyabr ayında “Tolerant Azərbaycan Gənci”
Fondunun layihəsində iştirak etmiş və heykəltəraşlıq üzrə II yerin
qalibi olmuşdu. Əsgəri xidmətini yerinə yetirsə də, nümunəvi gizir
olduğu üçün komandanlıq tərəfindən bu mükafatın təqdim olunma
mərasiminə qatılmasına da rüsxət verilmişdi. Tələbə yoldaşları onu
gördüklərinə çox sevinmişdilər. Onun yolunu hər kəs səbirsizliklə
gözləyirdi. Özü də yaradıcılıq emalatxanasına qayıdacağı günün həsrətini çəkirdi. Əsgər gedəndə yaradıcılıq studiyasında yapdığı əsərlərini dostu Abdula və Zamiqə əmanət etmişdi. Demişdi ki, onları göz
bəbəyiniz kimi qoruyun...
Baharın müjdəçisi çərşənbələr keçib getdi. Şirvanda, Şamaxıda
ta bineyi qədimdən ilin axır çərşənbəsi şəhərin bütün məhəllələrində
tonqallar qalanar, qız-gəlinlər həyət-baca təmizləyib bitirər, evlərin
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divarlarına al-əlvan xalça-palaz vurardılar. Hamı təzə paltar geyinər,
qapı-qapı gəzən gənc oğlanlar qurşaq atar, qətranlı lopaları yandırıb,
havaya fişəng atardılar. Tonqaldan atılardılar.
Əsl bayram uşaqların olardı. Bu adətlərdən ən çox qorunub saxlananı elə qapılara qurşaq atdıdır. Qapıya atılan qurşağı boş qaytarmazdılar, bu bəddik, xoş olmayan xəbərin əlamətidir, - deyə hamının
qurşağına pay qoyulardı. Çünki qurşağı boş qalanın adamın bütün
ili ruzisi olmazdı, deyərdilər. Tanrının qapıları həmin gecələrdə açıq
olur, hamıya ruzi paylanır.
Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə sanki Əminənin yerinə qor doldu.
Yata bilmədi. Bir yandan dağların vıyıltılı küləyi, o biri yandan da soyuğu-sazağı işlədi canına. Şamaxıda da havalar heç isinmək bilmirdi.
Bu il bahar da gecikirdi. Gah çiskin olur, gah yağış yağır, gah da qar
tökürdü. Elə bil təbiət ona qənim kəsilmişdi, nəfəsi daralır, boğazı
quruyur, canına qom-qom ağrılar dolurdu... Qızı Səbinə ilə həyat yoldaşı həkim çağırmaq istədilər, razı olmadı. Yenə umacağı təbiətdən
idi, havaya çıxdı ki, boğulmasın. Ancaq... nədirsə, ürəyi sakitləşmədi,
sığmadı köksünə... Səhəri diri gözlü açdı... Günortaya yaxın, bir neçə
qonşu gəlib-getdi, ondan hal-əhval tutdular. Sonra dərdindən bixəbər
anaya sözarası dedilər ki, ay Əminə, oğlun sağ ayağından yaralanıb.
Bu cümləni eşidər-eşitməz Əminə dəliyə döndü. Əllərini saçlarına
atıb, haray qopardı:
- Düzünü deyin, mən səhərə qədər yatmamışam, oğluma nə olub?
Onun nigaranlığına son qoymaq üçün qonşular bir-birinə gözqaş edib yalan danışmağa məcbur oldular və onu qınadılar:
- Əminə, axı uşaq deyilsən, haray-həşir salma, bir azdan onu Bakıya xəstəxanaya gətirərlər, gedərsən yanına.
O da inandı qonşularına. Axşam qaranlıq çökəndə balasını üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş dəmir tabutun içərisində gətirdilər...
Torpaqlarımızın işğalı uğrunda gedən döyüşlərdə Şamaxı şəhəri xeyli şəhid verib, 22 yaşlı Samir Kaçayev Şamaxının növbəti şəhidi idi. Onu yaxınlıqdakı Məlhəm kəndinin qəbiristanlığında dəfn
etdilər. Çuxuryurdun düzləri, dağ ətəkləri keçən il bu vaxtı qırmızı
lalələrə bürünmüşdü. Bu ilin yazında dağlar da libasını dəyişmişdi,
Samir dəfn olunanda hələ də qar yağırdı. Lalələr şəhid qanlarından
utanıb, közlü sinəsini açmadı bu il. Yəqin, analar ağlayıb qurtarandan
sonra açacaqdı lalələr.
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...Respublikanın əməkdar artisti Elnarə Abdullayeva ilə Çuxuryurda çatanda Kaçayevlərin həyətində xeyli adam var idi, qohum-əqrəba, dost-tanış ailənin başına toplaşmışdı. Əminə xanım bizi
çaşqınlıq içində qarşıladı, üzünü Elnarəyə tutub yenə nalə çəkdi:
- Ay Elnarə xanım, sən gərək mənim balamın toyuna gələydin,
axı mən səni çox istəyirdim, mənim balam elə gözəl idi, çox gözəl idi
balam...
Bir az toxtayandan sonra Əminə xanımla dərdləşməyə imkan
tapdıq.
- Balasının əlinə bir tikan batanda da analar hiss edir, Sizə əyan
oldumu? – deyə soruşdum:
- Ötən il yuxumda gördüm ki, Samirin yanında üç böyük daş var.
Daşların üstündə də bir bayraq. Mənə deyirlər ki, Samir yanvarın
28-də öləcək. Hövlank yuxudan ayıldım, tez balama zəng vurdum.
Dedi ana, salamatam, dərsdəyəm. Hər gün yadıma düşürdü o məlun yuxu. Düz bu il yanvar ayının 28-nə qədər o yuxu içərimi yedi.
Yenə zəng vurdum, danışdım, səsini eşitdim, ondan sonra rahatlandım. Samirim bir qarışqanı da tapdamazdı. Bəzən evi təmizləyəndə
qarışqaları basıb öldürərdik. Bir hay-həşir qoparardı ki... Bir dəfə də
dedi ki, onları da Allah yaradıb, öldürməyin. Sənin balanı o qarışqa
kimi öldürsələr, neylərsən... Güldüm... Belə idi Samir, bir gülü də incitməzdi. Ancaq çiçəkləri-gülləri, təbiəti çox sevərdi. Kimin ad günü
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olsaydı, dağ döşünə, yamaclara gedərdi, oradan çiçək yığıb gətirər,
səbəbkarı təbrik edərdi. Axırıncı dəfə martın 6-da əsgərlikdən ona
məzuniyyət vermişdilər. O gün həm də doğum günü idi. Dostları ilə
gəldi. Getməyinə 1 gün qalmış, martın 22-si gecəsi səhərə qədər oturduq, atası və mən xeyli söhbət elədik. Dizlərimi yerə qoyub oğlumun
ağzından çıxan kəlmələri dinləyirdim. Hərdən qollarını, boynunu tumarlayırdım. Dedi ki, ana, əgər qollarıma, bədənimə cızıq düşərsə,
hərbi hissədə sorğu-suala tuturlar, çox ciddi baxırlar sağlamlığımıza
və təlim-tərbiyəmizə. Axşamüstü bir neçə bağlama Novruz tədarükü yığıb verdim, dedim ki, apar əsgər yoldaşlarınla bölərsən. Samir
axırıncı tikəsini də tək yeməz, dostu ilə bölüşərdi. Evdən çıxanda atasına deyib ki, bir anlığa çıxanda belə, elə vidalaşın ki, bir əsrə bərabər olsun. İndi oturub danışdığı hər sözü, hər kəlməni çözələyirik ki,
bəlkə içərisindən bir məna tapaq. Oğlumun istədiyi qız var idi, ya yox
idi, onu da bilmədim. Gedəndə arxasınca su atdım ki, balam salamat
qayıtsın. İyul ayında dönəcəkdi. Mən elə bilirdim oğlumun cəmi üç
dostu var. Çuxuryurda Akademiyadan 200 nəfər gəlmişdi. Gör, balamı nə qədər istəyən var, qarşımda baş əydilər... Oğlum çox gözəl idi,
boyu hündür, ala gözlü, ağıllı, sevimli idi, mən ondan doymamışam...
Samir Kaçayevin yas mağarından ayrılanda doğulduğu evin şəklini çəkdim. O, Çuxuryurdda yan-yana düzülmüş, göz oxşayan villalardan birində deyil, bu balaca ağ daxmada dünyaya gəlmişdi.
Qarabağ uğrunda vuruşan, Tərtər ətrafındakı döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olan gənc heykəltəraş Samir Kaçayevi Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər
Eldarovdan soruşdum. Qocaman heykəltəraş onu belə xatırladı:
- O gözəl diplom işi hazırlamışdı və əla qiymət almışdı. O, bizim
institutun ən nümunəvi tələbələrindən idi. Dost kimi də, tələbə kimi
də, gənc kimi də təhsil ocağımızın ən nümunəvi tələbəsi idi. Biz Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının bütün professor və müəllim heyəti, tələbələrlə birlikdə gənc və istedadlı tələbəmizin dəfnində iştirak etməyə getdik. Ailəsinə minnətdarlıq elədik. Dedik ki, belə
oğul böyütdüklərinə, tərbiyə etdiklərinə görə sağ olsunlar. Samirin
itkisi çox ağırdır. O, bizim heykəltəraşlıq emalatxanamızdan, sənət
kisəmizdən getdi. Onun sənət həyatı təzəcə başlayırdı. Yaradıcılıqda
ilk addımlarını atırdı. Lakin bu ilk addımları o qədər səbatlı, o qədər
düzənli və bəzəkli idi ki... Bizim ona çox böyük ümidlərimiz var idi.
Magistraturaya qəbul olunub, Vətənin müdafiəsinə getdi... Mühari272
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bələr həmişə dağıdıcı olurlar. Bütün insanlıq tarixinə müharibələr fəlakət gətirirlər. Müharibələr nə qədər sənət əsərlərini, mədəniyyətləri, bu mədəniyyətləri içərilərində, qəlblərində daşıyan insanları həlak
edirlər... Kaş dünyada böyük güclər razılığa gəlib, müharibələrə son
qoyaydılar... Samirin diplom işi ən böyük və tanınmış heykəltəraş Rodenin obrazını yaratmaq idi... Və yaratdı da... Əla qiymət aldı... Lakin
həyat imtahanından tez kəsildi... Samir Şamaxının ucqarda yerləşən
dağ kəndindən gəlmişdi şəhərə... Ancaq hərəkətlərində, daxilində
böyük bir şəhər mədəniyyəti gəzdirirdi, heç zaman deməzdin ki, bir
ucqar kənddən gəlib şəhərə... Onun dünya görüşü, yaşına görə çox
sanballı davranışları... hamısı möhtəşəm, mükəmməl idi...
Onun simasında Azərbaycan böyük və istedadlı
bir heykəltəraşını itirdi. Mən
bütün cavanlara can sağlığı
və xoşbəxtlik arzulayıram.
Qoy onlar heç vaxt gülləyə,
mərmiyə tuş gəlməsinlər!
Dəfnindən iki gün sonra
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının müəllim və tələbə heyəti Samir
Kaçayevi anım tədbiri keçirdi. Akademiyanın divarları
arasında baş tutan mərasimdə təkcə onun özü yox idi.
Əvəzində qara çərçivədən
boylanan gülümsər çöhrəsi
hamını salamlayırdı. Tələbə
yoldaşlarının və müəllimlərin, hətta onu tanımayanların
gözlərindən, yanaqlarından
yaş süzülürdü. Kimsə onun yoxluğuna inanmaq istəmirdi. 22 il ömür
sürən bir gənc bu qədər məhəbbəti qazanmağa nə zaman imkan tapmışdı? Tədbirdə çıxış edənlər onun şəhid olduğu döyüşlərdə düşmən
erməni tərəfinin verdiyi itkilərdən danışdılar. 25 ildən sonra qazanılan birinci qələbənin ilk saatlarında qurban gedən şəhidlərdən birinin
də Samir Kaçayev olduğunu dedilər.
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İnsanların fəal olduğu sosial şəbəkə, facebook səhifəsi. Samir
Kaçayev buradakı virtual səhifəsinə heykəl yonmaq üçün olan əşyalarının şəklini yerləşdirib. Səhifəni ələk-vələk elədim ki, bəlkə artıq
söz-söhbət, əlavə şərh tapa biləm. Çox ciddi və səliqəli bir səhifə ilə
baş-başa idim. Özünün əl işləri, ən yaxın dostlarının 6 mart 2016-cı
ildə yazdıqları adgünü təbrikləri... Və bir də ki... 2 aprelə keçən gecə
dostlarının, tələbə yoldaşlarının səhifədə Samir Kaçayevi axtararkən,
yoxluğuna inanmayaraq təəssüflə yazdıqları rəylər, sözün yaxşı mənasında sərsəm, ürək dağlayan fikirlər...
Afa Aslanova, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının
müəllimi:
“Samirciyim!!! Necə yəni belə? Sən axı magistraturaya qəbul olmusan!!! Sənin üçün min əziyyət çəkmişdim, hazırlaşdırmışdım! İndi
neyləyim??? Sən təhsilini davam etdirməli idin!!! Sən elə istedadlı, elə
intizamlı, nəzakətli, rəhimli, xoşxasiyyət idin!!! Düz bir il bundan əvvəl
səninlə dərsə başladıq. Bir dərsi belə boş buraxmadın. Mühazirələri elə
diqqətlə dinləyirdin ki... Səni sevməmək mümkün deyildi!!! Bir dəfə
emalatxanadan çıxıb iş paltarındaca birbaşa dərsə gəlmişdin, üst-başın
əhəng-palçıqla dolu idi. Dəfələrlə üzr istədin. Dedin ki, əynini dəyişməyə imkanın olmadı... Sən hətta iş paltarında da, o əhəngin, palçığın
içində də gözəl idin. Yapdığın heykəllərə bənzəyirdi qamətin!!! Ağlın,
intelligentliyin, istedadın bütövlükdə səni tamamlayırdı. Samir, mən
səni çox sevirdim!!! Niyə belə oldu??? Niyə???”
Lilli, qrup yoldaşı:
“Caaannnn... Samir Şəhidlik zirvəsinə ucaldın... Bir neçə gün
bundan əvvəl səni gördüm, şəhidlikdən danışdın, dedin ki, şəhid
olanlar məndən artıq deyil ki... Dedin və getdin... Nur içində yat....
amma hələ də ümid edirəm... bilmirəm niyə?!”
Build A Trumpet, İsraildən olan dostu:
“Yer üzü sağ olsun ki, nə vaxtsa səninlə məni görüşdürdü, xoşbəxt
anlarımızı paylaşa bildik. Səninlə olan görüşlərimizə görə Tanrıya
minnətdaram. Sənin təbəssümün həmişə mənim ağlımda qalacaq. Sənin təvazökarlığın mənə xatırladacaq ki, heç bir qarşılıq gözləmədən
insanlara kömək etmək olurmuş. Səninlə ünsiyyətdə olmaq, həvəslə
və məharətlə işləməyinə tamaşa etmək də mənə sevinc gətirirdi, gənc
heykəltəraş! Harada olsan da, inanıram ki, Tanrı sənin qayğını çəkəcək. İndi tək bir arzum var, ruhunun yolu açıq olsun. Yaşadığımız Yer
üzü sənin üçün çox darıxacaq, biz də sənin üçün darıxacayıq! Böyük
məhəbbətlə: Build A Trumpet.”
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... Şamaxı yollardan başlayır... Amma bəzən kimlərinsə yolu bu
yolların başlanğıcında bitir, tamamlanır... Samir Kaçayev Şamaxı
şəhərində müqəddəs insanların, övliyaların, şeyxlərin və söz xiridarlarının uyuduğu torpağa qovuşdu. Təbiətin gül vaxtındakı məqamın
Mübarək, Şirvanın Şəhid oğlu!

Samirin vəfatından 9 ay ötəndən sonra tanınmış incəsənət xadimi
Rafiq Haşımov onun yarımçıq qalmış əsərlərini, sevə-sevə bitirdiyi
əl işlərini bir yerə toplayaraq, onu sevənlərdən soraqlayaraq bir “Samir Kaçayev” kitabı yazdı. Rafiq Haşımovun müəllifi olduğu “Samir
Kaçayev” kitabında şəhid heykəltəraşın yarımçıq əl işlərinin və tamamladığı işlərin şəkilləri toplanıb. Həmin əl işlərinin özləri isə Samir gecəsində nümayiş olunurdu... Samirin əllərindən qalan o işlərə
baxanda belə nəticəyə gəldim ki, onun əlində mum da, plastilin də,
mis də, bürünc də, gips də, daş da dönüb canlanır, elə öz xarakteri
kimi özü kimi bir gözəlliyə çevrilirmiş... Samir sağ qalsaydı gözəlliklər yaradacaqdı... Hələ yarımçıq qalmış, plastilindən hazırlanmış
“Balerina”sı, “Musiqiçi”si, “Rəqqas”ı, “Femida tərəzisi”, “Dərviş”i,
“Pinəçi”si, “Dədə Qorqud”u... Yəqin ki, hərbi xidmətdən qayıdandan
sonra, plastilindən hazırladığı bu incə, mürəkkəb, yaradıcı insan xarakterlərini böyük heykəllərə çevirib, dünyanın tanınmış sərgi salonlarında nümayiş etdirəcəkdi... Ən azı onun gələcəkdə böyük rəssam
olacağına, ustadları xalq rəssamı Səhlab Məmmədov, professor, xalq
rəssamı Natiq Əliyev, heykəltəraş, əməkdar incəsənət xadimi Akif
Əsgərov, Arif Qazıyev inanırdılar.
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Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Rəfael Hüseynov Samirin
adına hazırlanan gecəni “Samir gecəsi, Samir bayramı” adlandırdı. Dedi ki, Samir kimi insanların itkisi çox ağırdır. O arxa cəbhədə
qalsaydı, daha çox fayda verərdi. Samir gənc olmasına baxmayaraq
bitkin və yetkin bir sənətkar idi. Onun bəxti gətirmişdi ki, böyük
sənətkarlardan dərs almışdı, onlardan öyrənmişdi. Bu böyük sənətkarlar da Samir kimi gənclər, istedadlar vasitəsi ilə öz sənətlərini həm
gələcək nəsilə ötürür, beləliklə öz məktəblərini yaşatmış olurlar. O
məktəbi gələcəkdə elə o dahilər qədər yaşada biləcək Samir daha olmayacaq. Böyük Vətən müharibəsində jurnalistləri, sənət adamlarını
ön cəbhəyə aparmırdılar... Biz də gərək istedadlarımızı arxada qoruyaq. Samirin itkisi ilə biz həm də böyük bir ərazimizi itirdik əslində...
Mədəniyyət və sənət ərazisini... Samir haqqında hazırlanan kitab üç
dildədir. Biz dünyaya bu kitabla bir daha sübut edəcəyik ki, erməni
işğalçıları görün necə bir sənət daşıyıcısının, gələcəyin Rodeni, Mikelancelosu ola biləcək bir heykəltəraşın həyatına son qoyublar...
Samir bayramına, Samir gecəsinə onun valideynləri Əminə xanım və atası Ziyətdin Kaçayev, bacısı Səbinə və bibisi də gəlmişdilər.
Onlar danışmadılar. Bir kəlmə də dinmədilər. Samirin adı çəkildikcə,
xatirəsi hörmətlə yad edildikcə kənarda dayanan bibisi heç aram olmurdu, bir dəqiqə də olsun bulaq gözlərinin yaşı dayanmadı... Anası
Əminə Samirin ona yaxınlaşan dostlarının boyunu sevir, öpüb oxşayırdı, elə bil ki, Samirin ətrini alırdı o uşaqlardan... Çox dəhşətli bir
mənzərə idi... Atası pıçıltıyla bircə bunu deyə bildi: “heyif ki, bunların
heç biri Samiri geri qaytarmır...”
Samir 11 illlik təhsilini başa vuranda ailədə ona ya baytar, ya da
ki, bərbər olmasını məsləhət görürlər.... O isə Şamaxının dağ başında,
Çuxuryurdda böyüyən bir oğlan... könlünə burada gördüyü təbiətin gözəlliklərini yazmışdı. O hər zaman təbiətlə harmoniyada olan
birisi idi. Bunu evdə kimsəyə söyləməmişdi... Ancaq yazısını Tanrı
yazmışdı... Və onu sevən Tanrısı da yolunu gözəl açmışdı ki, gözəlliklər yaradacaq... Tanrı özünün yaradılış gücündən bircə zərrəsini ona
etibar etmişdi. Samir də bu etibara xələl gətirməmişdi... Bu etibara
xələl gətirənlər şeytan xislətlilər idi. Bu oyunu niyə başladılar, niyə
bitirmədilər, onu da Tanrı bilir. Ancaq bir həqiqət var ki, Gözəllikləri
məhv etmək Tanrı qarşısında ən böyük günahdır. Tanrı əvvəl-axır,
gözəlliklərimizi məhv edənlərdən öz qisasını alacaq, o qisas isə çox
ağır olacaq...
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BİR AZ ŞAİR İDİ ŞƏHİD MİKAYIL…
Şəhid ailələrinin taleləri bir-birinə
çox oxşayır, çünki bu ocaqlarda eyni
dərdin yükü çəkilir. Yalnız şəhidlik
zirvəsini fəth edənlər bənzərsiz və əlçatmaz görünürlər, əslində onların yaşadıqları o kiçik və mənalı ömür qibtə
ediləsidir. Onların sırasında Mikayıl Vahabzadə adlı bir gənc də var.
Şəkillərinə baxıram. Gülümsər çöhrəsi adamın ürəyini dağlayır. Anası Rumiyyə xanım elə hey balasının boyunu
oxşayıb ağlayır. Söz soruşmağa da çətinlik çəkirəm. Bilmirəm nə danışım ki,
dərdli ananın qəlbinə yol tapım və sınıq

könlünü ovundurum.
Onun qısa tərcümeyi-halı 23 illik ömrü əhatələyir, bu ömürdən
bir az kəndə, bir az da şəhərə pay düşür. Mikayıl Vahabzadə İsmayıllının Tircan qəsəbəsinin Maçax kəndində doğulmuşdu, əvvəlcə qəsəbədəki 9 illik məktəbi, sonra isə Yeniyol kənd orta məktəbini bitirmişdi. Həyat yoluna ali məktəb illərindən də pay düşmüşdü. Sumqayıt
Dövlət Universitetinin Fizika və Elektroenergetika fakültəsində oxumuşdu və oradan 2015-ci ildə məzun olmuşdu. Tələbəlik illərindən
sonra əsgəri borcundan çıxmaq üçün hərbi xidmətə yollanmışdı. Hərbi xidmətini başa vurub müəllimlik edəcəkdi, şagirdlərinə fizika fənnini aşılayacaqdı...
Hərbi xidmətə getməzdən iki gün əvvəl Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanına gedib, orada son dəfə şəkil şəkdirib, facebook hesabında belə
bir şeir də yazmışdı Mikayıl:
Bu erməni dığaları,
Qaytarmasa Qarabağı
Bilmirlər ki, biz onları
Neylərik a..., neylərik a...
Bunlarsa Mikayılın anası Rumiyyə xanımın dilə gətirdiyi misralardır:
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Maralın gözü qanlı,
Topuğu, dizi qanlı.
Balamı mənə verin,
Tutaram sizi qanlı.

- Mikayıl bizi kənd içində hörmət sahibi etmişdi, diplom almışdı,
sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Biz yaxşı bilirdik ki, o necə çətinliklə oxumuşdu. Atasına əziyyət verməsin deyə, dərsdən sonra gedib
Sumqayıtda restoranlarda, kafelərdə işləmişdi ki, öz xərcini ödəyə
bilsin, evdəkilərə yük olmasın. Kasıb yaşasaq da xoşbəxt ailə olmuşuq. Aramızda bir-birimizə qarşılıqlı hörmət və məhəbbət bəsləmişik.
Mikayılımla fəxr edərdim, mənim oğlum mələk kimi idi, elə bilirdim
ki, dünyanın ən bəxtəvər anasıyam. Kaş ki, ona mənim gözlərimlə
baxa biləydiniz, el-oba toylarının yaraşığı idi oğlum. Yaraşıqlı balam
gedib əlimdən... Qardaşını tək qoyub gedib əlimdən...
Gedib tərlanım gəlməz,
Qəlbi yaralım gəlməz.
Sən gəlməsən qapıya,
Oğul, qərarım gəlməz.
Bu aprel ayı dədə-babadan bizimlə yola getmir. Neçə illərdir ki,
hər il aprel ayında əzizlərimizi itiririk... Oğlum da bu ayın qurbanı
oldu.
Qardaşının yoxluğunu heç cür qəbul etməyən Rüfət yerə-göyə
sığmadı, anasının-atasının yanında ağlaya da bilmədi. Dərdi, qardaşsızlığı içərisinə vurdu. Və 15 gün sonra Rumiyyə xanım baxıb gördü ki, oğlunun rəngi solur. Həyəcanla ərinə uşağın solduğunu dedi.
Kəndçiləri Vaqif həkimə zəng edib, Rüfətin haqqında xəbər verdilər.
Və Vaqif həkimdən təcili uşağı Bakıya çatdırılmasını istədilər. Vaqif
həkim Rüfəti müqayinə edərkən deyir ki, əsəb sisteminin pozulması
nəticəsində on iki barmaq bağırsağında qanaxma başlayıb. Və həmin
gündən 17 gün sonra Rüfəti ata-anasına qaytardı.
Rumiyyə xanım oğlu haqqındakı xatirələrini danışmaqdan yorulmur:
- Keçən il dekabr ayının 29-da oğlumun yanına bayramlaşmağa
getdik. Bizə telefonda dedi ki, ana, mənə elə pay gətirin ki, dostumu da qonaq edim. Dedim ki, ay bala, nə qədər istəsən gətirərəm.
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Beləcə bayramqabağı gedib çatdıq hərbi hissəyə, görüş aldıq. Mikayıl
dostu Rəşad Niftalılı ilə görüşümüzə çıxdı. Apardığımız nemətlərdən
qəşəng süfrə açıb, onları qonaq elədim. Rəşadı elə süfrə arxasında
bəyəndim. Mənim oğlum ancaq yaxşı adamlarla dostluq edirdi. Həmin günü nə qədər şəkillər çəkdirdik.
Aprelin 1-də axşamüstü Rüfətə zəng edib deyir ki, atam və anamla danışmaq istəyirəm. Danışdıq. Dedi ver dədəmlə danışım. Dedim
dünən danışmısan axı, dedi yox e.... bu gün də dədəmin səsini eşitmək istəyirəm... Mən nə biləydim ki, o axırıncı dəfə bizim səsimizi
eşitmək istəyir. Sonda isə qardaşı Rüfətə deyir ki, atam və anamı sənə
tapşırıram, onlardan muğayat ol.
Mən oğlumdan doymadım. 7 il idi ki, o məndən ayrı yaşayırdı.
2 il müəllim yanına getmək üçün atamgilin evində yaşadı. Qalan 5
ili isə Sumqayıtda bibisi Afətin evində qalıb, institutda oxudu. Mən
oğlumdan doymadım, mən oğlumun boyuna baxıb doyunca sevinmədim. Mənim oğlum diplomuna sahib çıxmadı. Atasına-anasına
əziyyət vermədi. Özü qazanıb, özü oxudu. Sevinirdim ki, üç ayı qalıb, daha yığışıb evə gələcək. Onun üçün ev tikməyə başlamışdım.
İndi həmin evdə Mikayıl üçün otaq yaratmışıq. Quru şəkilləri, əşyaları evə sahiblik edir. Qohumumuz o evi Mikayıla uyğun düzəltmişdi.
Mikayıl anadan olmazdan iki ay əvvəl 27 aprel 1993-cü ildə əmim
oğlu Xatəm Məmmədov da Qarabağda şəhid olmuşdu. Belə zülm olmaz, birdəfəlik bu müharibəni başlayıb və bitirmək lazımdır ki, daha
şəhidlərimiz olmasın... Oğlanlarımızı böyüdüb, erməni gülləsindən
öldürməyək daha.
Rumiyyə xanım ağı deyib ağlayırdı, dilindən qopan kəlmələr
içindəki dərdini ovutmurdu, yanıqlı anadan fərqli olaraq Mikayılın
atası Yaqub kişi susurdu, bəlkə də çəkdiyi yükün ağırlığından idi ki,
dili söz tutmurdu. O, oğlunun barəsində bir cümlə də danışmadı.
Kənd camaatı dedi ki, Mikayılın ölüm xəbərini eşidəndən sonra o susur, heç kəslə kəlmə kəsmir.
Mikayıl Vahabzadənin xatirəsini əbədiləşdirən səmimi söhbətləri
onun tələbə dostlarından eşitdim. Mikayıl haqqında xatirələrini yazan qızlar onunla eyni qrupda Sumqayıt Dövlət Universitetində bərabər oxumuş, tələbəlik illərinin ən xoş anlarını birgə keçirmişdilər.
Məktub müəllifləri arasında oğlanların imzasına rast gəlmədim, bu
da səbəbsiz deyildi, çünki Mikayıl Vahabzadə kimi onlar da hərbi
xidmətə yola düşmüşdülər. Qızların məktubuna gəlincə, onları həyə279
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cansız oxumaq olmur. Bu məktublardan qısa sətirləri oxuculara təqdim edirəm, onların sayəsində şəhid Mikayıl Vahabzadənin portreti
yarandı.
Turanə Bəşirovanın məktubundan: “Ən yaxın dostum idi Mikayıl. Onun yoxluğuna inanmaq istəmirəm. Bu cür ayrılığı düşünməmişdik. Ağlımıza da gəlməzdi ki, ölüm aramıza nifaq salar, sıramızdan kimisə yox edə bilər. Mikayıl xatirimdə sadə, səmimi dost
kimi yaşayacaq. Universitetdə oxuduğu müddətdə hamının hörmətini qazanmışdı. Əsgəri xidmətə getməzdən əvvəl onunla telefon
danışığımız olmuşdu. Dedi ki, Tərtərdə hərbi xidmətdə olacaq. Ona
“sağ-salamat qayıt” - deyə, uğurlu yol arzuladım. Cavabı məni çaşdırdı, “Bəlkə sağ-salamat qayıtmadım” - dedi. Elə bil ürəyinə nə isə
dammışdı. Telefonun bu başından ona acıqlandım, Allah səni anana
bağışlasın, dedim. Ancaq indi Mikayılla fəxr edirəm. O, şəhidlik zirvəsini fəth edib. Məkanı cənnət olsun”.
Güldəstə Abdulovanın məktubundan: “Mikayıl qrupumuzun ən
fəal və eyni zamanda savadlı tələbəsi idi. İlk baxışdan adama ciddi
təsir bağışlayırdı, amma onunla yaxından tanış olandan sonra səmimi
dostluğuna inandım, ona görə də onu özümə arxa, dayaq bilirdim.
Qrupumuzun qızlarına böyük sevgi və hörmətlə yanaşardı. Mikayıl
həm də gözəl şeirlər yazardı, bir də onun şahanə rəqs etməyi var idi.
Tədbirlərdə, toy mərasimlərində bunun dəfələrlə şahidi olmuşdum.
Oynayanda qollu-budaqlı çinara bənzəyirdi. Onu təkcə bizim potok
və qrup yox, universitetin bütün müəllim və tələbə heyəti sevirdi. O,
mənim yaddaşımda gəncliyin, insanlığın nümunəsi olaraq qalacaq,
ürəyimdə isə həmişə yaşayacaq”.
Gülnarın məktubundan:“ Mikayıl qrupumuzun ən zəhmətkeş
tələbəsi idi. Həm işləyir, həm oxuyurdu. Sonuncu dəfə ötən ilin 8 Mart
qadınlar bayramı günü də yığışmışdıq. Tədbirdə ona söz veriləndə
dedi ki, bu, bizim birlikdə keçirdiyimiz son bayramımızdır. Biz qızlar
onun bu fikrinə etiraz etdik, - “oğlanlar hərbi xidmətdən gayıdandan
sonra, yenə yığışarıq”, - dedik. Mikayıl bizdən uzaqgörən imiş, onu
itirdik... Hamımızdan fərqli olaraq o, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onun
yasına getmişdik. Dəhşətli gün idi... Mikayılın anasının fəryadı heç
vaxt qulaqlarımdan getməyəcək... Rumiyyə xala bizi görəndə haray
çəkdi, nalə etdi. Bir neçə ay əvvəl oğlan qrup yoldaşlarımız onlara
qonaq getmişdilər. İndi Rumiyyə xalanın səsi yeri-göyü titrədirdi.
Bizdən soruşurdu Mikini. Biz onu Miki, Mikoş çağırırdıq. Öz-özünə
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fikirləşirdim ki, görəsən göylər bu ana fəryadına nece dözür. Elə bilirdım ki, biz onu qoruya bilməmişik. Mən bir də anaların elə naləsini
eşitmək istəmirəm. Mikayılın yoxluğu bizim üçün də ağır itkidir... ”
Nübarın məktubundan: “Biz Mikayılla İsmayıllı rayonunda eyni
müəllimin yanına hazırlıq kursuna gedirdik. 2011-ci ilin sentyabr
ayında bildim ki, ikimiz də Sumqayıt Dövlət Universitetinin Fizika
və Elektroenergetika fakültəsinin 544-cü qrupuna daxil olmuşuq. Çox
sevindim. Sumqayıtda Mikayılın doğmalığını hiss etdim, axı eyni rayondan gəlmişdik. Qəriblikdə dörd il ərzində o, mənə qardaşım qədər yaxın oldu, onu özümə arxa-dayaq bildim. Ən çətin anlarımda
onu yanımda gördüm. Mikayılın elə gözəl, sonsuz arzuları var idi ki...
Bir dəfə söhbət əsnasında mənə demişdi: “Arzularım o qədər çoxdur
ki, qorxuram onları gerçəkləşdirməyə ömrüm çatmaya”. İstəyirsiniz
inanın, istəyirsiniz inanmayın, onun ən böyük arzularından biri şəhid
olmaq idi. Əsgərlikdən söhbət düşəndə “Mən Şəhid olacağam” - deyirdi. Hərbi xidmətini bitirməyinə iki ay qalmış onun vətən uğrunda
şəhid olduğunu eşitdim. Şəhidlik hər kəsə nəsib olmur, çünki onların
adına əbədiyyət möhürü vurulur ”.
Nərminin məktubundan: “2011-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetində ilk dərs günündən sonra 4 il birlikdə təhsil almışıq. O həmişə
hər yerdə birinci olmaq istəyirdi. Mikayıl başqalarından fərqlənərdi,
dərslərini özü oxuyardı, üstəlik intizamlı idi, dərsə hamıdan əvvəl
gəlib, qabaq sırada əyləşərdi. Bir sözünü heç unutmayacağam: “Mən
şəhid olacağam” - deyirdi. Dediyi kimi də oldu, şəhidlik zirvəsinə
ucaldı. Qrupumuzda 20 qız oxuyurduq. Onun tabutunu Maçax kəndindəki evində biz qarşıladıq. Biz cavan, gənc olsaq da, həyat bizə
itkiyə və ağrıya dözməyi öyrətdi. Mikayıl bilmədi ki, 544-cü qrupun
20 qızı aprelin o ağır günlərində nələr çəkdi... Hamımız həm Mikayıl
üçün, həm də ordumuzun əsgərləri üçün dualar etdik gecə-gündüz...
Bizim mərd, igid qardaşımız. Adın çəkiləndə qürur duyacağıq səninlə... ”
Mikayıl Vahabzadə haqqında son ürək sözünü qrupun rəhbəri
Xədicə Əliyeva dedi: “Qrupumda 20 qız, 12 oğlan var idi. Onların
hamısını öz balam kimi sevirdim. O qrupun uşaqlarında bir fərqlilik hiss edirdim. Mikayıl Vahabzadə isə hamıdan seçilən gənc idi.
Özünə qarşı tələbkar, son dərəcə mədəniyyətli, savadlı, geniş dünyagörüşünə malik olmasına baxmayaraq, narahatlığı da var idi. Qrupda geridə qalan, davamiyyəti zəif olan tələbələrin qayğısını çəkərdi.
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Özü nümunəvi idi, istəyirdi ki, hamı birincilər sırasında olsun. Gecələr restoranda ofisiant işləyib, gündüzlər dərsə gəlirdi. Universiteti
fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Ona diplomunu elə məzun günündə
verdilər. Çox vətənpərvər idi. Yüngül təbiətli, yüngül xasiyyətli oğlanları sevməzdi. Deyirdi ki, bunlardan necə vətən qoruyan olacaq,
kişi gərək bir az ağırtəbiətli olsun. Elə bir ölçü vahidi tapmıram ki,
onun dəyərini təyin etsin. Rəhbərlik etdiyim həmin qrupda 10 tələbəm əsgər idi. Hətta əsgəri xidmətdə olanda da bütün bayramlarda
məktub yazıb məni təbrik edirdi. Onun haqqında danışmaq mənim
üçün çox ağırdır. Mən də anayam axı... Onun anası Rumiyyə xanımın
fəryadlarını heç vaxt unutmayacağam... Danılmayan bir həqiqət var,
Vətəni Vətən edən Mikayıl kimi qeyrətli oğlanlarımız, şəhidlərimizdir! Onlarla fəxr edirik”.
Ailələrinə baş çəkdiyimdən bir neçə ay sonra Mikayılın yeganə,
həm də kiçik qardaşı Rüfət onun şeirlərini tapıb göndərdi. Həmin şeirləri oxuyanda hiss edirsən ki, bu 23 yaşlı bir gəncin yeni misraları,
özünüsınaq addımlarıdır. Ancaq neyləyəsən ki, Şirvanın bulaqlarından su içən, ayağı bu törpağın köksündə bərkiyən, o dağların havası
ilə böyüyən incə ruhlu insanların çoxunda könül nəğmələri yaranır.
Hər kəs öz dünyasını misralara düzüb, könlünə rahatlıq gətirmək
istəyir. Mikayıl da ali məktəbdə oxuduğu illərdə darıxanda könlünü qələmə və ağ vərəqlərə etibar edirdi. Onun kövrək qələmindən
süzülən bəzi misraların hətta ağır yükünü də görmək olur. Əlimin
altında olan 30-a qədər şeirlərinin içərisində daha çox Vətən sevgisi,
qələbə arzusu, torpaq itirməyin ağrısı, ana məhəbbəti və bir də ki,
yeni və... lakin deyəsən nigaran olduğu bir gənc sevgisi də var.
Ata-anasına, bağlı olan Mikayıl qardaşını da hədsiz məhəbbətlə
sevirdi. Qardaşı Rüfət üçün yazırdı:
Bu dünyada bir varlıq var
Sənə hər an arxa durar.
Bu dünyada bir varlıq var
Darda olsan kömək üçün
Öndə durar,
O qardaşdır - vuran qoldur.
O qardaşdır, sənin üçün
Qardaş haqqa gedən yoldur.

282

Mikayıl Vahabzadə

Bizim Mikayıl yaşda gənclərimizin hamısı müharibə uşaqlarıdır.
Onlar dünyaya göz açandan qərənfil güllərini şəhid qəbirləri üstündə
görüblər. Mikayıl Vahabzadə qərənfili azadlığın rəmzi adlandıraraq,
“Mənim üçün sən gözəllər gözəli” deyə onu vəsf edir:
Şəhid qanı çilənibdi üstünə,
Qan içində boğulmusan, qərənfil.
Səpilirsən şəhidlərin üstünə,
Bəxti qarə doğulmusan, qərənfil.
Şəhid qanı müqəddəsdir, qəm yemə,
Bununla fəxr etməlisən, qərənfil.
“Gərək düşməyəydim bu günə” - demə
Azadlıq rəmzisən gözəl qərənfil.
Bəzi güllər bu dünyanın bəzəyi,
Mənim üçün sən gözəllər gözəli.
Sənin adın şəhidliyin özəyi...
Bizim üçün müqəddəssən, qərənfil,
Azadlığın rəmzi sənsən, qərənfil.
Nə biləydi ki, lap az zaman keçəcək və həmin qərənfillər elə onun
öz məzarı üstünə səpiləcək...
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Bunların hamısı Mikayılın arzuları idi... Yaradan onun arzularını
elə tez eşitdi ki...
Və bir də ki, şeirlərində anasına, “Mən şəhid olsam da, ağlama
ana, harda olsam, gəlib səni görəcəyəm!” - yazır. Elə hərbi xidmət
keçdiyi Gəncədəki hərbi hissədə gecələrin birində nə anasının, nə də
bir kimsənin tanımadığı, lakin ürəyində eşqini gəzdirdiyi o məchul
qıza bir “Məktub” yazır:
Sevgilimə yazıram bu məktubu,
Bəlkə də yazdığım son yazıdı bu.
Mən ölsəm ağlama, kədərlənmə sən,
Bəlkə onda rahat uyuyaram mən.
Səngərdəyəm, dörd tərəfim od saçır,
Başımıza odlu güllələr yağır.
Ümüd yoxdur bu günümdən sabaha,
Gözləməyin məncə əbəsdir daha.
Əgər ölsəm, sən də daha ağlama,
Qara telə, qara yaylıq bağlama.
Şəhid olsam, hərdən baş çək anama.
Kədərlənib, çox qəm çəkmə, ay Sona.
Çox düşündürücüdür, 23 yaşlı Mikayıl axı şəhid olacağına niyə
bu qədər əmin idi? Bu sualın cavabını isə, təkcə özü və Tanrımız bilir.
Özünü yaxından tanımasam da, indi onun bu kövrək şerlərini oxuyanda Şəhidlərə, şəhidlik məqamına nə qədər yüksək dəyər verdiyini
görürəm. Tanrının hansı məqamı idi ki, bu duyğuları ona yazdırmışdı. O üçrəngli bayraq da Mikayılın arzuladığı kimi elə Lələtəpədə,
Talışda şəhid qanları hesabına alınmış yüksəkliklərdə dalğalandı.
Mikayıl deyirdi ki, “Ağdərə, Füzuli tapdaq altında, lakin başını
dik tut vətən, ölmək lazım gəlsə öləcəyik, lakin səni qoruyacağıq...”
Bir məqam da doğrudur ki, mələk adlı Mikayıl elə yazdığı sətirlərdəki ömrü yaşadı. Bu Vətəni qorudu və Şəhid oldu, ruhu Vətən
göylərinə çəkildi! Vətən onun saf qanı ilə daha da doğmalaşdı, daha
da vətənləşdi, əziz oldu!!!
25.06.1993 - 25.06.2015 = 22. Bu da 22-nin son günü. 23 düşərli
olar, inşaAllah.
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MƏNI GÖZLƏYƏRSƏN GƏLƏNƏ KIMI?..
Səkinə bibi zülüm-zülüm ağlayırdı.
Naləsindən yer-göy titrəyirdi. - Belə ayrılıq olmaz, - deyirdi.
Səkinə: - Müsibətdi, müsibət.
Gəlinlər: - Olmaz belə müsibət!
Səkinə: - Oldu belə müsibət.
Gəlinlər: - Olmaz belə müsibət...
Səkinə: - Şəhid oldu, müsibət.
Gəlinlər: - Olmaz belə müsibət...
Səkinə: - Cavan öldü müsibət...
Gəlinlər: - Olmaz belə müsibət...
Sonra Səkinə bibi ağıya keçdi:
Əzizim qannıları,
Qan tutsun qannıları.
Qudurmuş it olaydım
Tutaydım qannıları.
Şirvanda yas məclisləri belə qurulur. Vəfat edən insan cavandırsa, toy görməyibsə, yas evinə gələnlərin hamısı qara geyinir, başlarına qara yaylıq örtürlər. Yerdə qoyulmuş mafənin başına dolanırlar,
ağızdan ağıza ağı deyirlər. Sonra da saçlı gəlinlər bir birinin əlindən
tutub, hörük-hörüyə bağlayaraq mafənin başına dolanır və ağlaşırlar:
Şirvanda təhərin var,
Altında kəhərin var,
Əyil üzündən öpüm –
Bir ağır səfərin var...
15 gün əvvəl istəkli nəvəsini bağrına basıb, qoynunda yatırtmışdı. Səhərə qədər öpüb oxşamışdı əsgər balasını. İndi “Nəvəndən bir
xatirə de” sualı ilə ona müraciət edəndə, sözümü ağzımda yarımçıq
kəsib, “Mənim xatirələrim dağı-daşı yandırar”, - dedi. Üstəlik cavab
gözləmədən söhbətinə davam etdi:
- Mənə Allah qismət yazmadı. Qızım Şahxanımın 3 yaşı olanda
atasını aldı əlimdən. Şahxanımı ərə verdim, gözüm-könlüm açıldı
nəvələrim doğulanda, dedim ki, bircə qızım xoşbəxt oldu. Balalarının
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sevincini, toyunu görəcək daha. Fələk qızımla da yola getmədi, 19
yaşlı balamı deyə-gülə əsgər yola saldım, onu da əlimizdən aldı. Balamın nə yaşı var idi ki, indidən bala dağı görəydi” - deyib, gözlərinin
yaşını Şirvanın büllur bulaqları kimi axıtdı.
Hə... Doğrudan da Səkinə bibinin danışdıqları qəmli kitab hekayəsinə bərabər idi. Ancaq ailənin sevincli günləri də olmuşdu.
Nadir Zəkərayev 1994-cü ildə toy edib, dədə-baba yurduna sevimli
Şahxanımını gəlin gətirmişdi. Ocağında üç övladı dünyaya gəlmişdi,
qızı Ceyran ilki idi, 31 avqust 1997-ci ildə ikinci övladı Nazim, sonra isə sonbeşiyi Namiq ailənin sevincini artırmışdı. Uşaqların ayağı
düşərli olmuşdu. Şamaxının ən gözəl məhəllələrindən birində torpaq
alıb ev də tikmişdilər. Cavan ata fəhləliklə balalarını dolandırırdı.
Oğlu Nazimin 6 yaşı olanda uşaqlarına kiçik toyu həyətində çaldırmışdı. Toy nə toy... Şirvan toyu ola, sinəsində saz, dilində söz meydanı yerindən oynadan aşıqlar ola... Zəkərayevlərin həyətlərindəki
toyun səsi məhəllənin hər yerinə yayılmışdı. Həmin gecə meydangir
aşıqlar meydan suladılar. “Şirvan Şikəstəsi”, “Döymə şikəstə”, “Zarıncı şikəstə”... aşıqlar şirin avazları ilə gələnin-gedənin könlünü aldılar, Şirvan bayatıları səfə düzüldü. Şirvan toylarında şikəstələr oxunmasa, o məclis sayılmaz. “Şirvan şikəstəsi” yer üzündən küsənlərin
haqqa harayıdır, şikayətidir, yolu gör hardan gəlir, yaşını saymaq
olmur. Nə bu gündür, nə dünəndir.... Əbədiyyətdir... Hər zaman eşitmişəm, 9 ay ana bətnində, beşiyimin başında nənəmin və anamın laylalarında, atamın kefinin saz vaxtında zəngulə vurub sevincinə ovqat
qatdığı vaxtlarda.... Təkcə mən yox ki, ulu nənələrim, babalarım da,
elə Nəsimi babam da... Hamısı bu havadan havalanıblar. Şirvanlılar
Şirvanın firavan və ağır günlərində başlarına gələnlərə, “içərisindən
qəm ilməli əriş-arxac dağlar keçdiyi” vaxtlarda da etiraz etməyi bacarıblar. “Şirvan şikəstəsi”, “Döymə Kərəmi” balabanın, sazın köməyi
ilə insanların harayını aləmə car çəkib... Azərbaycanda ilk dövlət quran Şeyx İbrahimxəlilin sahibgiran Fateh Teymurun ayağına qul kimi
getdiyi vaxtlarda çalınıb “Şirvan şikəstəsi”, “Döymə kərəmi”... “Rəiyyətimi qul etməzdən əvvəl, özüm bir qulam” - deyən Şeyx İbrahimxəlil ağlı və diplomatiyasının gücü ilə xalqını bəladan qurtarıb. Sonra
İpək yolunun üstündə olan Şirvanın mədəniyyəti və ədəbiyyatı ilə
mat qoyub Fateh Teymuru. Yeddi azman dünya sərkərdəsindən biri
olan o Fateh Teymur da Nəsimiyə heyran olub, onu saray şairi etmək
istəyib. Baş əyərdimi Nəsimi? Əsla. Ancaq böyük Allahın qarşısında
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baş əyirdi şair Nəsimi. Deyirlər ki, Şah Xəndan nə qədər çalışsa da,
qardaşı Nəsimini Şirvanda saxlaya bilməyib. Dövrana, quruluşa, şaha
etiraz edən Nəsimi vətəni tərk edib. Bəlkə də Şah Xəndanın sevdiyi
saray havası “Şirvan şikəstəsi ” elə o vaxt yaranıb, kim bilir? Nəsimi
unudulardımı? Nəsimisevənlər onun ölməz şeirlərini nəsildən-nəsilə
Quran ayələri kimi ötürüblər, Nəsimi dünyadan gedəndən sonra da
Nəsimidən deyiblər:
“Səni məndən iraq, ey can, necə ayıra zəmanə,
Gözüm ilə görmüşəm çün səni hər məkan içində.
Yenə mey fəğanə gəldi, cigərim tutuşdu yandı,
Nəyə uğradı, nə gördü bu tühimiyan içində?
Dilərəm zaman-zaman kim, səni faş edəm cahana,
Necə bir yana bu şəmin cigəri dühan içində?
Bu dərin mənaiyi gör ki, bəyan qılır Nəsimi,
Fələkin dili tutuldu bu ulu bəyan içində.”
“Şirvan şikəstəsi”ni, “Döymə Kərəmi”ni aşıqlar oxuyanda fələyin dili tutulurdu, onlardan qopan haray yeni bir coşqu gətirirdi elə,
obaya. O gündür, bu gündür, o şikəstələrin havasında toylarda oynayır, hüznlərdə isə ağı deyir ağbirçək nənələrimiz, analarımız.
Bu yerlərdə toy mağarına toyu olan bəndəni geyindirib-keçindirib bəylik libasında çıxararlar. Balaca Nazimin də tay-tuşları sağında, solunda durdu, qohum-əqrəbanın qız-gəlinləri, bəyin boynuna
evlərindəki sandıqlarda saxladıqları ipəkdən, xaradan xələt atdılar,
qarşısına xonça düzdülər. Aşıq da oxudu ki, “Görüm, ay bəy, toyun
mübarək olsun, sağdışına, soldışına borc olsun... İndi xələt versin
Rəhman babası, nə gözəldir Nazimin toy xonçası...”. Toya dəvətlilərin hər biri istəyirdi ki, aşıq onların da adını çəksin, onlardan da xələt
istəsin. O toyda Nadirə oğlunun böyük toyunu görməyi arzuladılar.
Mayası zəhmətdən yoğrulmuş atanın bu arzuya çatmağa haqqı var
idi, çünki balalarını min bir əziyyətə qatlaşıb saxlayırdı. Onun da
özünə xas həyat hekayəsi var idi.
Gah qoyun-quzu dalınca qaçardı, gah da əlinə fürsət düşəndə
dülgərlik edərdi, gedib evlərdə döşəmə vurar, qapı-pəncərə qoyardı, bəzən də müxtəlif taxta məmulatı düzəldərdi. Ucuzuna-bahasına
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baxmazdı... Nə versələr, “Şükür Allaha, ruzimizi yetirdi” - deyərdi,
axşamlar isə evinə, balalarının başına dönərdü. Böyük oğlu Nazimə
çox güvənərdi. Onu yanında gəzdirər, özü ilə iş görməyə, qoyun-quzu nobatına aparırdı. Ancaq uşaq zəhmətə alışsa da, fikri-zikri oxumaqdaydı. İstəyirdi ki, hüquqşünas olsun. Kitab-dəftəri əlindən
düşməzdi. Onu tay-tuşlarından fərqləndirən bəzi cəhətləri var idi.
Hərdən məhəllədə yaşıdlarının arasında mübahisə düşəndə və ya
yeniyetmələrin sözləri çəp gələndə, o, haqqın tərəfində dayanıb, dürüst hökm çıxarardı, onların arasında sülh yaradardı. Lakin... oxumağa göndərmədi atası Nazimi, dedi bala, get əsgərliyini çək gəl, indi
ailəni güclə dolandırıram. Bakıda oxusan sənin xərcini çatdıra bilmərəm. Uşaq oxutmaq asan deyil, əsgərlikdən qayıdıb, oxuyarsan,
inşallah!!!... Nazim də nəkarəydi ki, böyük sözündən çıxa... Babası
Rəhmanın öyüdlərindən, söhbətlərindən doymazdı. Hələ 5-ci sinifdə
oxuyanda babası əlindən tutub onu güləş məşqlərinə aparardı. Şamaxıda həmişə güclü güləş məktəbləri, ustadları olub. Nazim güləşin
sirlərinə əməlli-başlı yiyələnmişdi. Əvvəllər şəhər birinciliyində, sonra rayonlararası yarışlarda, daha sonra isə respublika üzrə turnirlərdə
qələbə qazandı, ancaq uğurlar gətirdi evə. Nəvəsinin belə uğurlarını
görən baba, kiçik nəvəsi Namiqi də ona qoşdu, artıq güləş məktəbinə
gedəndə ikisinin əlindən tuturdu. İndi bunların hamısı bir kino lenti
kimi gəlib keçirdi Zəkərayevlərin gözü önündən.
Nazim də müharibə dövrünün uşağı idi. Dost-aşna arasında söhbəti-sözü vətənlə başlayıb, müharibə, dava ilə qurtarardı. Fikri-zikri
torpaq idi, bir də oxuyub, təhsil almaq... Amma son payızı həsrətlə
gözləmişdi... Bəzi məhəllə dostları və sinif yoldaşları əsgər getdiyindən, könlünu o uşaqların olduğu səmtə, düşmən tapdağı altındakı
torpaqlara bağlamışdı. Həmin payız gəldi yetişdi. 6 oktyabr 2015-ci
ildə onu əsgərliyə yola saldılar. Atası Nadir çox çək-çevir edib, oğluna
dedi ki, ay bala, bəlkə həyətdəki beş-altı qoyun-quzunu satıb, mən də
sənin yerini arxaya yazdırım. Qaynar yerlərə düşmə. Oğul dediyindən dönmədi. “Mən cəbhəyə yaxın yeri istəyirəm”, deyib, atasını bu
işə qarışmağa qoymadı. Əsgər gedəcəyi gecəni sabaha qədər yatmadı
ki... Gözə yuxu gedərdimi... Nazim qaralama dəftərini tapıb ürəyindən keçənləri ora yazdı. Hərdən elə-belə cızmaqaralar edərdi, amma
onları üzə çıxarmağa utanardı. Ya da cırıb tullayardı ki, yazdıqlarını
kimsə görməsin. Bir də ki, şirvanlı olasan, özünü şeir-söz meydanında sınamayasan:
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Bilmirəm, bilərsən, bilməyəcəksən.
Adımı qəlbindən silməyəcəksən,
İl yarım üzümü görməyəcəksən,
Məni gözləyərsən gələnə kimi?
Adını qəlbimə şirin yazmısan,
Sən mənim qəlbimdə nübar yazımsan,
Hamıyla görüşdüm, bir sən qalmısan,
Bunu bilməyirdin dünənə kimi.
Gedirəm düşməndən kamımı alım,
Torpağımı alım, qanımı alım,
Şəhid oğlanların yanında qalım,
Göylərdə Allahım bilənə kimi!
Qardaşım da mənsiz durammayacaq,
Anamın göz yaşı dayanmayacaq.
Atam ölümümə inanmayacaq,
Tabutum çiynində gedənə kimi.
Nazim yazdığı bu son şeirini dəftərin vərəqindən cırmış və onu
qatlayıb təzə kostyumunun cibində gizlətmişdi.
Əsgərlik həyatının öz abı-havası vardı. Yavaş-yavaş hərbi xidmətin qanun-qaydalarını öyrəndi. Qonşu Göylər kəndindən olan Elşən
Səmədovun onunla eyni hərbi hissədə qulluq etməsi isə könlünü açdı.
İki şamaxılı bir yerdə olanda bir-birinə “qadoyalım, başuva dönüm”
- deyərlər. Gənclər beləcə bir-birinə arxalandılar və hərbin sirlərini
öyrənməyə başladılar.
Noyabrın 15-də andiçmə mərasimi olmuşdu. Bütün qohum-əqrəba yığılıb Tərtərə, Seysulana (Marquşevan) getmişdi. O da hərbi hissədə yenicə tanış olduğu 8 nəfər əsgəri yığıb gətirmişdi qohum-əqrəbasının yanına. Bərabər süfrə açdılar, yedilər, güldülər, danışdılar.
Hərbi hissənin komandiri hərdən gəlib nəzakət xatirinə valideynlərə
baş çəkirdi, bəzən də onların arzu-istəklərini xəbər alırdı. Nadir kişi
oğlunun haqqında komandirdən soruşanda, ondan xoş sözlər eşitmişdi: “Qardaş, buradakı bütün əsgərlər mənim balamdır, qardaşımdır. Nazimin yeri isə bir başqadır. Dağ oğlu ki, dağ oğlu, Şamaxının
havası, suyu var canında, nümunəvi əsgərdir. Axıra qədər özünü belə
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aparsa, tezliklə ona məzuniyyət də verəcəyəm”. Nazim Zəkərayev isə
arada fürsətdən istifadə edib dostu, rəfiqəsi olan anasını kənara çəkmişdi, ondan xeyir-dua istəyərək bildirmişdi ki, hərbi hissədə kəşfiyyata yazılmaq istəyir. Şahxanım oğluna “yox, sənin kəşfiyyatda nə
işin var, əlindən hər iş gəlir, ustasan, mebel düzəlt, hərbi hissənin işlərini gör, getmə bala” - demişdi. Lakin gec idi. Nazim artıq adını kəşfiyyata yazdırmışdı. Hər görüşün sonunda bir ayrılıq olur. Gündüzü
axşam edib, əsgər balalarını görməyə gələnlər geri qayıtdı.
Oğlu ilə görüşdən qayıdandan sonra Şahxanımın yuxuları qarışdı. Fevralın axırında isə öz səsinə oyandı. Yuxusunda görmüşdü ki,
müharibədir, oğlunu vururlar... Düz martın 15-nə kimi qarışıq yuxularının bir yozumunu tapmadı. Martın 15-də nümunəvi xidmətlərinə
görə Nazim hərbi hissədən 5 günlük məzuniyyətlə mükafatlandırıldı,
elə həmin günün axşamı evlərinə gəldi. Babası Rəhman kişi o dəqiqə
uşağın ayaqları altında bir qurban kəsdi, əhd elədi ki, qurbanın birini
də nəvəsi əsgərlikdən sağ-salamat qayıdanda kəssin...
İndi Zəkərayevlər ailəsinin yaddaşında ən çox qalan o 5 gündür.
Həmin 5 gün ərzində Nazim bütün qohum-əqrəbaya, qonum-qonşuya, dost-tanışa baş çəkdi, hərənin evində 10 dəqiqə oturdu. Güldü,
danışdı, şənləndi. Nənəsi Səkinə xanımın dediklərindən:
- Mən heç bilmədim ki, o uşaq niyə birdən-birə elə böyümüşdü.
Kürəkləri genəlmişdi, boy-buxunu artmışdı. Soruşdum, dedi ki, nənə,
idmanla məşğul oluram, hərbi hissədə işlərim qaydasındadır. Gecəni
qoynuma salıb yatırtdım onu. Səhərə qədər qollarımı balınc elədim,
başının altından çıxarmadım. Mən yuxuya getdim. Durub gördüm ki,
o hələ yatmayıb.
Həmin günü Nazim bir yuxu görmüşdü, lakin kimsəyə danışmamışdı. Yuxunu telefonuna yazmışdı. İndi susan telefonunun yaddaşında bu sözlər qalıb:
Yuxuda görürəm qurtarır zülüm,
Sevdiyim qaçaraq gəlir yanıma.
Az qaldı yuxuda sevincdən ölüm,
Çox şükür dəymədi xudam canıma!
Anası Şahxanımın cəmi 37 yaşı var. Heç söz də tapmır balasını
öyməyə. Bildiyi sözləri də yadından çıxarıb Nazim. Çox qısa danışdı:
- Ayın 20-si Nazimi səhər yola saldıq bu qapıdan... elə getdi qapı290
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ya, bir də qayıtdı... bir neçə dəfə gedib-qayıtdı... Elə bil ürəyinə nə isə
dammışdı. Ancaq ona dedim ki, bala, özünə yaxşı bax, özünü qoru.
Mənə dedi ki, ana, məndən arxayın olun, mən sizin adınıza şərəf-şan
gətirəcəyəm. Nazim gedəndən sonra yuxum ərşə çəkildi. Ayın 1-i
idi. Bilmirəm nə olmuşdu, o buludlu göylər kimi dolub-boşalırdım.
Öz-özümə o qədər ağladım ki... Axşamüstü bildim ki, dünya qarışıb
bir-birinə... Ayın 3-ü bir qohumumuz dedi ki, Tərtər tərəfdə vəziyyət
çox gərgindir. Biz də zəng vurduq uşağın komandirinə... Bizdə olan
telefon nömrələrinin heç biri cavab vermədi. Belə olanda yoldaşım
durub getdi Tərtər bölgəsinə.
Nadir Zəkərayev oğlunun axtarışı ilə bağlı üzləşdiyi hadisələri
belə nağıl etdi:
- Aprelin 3-dən sonra əmim Rəhmanla getdik uşağın olduğu yerlərə, onu axtarmağa, gördüm deyən olmadı. Nə ölü, nə diri siyahısında adını tapmadıq. Ayın 9-u uşağı tabutda gətirdilər ki, götürün
oğlunuzu. O anda belim sındı, ümidlərim yerlə-yeksan oldu. Hər sözümü-sirrimi onunla bölüşürdüm, ondan məsləhət alırdım. Sənətimi
öyrətmişdim ona. Hər işi səliqəli idi. Ağac, taxta parçasına bir naxışlar atardı ki, nə iş görsəydi, gözəl alınardı. Mənim arxam-köməyim
idi oğlum.
Nadirin söhbətini dinlədikcə Şirvan aşıqlarını xatırladım. Qulağıma Aşıq Şakirin, Aşıq Əvəzxanın səsi gəldi. Şair Hüseyn Cavanın
məşhur “Maral” mahnısını həzin-həzin oxuyub neçə-neçə ürək dağlamışdılar:
Cavanam, bir diləyim var,
Elim, arxam, köməyim var.
Sulardan saf ürəyim var,
Mən çökmərəm dizə maral.
Gəlməyəsən gözə maral.
Babası Rəhman Zəkərayev söhbətə qoşuldu:
- Hə, ağır günlər yaşadıq. Ayın dörd gününü Tərtərdə, cəbhə bölgələrində dolaşdıq. Ürəyimə ölümü dammışdı nəvəmin, ancaq inanmaq istəmirdim. Barışdıq o bəd xəbərlə. Dərdimi mənə unutduran
anlar da yaşadım. İnsanlarda böyük ruh yüksəkliyi gördüm. Hamı
maşın-maşın yığışıb vuruşmağa, torpaqları azad etməyə gedirdi. Gedənləri də üzü bəri qaytarırdılar ki, hələ könüllülərə ehtiyac yoxdur.
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Millətimiz bir oldu, əsgrlərimiz düşmənə, dünyaya gücünü göstərdi.
Nazim bir başqa bala idi. Mənə söz deyəndə də çəkinə-çəkinə deyirdi.
Müharibənin öz qanunları var. Oğullarımızı Vətəni müdafiə etmək,
qorumaq üçün böyüdürük. O günü Şamaxıya həm də qohumumuzun oğlu Elşənin tabutunu gətirmişdilər. Azərbaycan bayraqlarına
bürünmüşdü küçələr. Şirvanda qalibiyyət bayraqları ucalmışdı. Biz o
xəbərin acıyıq, biz qələbə möhtacıyıq. El-oba tökülüşüb gəldi, çox böyük ehtiramla, hörmətlə oğlumuzu dəfn etdik. Allah millətimizdən,
dövlətimizdən razı olsun. Böyük təntənə ilə, şəst ilə qapımıza gəlib,
uşağımıza şərəf verdilər. Ancaq uşağımız da elə Vətənə şərəf oldu.
Nazim başqa cürə ola da bilməzdi. Onu biz halal çörəklə böyütmüşük. Halaldan haram bitməz. O şəhid oldu ki, vətən yaşasın, gərək
sona qədər gedəydilər, ümid edirəm ki, gedəcəklər...

Nazim Zəkərayevin tabutu çiyinlərdə tarixlərə şahid Cümə məscidinə qədər aparıldı. Cümə məscidinin həyətində adına el namazı
qılındı, şəhadətinə dualar oxundu. Bu, VIII əsrdə inşa olunan həmin
Cümə məscidi idi. Uzaq olmayan 1914-1918-ci illər... O zaman ermənilər ingilislərin, rus çarının sifarişi ilə divan tutmuşdular Şamaxıya,
Şirvana. Əldə həmişə alət olan erməniləri ingilislər və ruslar aldadıb
demişdilər ki, Şeyx İbrahimxəlilin yurdu Şamaxının açarını onlara
verəcəklər... Qırğın başlamışdı, türkün qanı su yerinə axmışdı bu
küçələrdə. Közlə, su ilə dolu qaynayan samovarı qadınların belinə
bağlamışdılar. Qara-qara hörüklərındən tutub bu küçələrlə bir sürümüşdülər, türk insanlarını qanlarına qəltan edib, ailələrin kökünü
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kəsmişdilər. Şirvanlılar intiqam almağı bacarırdılar, onlar da erməniyə divan tutmuşdular. Dərd onda idi ki, erməninin havadarları indiki kimi güclü idi. Həmin o günlərdə, aprel ayının 15-nə kimi onlar
Şamaxıda qırğınlar törətdilər. Türkləri, şirvanlıları bu Cümə məscidinə yığıb od vurdular. Allahın evi zəbana gəldi, Allah o gecə müsəlmanların səsini eşitmədi, yandırdılar, öldürdülər şamaxılıları... Sonra
Nuru Paşa öz dəstəsi ilə köməyə gəldi, dadımıza yetişdi. Türk qisası
qiyamətə qoymaz ki...
2016-ci il. Yenə aprel günləri idi... Tarix bəzən təkrar olunur. Bu
aprel günlərində gənc oğullarımız vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda şirin canlarından keçdilər. Nazimi “Vətən, sənə canım fəda!”
sözləri, alqış sədaları ilə Şamaxı torpağına əmanət etdilər. Onun dəfnində dünyanın bir çox ölkələrindən - Albaniya, Almaniya, Türkiyə,
Rusiya, Özbəkistan, Gürcüstan və Polşadan olan tarixçi alimlər iştirak edirdilər. Onlar Şamaxıda keçirilən “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)”
adlı III Beynəlxalq elmi konfransın iştirakçıları idilər. Lakin qonaqlar
daha möhtəşəm bir ana şahidlik etdilər. Nazimlə bərabər Elşənin də
məzarı başındakı coşqunu, şəhidlərə ölçüsüz sevgini və hörməti izlədilər. Qonaqlar bu təntənənin, böyük vətən sevgisinin qarşısında
çaşıb qalmışdılar. Onlar tarixi bir həqiqətin və unudulmaz günün şahidi oldular. 2-5 aprel günlərində öz tarixi torpaqlarını düşmənlərdən
azad etmək uğrunda vuruşub qalibiyyət qazanan əsgərlərimiz Azərbaycanın eşidilməyən səsini dünyaya yaydılar, şəhidlik zirvəsini fəth
etməklə, erməni siyasətinin yalanını üzə çıxardılar.
Düşüncələrimi, özünü söz xiridarları sırasına qatmaq istəyən, lakin o sıraya düşməyə cürət etməyən, şeirlərini gizlicə yazan və cırıb
tullayan 19 yaşlı şəhid əsgər Nazim Zəkərayevin daha bir şeiri ilə tamamlamaq istəyirəm:
Böyüyə, kiçiyə hörmət elədim,
Allaha inandım, niyyət elədim.
Altı ay Vətənə xidmət elədim,
Torpaqdan yaranıb, torpağa döndüm.
Yol tapdım düşmənin gizlin izinə,
Şəhidlik zirvəsin seçdim özümə.
Cənnətin qapısın açıb üzümə,
Şirvana Üçrəngli bayraqla döndüm!!!
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SƏSİ TORPAĞA QARIŞAN ƏSGƏR
Göylər kəndinin keçmişini çözməyə çalışdım. Çünki həyatından bəhs
edəcəyim növbəti şəhid qəhrəmanımın
doğulub boya-başa çatdığı yurd məhz
bu kənddir. Məncə, igid oğulları torpaq
yetişdirir, o üzdən onun tarixindən bəhs
etməyə dəyər. Həm kəndin adı, həm də
burada yaşayan insanların gözlərinin
rənginin göy olması, onların qədim Alban tayfaları və ya Göy Türklərin kökündən olduqlarını ehtimal etməyə əsas
verir. Məlumdur ki, eramızdan əvvəlki
əsrlərdə şimaldan Albaniyaya müxtəlif
türk tayfaları gəlib məskunlaşmışlar.
Maldarlıq isə qədim dövrlərdə yaşamış insanların əsas məşğuliyyəti
sayılırdı. Yerli etnosların aparıcısı Alban tayfası idi. Lakin onlar VII
əsrdən sonra çox qəribə bir tale ilə üz-üzə qaldılar. Ərəblərin işğalı
Albaniyanın süqutu ilə nəticələndi. Şirvan tayfasının müəyyən hissəsi Alban dövlətinin süqutundan sonra Şimali Azərbaycan ərazisində
məskunlaşdı və XI əsrdən sonra Şamaxı Şirvanşahlar paytaxtı kimi
təşəkkül tapdı. Müharibələr, təbiət hadisələri isə burada yaşayan oturaq xalqın həyatına təsirsiz ötmədi. Söz yox ki, zaman-zaman Şirvanda, Şamaxıda Alban və türk tayfalarının izlərini yaşadan kəndlərin
adı dəyişdirildi, gəlmə sözlər bu adlardan yan ötmədi, amma bütün
bunlar insanın daşıdığı geni dəyişdirməkdə aciz göründü. Məncə,
yaşı qədimdən də qədim olan Göylər kəndinin göy gözlü insanlarının əksəriyyəti Göy türk tayfalarının davamçılarıdır. Əlbəttə bu fikir qədim dövrlərə aid söhbətləri əhatələyir. Amma yeni tarix var ki,
onun fövqündə baş verən hadisələr yaddaşlardan hələ də silinməyib
və buna misal olaraq ötən əsrin əvvəllərində baş vermiş qanlı qarşıdurmaları xatırlamağa dəyər.
1918-cu ilin yazında Bakıda, o cümlədən Şamaxıda Lalayan, Samson Aspirov və Əmirovun quldur dəstələri erməni qəsbkarları ilə birlikdə qanlı qırğınlar törədilmişdi. Erməni daşnak dəstələri aprelin
3-dən 16-a kimi Şamaxı əhalisinə ağla sığmayan divan tutmuşdular.
Şamaxı qəzasında yerli erməni, rus və molokan kəndlilərinin köməyi ilə daşnaklar 8000-dən artıq dinc azərbaycanlı əhalisini öldürmüş294
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dülər. 72 kəndi dağıdaraq, 12 məhəllə məscidini məhv etmişdilər.
Dəhşətli qırğın 800 illik tarixə malik Şamaxı Cümə məscidində baş
vermişdi. Məscid içərisindəki insanlarla birlikdə yandırılmışdı. Öldürülənlərin 1600 nəfərindən çoxu qadın, 965 nəfəri isə uşaq idi. Dağıdılan 72 kənddən biri də Göylər idi. Mənbələr sübuta yetirir ki, erməni
quldurları təkcə Göylərdə 118 nəfəri qətlə yetirmişdilər.
Şamaxının ən böyük kəndi sayılan Göylərdə bu gün 7500 nəfərə
yaxın əhali yaşayır. Azərbaycanın azadlığı və Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Şamaxı 93 şəhid verib. Onlardan 8 nəfəri Göylər kəndindən olan şəhidlərdir. Sonuncu şəhid 20 iyun 1997-ci ildə Göylərdə
dünyaya gəlmiş Elşən Səlim oğlu Səmədovdur. O da 2015-ci ildə hərbi xidmətə çağırılan əksər yaşıdları kimi hərbi sirlərə yiyələnmək və
Vətənə olan borcunu ödəmək üçün əsgər getmişdi... Amma geri şəhid
kimi dönmüşdü. Onun sorağını eşidib Göylər kəndinə yol tutdum.
Göylərin dolama-dolanc yolları ilə gəlib Səlim Səmədovun qaldığı
məhəlləni tapdım. Darvazanın üstündə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dalğalanırdı. Dəmir darvazanı açıb içəri keçdim. Gəlişimin səbəbini
söylədim. Söhbətləşdik, məlum oldu ki, Səlim Səmədovun oğlanları,
əsgərliyə ata evindən deyil, ailənin kirayə götürdüyü çadırdan yola
düşmüşdülər. Bu çadır ocaq Göylərdən xeyli uzaqda, Sabirabadda qurulmuşdu. Ailənin başçısı Səlim kişi çobandır. Özünün mal-qara sürüsü olmasa da, sahibkarlara məxsus təsərrüfatı ailəsi ilə bərabər idarə
edirdi. Səmədovlar uzun illər bu işlə məşğul olduqları üçün eldən-obadan uzaq düşmüşdülər. Tərəkəməçilik həyatı onlara ev tikməyə, yurd
salmağa imkan verməmişdi. Kasad rüzgar isə həmişə bu ailənin başı
üstündə əsmişdi. Səlim kişi ilə Süsən xanım 22 ilin evdarı idilər, ocaqlarında beş övlad - dörd oğul və bir qız böyüdüblər, çadır altında yaşayan ailə ömürü boyu ev-eşik qurmaq arzusu ilə yaşayıb.
Aprel ayının əvvəllərində torpaqlarımızın azadlığı uğrundakı
savaş xəbərlərini Səlim kişi qardaşından öyrənir və cəbhə zonasında
vəziyyətin gərgin olmasından narahatlıq keçirir. Niğaranlığı da elə o
vaxtdan başlayır, Elşəni əsgərliyə təzəcə yola salmışdı axı...
Şəhid Elşən Səmədovun anası Süsən xanımdan oğlu barədə danışmağı rica edirəm. Susqunluq dərdli qadının baxışlarını çox uzaqlara çəkib aparır. Onun əvəzinə talvarın aşağı başında oturan mavi
gözlü, düz qamətli, təxminən 70 yaşlarında olan beli sarıqlı qadın
danışmağa başlayır. Nənənin adı Fizzətdir, onun söhbətindən alov
püskürür:
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- Danış da, a bədbəxt... Denən necə çətin günlər görmüsən, o uşaqları hansı çətinliklərlə böyütmüsən. Vəziyyətindən, əziyyətindən danış.
Onun-bunun qoyununu otarıb, ayda 100 manat pula göz dikməyinizi
de. Ay qızım, ay Allahın bəndəsi, bunların şəxsi ev-eşikləri də olmayıb.
Elə bu ata yurdunda da böyük qardaşı yaşayır. O uşağı, o biri oğlanlarını, qızını nə halnan gətirib böyüdüb. Çobançılıq etdiklərindən uşaqları oxuda da bilməyib. Nənələri qoca olduğundan qulluqlarında dura
bilmədi. Hərəsi 6 sinif bitirəndən sonra, çöllü-biyabana, ata-analarının
yanına gediblər. Yiyələri olmadı... Kasıb balası idilər. Birini tapanda
beşini tapmadılar... Evi-eşiyi olsaydı, onlar da uşaqlarını oxudardılar.
Səlimin 4 oğlu, 1 qızı var. Kasıbın nəyi olmasa da, uşağı çox olur, şükür
Allaha. Kiçik oğlu Amidi göndərib Bakıdakı əmisinin yanına ki, bəlkə o
məktəb oxuya. Hələ məktəbə gedir. Elşən də pir-peyğəmbər kimi uşaq
idi. Hansı buyruğa göndərsəydin, gedərdi... Vətənimiz sağ olsun, neynək... - yaşlı qadın sözünü deyib qurtarmamış üzünü ailənin başçısı
Səlim kişiyə çevirdi və ona ərklə təpindi:
- Ay kişi, sən də gözünə güc vermə, az ağla, onsuz da sizdə ürək
qalmadı. Özün xəstə adamsan. İnfarkt keçirmisən. Deyirsən, indi də
sənin dərdini çəkək? Bax belə, ay qızım, o uşaq öləndən sonra, hamımızın növrağı dönüb. Mən bunların həm qonşusuyam, həm də
dayıdostusu. Vallah, evdə otura bilmirəm. Tez- tez gəlirəm ki, onları ağlamağa qoymayım... Heç dayanmırlar... Bilirsən də bizim qayda-qanunu. Bu nöcavan toy görmədi. Hamımız baş-başa verdik. Yandıq-töküldük. Bu həyətdə bir qiyamət qopardıq. Anaların-gəlinlərin
üzü-gözü qana boyandı. Yandığımızdan özümüzü, üzümüzü dağıdıb
tökdük... neynək, ay qızım, bizim də elin adəti budu... cavanı yaman
ağlayarıq. Bayrağa bükülmüş o tabutun başına dolandıq, ətrafında
dizin-dizin süründük. Balam ordan səs vermədi, hay vermədi.
Göydə buludum səni,
Sərim qurudum səni,
Ölüb torpağa getsəm –
Bəlkə unudum səni.
Şamaxı vətənimiz,
Durmadı yatanımız,
Əl-ələ verdi getdi
Üç igid əsgərimiz.
Soldu güllərim haray...
Susdu bülbülüm haray... —
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Sonra da tabutu götürüb apardılar. Bizlərdə qəbiristanlığa qadın
getməz. Nə bilim vallah, bu nə adətdir... Süsənin qoluna girib, güclə
ayırdılar Elşənin tabutundan, dünya görmüş ağsaqqallarımızın da,
cavanlarımızın da gözündə yaş qalmadı o gün... Cızdağımız çıxdı, bu
dilsiz-ağızsız Süsən dil deyib ağladı ki, “Siz allah, qoyun doyuncan
öpüm, qoyun doyuncan balama baxım!:
Yol üstə kor bulağam,
Bağrı sulağ-sulağam,
Hansı yoldan gələsən,
O yola göz-qulagam.”
Süsən bacı danış, boşalt ürəyini, dedim. Fizzət xala onun ürəkləndirmişdi deyə, bu dəfə susmadı:
- İyulun 16-sı onu əsgər yola saldıq. 3 aydan sonra böyük oğlum Rəfail əsgərliyini çəkib qayıtdı, gedib qardaşına baş çəkdi. Elşən
fevralın 21-i məzuniyyətə gəlmişdi. Martın 1-nə qədər bizimlə qaldı,
bizimlə qaldı deyəndə ki, günümüz qara oldu. Əsgərlikdən onu xəstə
göndərmişdilər. Əlimizdə-ovçumuzda olanı da tökdük Saatlının, Sabirabadın xəstəxanalarının yoluna. Elşən məzuniyyətə gələn gündən
burnunun qanı dayanmadı. Bir də ki, nə yeyirdisə, qaytarırdı. Ancaq
neyləsək də, həkimlər dərdinin nə olduğunu bizə demədilər. Martın
birində atası onu aparıb hərbi hissəyə təhvil verdi. Hər axşam bizimlə
danışırdı. Elə mart ayının axırında bizə sonuncu zəngini vurdu və
dedi ki, Mingəçevirə təlimə gedir. Nigaran qaldım ki, uşağım xəstəxəstə əsgərlikdə nə zülümlər çəkir. Əlimiz hara çatır ki... Xəstəliyini
də sübut edib, saxlatdıra bilmədik. Düzgün baxan həkim olmadı.
Biz ailənin üzvləri ilə söhbət etdikcə, ata Səlim kişi tez-tez gözlərinin yaşını silirdi. Onu seyr etdikcə ürəyimdə, Xaqani Şirvaninin 20
yaşlı oğlunun ölümündən sonra yazdığı şeri pıçıldayırdım:
Firqətində, bala, bundan da betər yansın atan,
Söndü şəmin, kor olub qüssədən odlansın atan.
Kəkliyim, təşnə dodaqlar ilə uçdun, gözü qan,
Bir turac tək sənin arxanca qanadlansın atan.
Səlim kişini birtəhər dilə gətirdim:
- Məzuniyyəti qurtarandan sonra uşağı apardım sançasta (hərbi
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hissənin xəstəxanasını nəzərdə tutur). Həkimlərə dedim ki, bu əsgər
xəstə idisə, özünüz sağaldaydınız, onu niyə xəstə halda evə buraxırdınız. Axı, məsuliyyəti sizin üstünüzdədir. İki gün sançastda yatandan sonra onu yenə hərbi hissəyə göndərdilər. Aprelin 3-ü idi, Elşəndən bir xəbər çıxmadı, qaldım nigaran, sonra da hər gün Saatlıdan
gedirdim Tərtərə, Bərdəyə, Goranboya, İmişliyə... aprelin 8-nə qədər
onu axtarmadığımız yer qalmadı. Nə ölənlərin, nə yaralıların, nə sağ
qalanların siyahısında adını tapmadıq. Ayın 8-ində dedilər ki, ölüsünü neytral zonadan Qızıl Aypara götürüb. Alanda asan aldılar balamı, ancaq mən geri almaq istəyəndə başım zillətlər, müsibətlər çəkdi.
Altı gün o yollarda “quzu” kimi mələdim, balamı axtardım. “Şirvanda şıxlara, Dərbənddə qırxlara” - qurban demişdik ki, təki balamın
meyitini tapaq, qurban kəsərik. Tabutunu gətirəndən sonra oğlumun
gəlişinə qurban kəsdik.
Söhbətimin əvvəlində göylərlilərin göy türklərdən nişanə olduğunu təsadüfən ehtimal etmədim. Oxuculara “Şirvanda şıxlar, Dərbənddə qırxlar” barədəki həqiqətlərdən danışmaq istəyirəm. Bu tarixi hadisə Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” kitabında
qeyd olunub. “Dərbəndnamə” sahibi deyir: “...Hicri 41-ci (miladi
662-ci il) ildə səhabələrdən Səlman və Rəbiə Tülbahili 4000 igid və
döyüşkən qoşunla xəzərlərin geri aldıqları Dərbəndə doğru hərəkət
etdilər. İslam qoşunu gəlincə, Dərbənd Narınqalasının mühafizləri
Həmri qalasına qaçdılar. Müsəlmanlar qalanı və Dərbənd şəhərini
ələ keçirdilər. Xəzər padişahı Xaqan, külli qoşunla onları dəf etməyə
gəldi. Müsəlmanlar da onu qarşıladılar. Dərvaq çayı kənarında hər
iki tərəf üz-üzə gəldi. Ərəblərin şücaəti haqqında çox şeylər eşitmiş
olan Xaqan müharibə etmək istəmirdi, zənn edirdi ki, silah onların
bədənlərinə kar eləmir. Bu halda xəzərlərdən bir nəfər dəniz sahilinə
getdi, orada təkbaşına çimməkdə olan bir müsəlmanı öldürdü, başını
kəsib Xaqanın hüzuruna gətirdi. Bu əhvalatdan sonra müharibəyə cəsarət etdilər, 5 gün səhərdən axşama qədər hərb meydanı qızışdı, hər
iki tərəfdən bir çox camaat qırıldı. 6-cı gün Xaqan öz qoşununu çox
məzəmmət edib dedi: “Bu gün hər kim müharibədən üz çevirsə, mükafat olaraq məndən əzab görəcəkdir”. Bu tərəfdən də müsəlmanlar
cəhad şövqilə ruhlanmışdılar. Səlman və Rəbiə öz qoşun dəstələrinin önündə 40 nəfər könüllü ilə düşmənə həmlə etdilər. Çox şiddətli
bir müharibə oldu, Xaqanın qoşunundan neçə min nəfər öldürüldü.
Səlman ilə Rəbiə də bu 40 nəfər ilə birlikdə öldürüldülər. Bunların
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qəbirləri Dərbənd şəhərinin yanında, indi Qırxlar adı ilə tanınan ziyarətgahdır. İslamın qalan qoşunu məğlub oldu, yaralılar Dərbəndə
və buradan da Şama qayıtdılar. Xaqan Dərbənd şəhərini mühafizə
etmək üçün 3000 nəfər əsgər təyin edib, öz paytaxtına qayıtdı”.
Bu, Xəzər türklərinin qoçaqlığından, igidliyindən xəbər verən tarixi hadisədir. Dərbənd şəhərində həmin “Qırxlar”ın qəbri qorunur.
Şirvanda isə “Şeyxlər” həmişə müqəddəs sayılıb, çünki “Şeyxlər” savadlı və müdrik olmaları ilə xalq arasında nüfuz qazanıblar. “Şeyxlər”,
dünyadan köçəndən sonra isə onların məzarları müqəddəs yer kimi
qorunub və zaman ötdükcə xalq tərəfindən səcdəgaha çevrilib. Elşənin ata-anası da, inandıqları həmin ziyarətgahlara, Dərbənddə “Qırxlar”a, Şirvanda “Şıxlar”a qurban demişdilər.
Şəhidin atası Səlim Səmədov:
- 6 gün ərzində Elşəni axtardım. Həmin günlərdə qulluq etdiyi
hərbi hissəsində Elşənlə yoldaşlıq edən dostları onun barəsində o qədər xoş sözlər dedilər ki... Elə bizim bu Şamaxıdakı Nazim Zəkərayevlə də birlikdə qulluq edirdi. Həm də orada dost olmuşdular. Nazimin valideynləri oğullarının görüşünə gedərkən, hər ikisinin birlikdə
şəklini çəkmişdilər. İndi ikisi də şəhiddir. Fələyin yazdığı yazını poza
bilsəydik nə vardı ki... Elşənin gözəl səsi var idi, - deyib, əlindəki telefonda olan bir mahnını səsləndirdi Səlim kişi. Səsin məlahətindən,
incəliyindən adamın ruhu riqqətə gəlirdi. - Niyə bu uşağı oxumağa
göndərməmisən, belə gözəl səs sahibini itirmisiniz? - deyə soruşdum.
Cavab verdi ki: - Əsgərliyə getməmişdən qabaq müsabiqəyə getmişdi. Dedilər ki, ustad yanına get, səsini rəvanlaşdır. Bir arzusu var idi
ki, əsgərlikdən gələndən sonra, gedib musiqi dərsləri alsın, muğamı
öyrənsin. Qismət deyilmiş...
Səlim Səmədov olub keçənləri yada salır, eyni zamanda oğlunun
yoxluğundan sonra dəyişmiş fikirlərinə aydınlıq gətirir. Əslində bu
ailənin həyatından silinmiş çox şey var:
- Hələlik yığışıb kənddə bir qarış torpaq əldə edib, oturmaq fikrimiz var. Elşən qapımıza bütün dünyanın adamını axıdıb gətirdi, gərək
xeyir-şəri olan adamların borclarını vermək üçün burada qalaq. Ölənlə
ölmək olmur, buna da öyrəşəcəyik. Elnən (el ilə) gələn dərd toy-bayramdır, - deyiblər. Neynək. Evimdə üç oğlum böyüyür, demirəm ki,
onlar da gedib şəhid olsun, ancaq müharibəni başlasalar, onlar da gedib döyüşəcəklər. Çox istəyərəm ki, Elşənin, Nazimin, Samirin qan tökdüyü torpaqlar geri qayıtsın, bu qisas qiyamətə qalmasın.
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Söhbətimizə Fizzət nənə müdaxilə etdi, yenə könlü dolu idi:
- Bilmirəm, o ermənilər eşidər-eşitməz sözümü, ancaq mənim
adımdan onlara bir deyən ola ki, çəkin o yazıq balalarınızı davadan.
Qoymayın gəlib yad torpaqda ölsünlər. Keçən dəfə televizorda baxdım ki, erməni anaları qiyam edirlər. Bədbəxtlər ağlayır ki, balalarımızı əsgər aparmayın, öldürməyin. Vallah, yazığım gəldi, mən də
onlara qoşulub ağladım. Erməni olanda nə olar, o da bizim kimi bala
böyüdüb. İstəmərəm kimsənin zəhmətlə böyütdüyü balası ölsün...
Süsən xanım məni oğlunun şəkli asılmış otağa apardı. Masanın
üstündəki şəkillərdən və divarda üstünə qırmızı xələt atılmış Elşən
Səmədovun portretindən başqa otaqda bu ailəyə aid heç nə yox idi.
Portretin üstündəki qırmızı xələt diqqətimi çəkdi... Şirvan toylarında
adətən, bəy duran oğlanların, ərənlərin boynuna qırmızı xələt atırlar. Bir də ki, Elşənin balaca cib dəftərçəsini vərəqlədim. Orada şəhid
Samir Kaçayevin telefon nömrəsi yazılmışdı. Süsən xanım oğlunun
şəkillərini tumarlaya-tumarlaya sanki son sözünü dedi:
- Mən hələ oğul toyu görməmişəm. Elşənə də toy çaldıracaqdım,
Allah qismət eləmədi. Səsi torpağa qarışdı balamın...
P.S. Türkoloq alim Qiyasəddin Qeybullayev “Azərbaycan Türklərinin təşəkkül tarixindən” kitabında qədim mənbələrə istinad edərək
yazır: “Türk xalqları zaman etibarilə min illərlə ölçülən zəngin tarixə
malikdirlər. Dünyada heç bir xalqın əcdadlarının tarixini döyüş meydanlarında qəhrəmanlıq yaratmış qədim türklərlə müqayisə etmək
olmaz. Türklər heç vaxt tabelikdə, asılılıqda yaşamamışlar. Onların
kişiləri də, qadınları da döyüş meydanlarında həmişə qəhrəmanlıq
əzmilə döyüşmüşlər”.
Şamaxıdan şəhid olmuş o üç gənc qəhrəmanımızın çox qısa həyat
yolunu vərəqləyəndə isə gördüm ki, 23 yaşlı Samir Kaçayev çox istedadlı heykəltəraş idi. Nazim Zəkərayev sağ qalsaydı, bəlkə də gələcəyin gözəl şairi, söz ustası olacaqdı, Elşən Səmədovun səsində isə
oxumadığı “Şirvan şikəstəsi”, “Döymə Kərəmi”, “Qarabağ şikəstəsi”, neçə-neçə muğamlar, mahnılar əbədiyyətə qovuşdu. Elşənin qısa
ömrü oxumaq istədiyi mahnıların səsini özü ilə Vətən torpağına qarışdırdı. Apardı ki, gələcəkdə kimsə o torpaqdan güc alıb, oxusun və
döyüş meydanlarına atılsın.
Kənddən çıxanda əsgər paltarında bir oğlanla rastlaşdım. Adını
yazmayacağam. Elşəni soruşdum. Dedi ki, ikimiz bir ananın südünü əmmişik, süd qardaşıyıq. Soruşdum ki, müharibəyə hazırsınızmı?
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Cavabı belə oldu: “2-5 aprel döyüşlərində Azərbaycan Ordusu 25 illik
bir səddi vurub keçdi. Orduda o gündən baş qaldıran vətənpərvərlik
ruhu bu gün də davam edir. Həmin günlərdə orduda xidmət eləyən
“ağciyər” oğlanlar da şirə-pələngə dönmüşdülər. Hamımız müharibə
və mübarizə əzmində idik. Və bu gün də hər bir Azərbaycan əsgəri
böyük intizarla, şücaətlə torpaqlarımızı azad etmək haqqında düşünür”.
Əsgər dili ilə səslənən əsl həqiqət elə budur!
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ŞƏHİD RƏVANIN 19 İLLİK ÖMÜR NAĞILI
Qapısında bayraq asılan evlərin,
məhəllələrin sakinlərini həm qürurlu,
həm də gözü yaşlı gördüm. Ocağını
yandıracaq, yurduna sahib olacaq tək
övladlarını itirən analarla üz-üzə gəlmək nə qədər çətin olsa da, onlarla görüşməyi, şəhidlərin ruhunu yad etməyi,
igidlik salnamələrini oxucularla bölüşməyi özümə mənəvi borc sayıram.
May ayı ilıq nəfəsi ilə təbiəti nazlandırdığı bir vaxtda Zaqatala rayonunun
Muxax kəndinə çatdım, orada yaşayan
Nurayevlərin məhəlləsini tapmaq çətin
olmadı. Axşamüstü idi, şər qarışırdı,
naxırdan gələn heyvanları həyətə salan bir kişi bizi evə apardı. O,
şəhid Rəvan İsmayıl oğlu Nurayevin bacısının əri Qəhrəman Ramazanovdur. Həyətin içərisində təzə bir tikili var idi. Bizi üç il əvvəl baş
vermiş zəlzələdən divarları çat-çat olmuş köhnə evin eyvanına dəvət
etdilər.
Eyvandan içəri otağa keçəndə yerimdəcə qurudum... Qarşımda
məni aprel ayının 3-ü axşamı heyrətə gətirən qara paltarlı, arıq və
sısqa qadın dayanmışdı. Həmin axşam televiziya ekranından izlədiyim mənzərə bir anlıq gözlərim önündə canlandı, bir qara paltarlı
ana oğlunun tabutunu aparan əsgərlərə qoşulub, çiyinlərini tabutun
altına verərək hər kəsdən qabaqda gedirdi. O gecə azərbaycanlıların
və türk dünyasının bütün vətəndaşları kimi mənim də gözümə yuxu
getməmişdi. Qovrulmuşdum için-için, parçalanmışdı qəlbim...
Həvva xanımın əvəzinə yaxın qohumları Tamam Ramazanova
danışmağa başladı:
- Həvvagilə həm qonşuyuq, həm də qohum. Onun bircə qızı mənim gəlinimdir. Çox gözəl, namuslu ailədirlər. 2 yaşından Rəvanı və
qızını yetimliklə böyüdüb. Aprelin 3-ü gəlinim Fatimə dedi ki, qardaşımın əsgərliyinin 1 ili keçdi, gəlməyinə 6 ayı qalıb... Şəklini əlinə götürüb başladı ağlamağa. Dedim niyə ağlayırsan ki, şükür Allaha, gəlib
çıxacaq da... Axşamüstü də qudam Həvva gəldi. Dedi ki, heç özümə
yer tapmıram. Bilirdik ki, ara qarışıb, aləm dəyib bir-birinə, ermənilər
yenə bizim tərəfə atırlar. Ancaq Rəvan heç ağlımıza da gəlmirdi, çün302
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ki onun Mingəçevirdə hərbi təlim keçdiyindən xəbərdar idik. Oturub
samovar çayı içə-içə söhbət edirdik. Birdən Həvva dedi ki, ürəyimin
içi yanır, bilmirəm, canımı hara qoyum. Elə bu vaxt, kəndin icra nümayəndəsi girdi həyətimizə. Həvva dəli kimi yerindən durub onun
üstünə qaçdı, qışqıra-qışqıra dedi ki, Rəvandan xəbər gətirmisən, nə
olub ki? Vallah bilmədim ki, bu arvada bir dəqiqənin içində nə oldu...
Bu necə hiss eləmişdi o icra nümayəndəsinin qara xəbər gətirdiyini...
Hönkürtüylə ağlayan Həvva Nurayeva özü söhbətimizə qarışdı,
sanki qudasının nigaran fikrinə aydınlıq gətirmək istədi:
- Nədən bildim? Axı birdən-ikiyə bizim qapımızı kənd sovetindən
döyən olmayıb. Özü də bu kişi evə girəndə salam vermədi. Ehtiyatla
ətrafına baxırdı. Ondan şübhələndim. Eyyyyy... - O, içini çəkdi: - Mən
oğlumu cavan ölmək üçün böyütməmişdim. Bundan sonra sahibim
kim olacaq. Rəvan mənə deyirdi ki, ay ana, böyüyüb bütün zəhmətlərinin əvəzini qaytaracağam. Atası rəhmətə gedəndə Rəvanın 2, böyük
qızımın 5 yaşı var idi. Onları bu kənd yerində zəhmətlə böyütdüm,
kimsənin qazanına, çörəyinə göz dikməyə qoymadım. Aclığımızdan,
toxluğumuzdan heç kimin xəbəri olmadı. Rəvanı 2015-ci ilin aprel
ayında əsgərliyə yola saldım. Ürəyim durmadı, iki-üç aydan bir tədarük görüb görüşünə getdim. Ocağıma sığmırdım, elə bilirdim ki,
bütün evi yığıb aparıb Rəvan. Deyirdi ki, ay ana, mən balaca deyiləm,
əziyyət çəkmə. Kaş axırıncı dəfə 10 gün balamın yanında qalaydım,
doyardım bəlkə ətrindən.
Şana tellər ayrısı,
Bülbül güllər ayrısı,
Bir gününə dözməzdim,
Oldum illər ayrısı...
Balam Tərtərdə düşmən gülləsinə rast gəlib. Aprelin 2-nə keçən
gecə təmas xəttində düşmənlə gedən döyüşdə, Lələtəpəni erməni
tapdağından xilas edərkən şəhid olub Rəvan. Yoldaşım İsmayıl da
kənddə çörəkli kişi olub. Qapımızdan içəri girənə süfrə açmaq adətimiz idi. O, 1999-cu ildə rəhmətə getdi. Oğlumun şəhid olması xəbərini alanda isə bu həyətimdə bir mağar quruldu ki, gəl görəsən...
Gələnə-gedənə dedim ki, hamınız balamın süfrəsindən yeyin, bu həm
toy mağarıdır, həm əsgərlikdən gəlməyini qeyd edirəm, həm də yasını verirəm... Bundan sonra nəyimə lazımdır bu həyət-baca... Zəlzələ
303

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

olan vaxtı, biz bu evdə qorxa-qorxa yaşamışdıq. Təkanın izləri hələ də
divarlardan silinməyib... Evin təməlim qoyduq, sonrasına da nə pulumuz, nə də gücümüz çatmadı. Kaş balam sağ olaydı, onunla bərabər
bir çadırda da yaşayardım. Kaş şikəst qayıdaydı, ölən gününə kimi
qulluğunda durardım...

Oğlumun üç mərasimini verən günü, aprelin 7-də Mehriban xanım Əliyeva Bakıda şəhid ailələrinin anaları, bacıları, qızları ilə görüş keçirirdi. Görüşə qızım Fatiməni göndərdik. Orada bir kəlmə də
danışa bilməyib. Amma sonradan Mehriban xanımın köməkçisi qızıma zəng vurub, üzləşdiyimiz çətinlikləri soruşub, qızım da deyib ki,
zəlzələdən ziyan çəkmişik. Bizə Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən
maddi yardım da olundu. İndi həyətimizdə tikintisi yarımçıq qalan
evi də təzədən tikməyə başlayıblar.
19 yaşlı şəhid Rəvan Nurayevin bacısı Fatimə susur, ağlar gözlə
üzümüzə baxırdı. Lakin qayınanası Tamam xanım yenə söhbətə qoşuldu:
- Rəvanın əsgərlyindən heç narazılığı olmamışdı. Deyirdi ki, ana,
bu zənbilləri mənə gətirmə, bizə əsgərlikdə ev yeməyi verirlər. Arzuları yarımçıq qaldı uşağın, onu dəfn edəndə bu həyətdə iynə atsaydın
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yerə düşməzdi. Bu cür şəhid dəfn edildiyini görməmişdik. Adam bəy
duranda sağında-solunda xalaoğlusu, əmioğlusu durar, Rəvanın da
sağında-solunda Azərbaycan əsgərləri dayanmışdı. İndi onlar keşik
çəkirdilər Rəvana. Sağ olsun dövlətimiz, Rəvan şəhid olan gündən
anasına dayaq durur, nə istəyi varsa yerinə yetirilir. Fatimənin də iki
uşağı var. Dünyada kim əbədidir ki, bu da bir yazı, bir qismət idi.
Ölənlə ölmək nə dinimizə yaraşar, nə də inancımıza. Allahdan bütün
şəhid ailələrinə səbr diləyirəm. Biz də buradayıq. İndi Həvva necə
desə, elə də quracağıq düzənimizi. Fatimə anasının dayağıdır, yəqin
ki, nəvələri də dərdini dağıdar, qonşularımız da mehribandırlar,
Həvvanı tək qoymarıq.
Cəmi 19 il ömür sürən Rəvanın albomlarından şəkillər axtarırdım. Qonşunun Aida adlı qızı dedi ki, Rəvanın oxuduğu kənd məktəbində onun xatirəsinə ehtiram olaraq anım günü keçirilib. Gənc qız
həmin anım günündə çıxış edən müəllimlərdən birinin ürək sözlərini
bizə təqdim etdi, mən də o fikirləri olduğu kimi oxuculara çatdırıram: “Geridə qoyduğumuz hər gün bir tarixə dönür. Elə günlər var
ki, unudulub gedir, amma elə günlər də olur ki, onları heç zaman
yaddan çıxarmaq mümkün deyil. Belə günləri tarixə yazan qəhrəmanlardandırlar şəhidlər! Vətən və millət yolunda canından keçən
insanların fəth etdiyi ən yüksək, şərəfli zirvədir şəhidlik! Canlarından
keçməklə xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığını canı ilə qazanıb,
qanı ilə yazanlardır şəhidlər! Belə ayrılıq əslində yoxluq və heçlik deyil, əbədi cənnət olan diyara səfərdir.
Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir,
Şəhidlər azadlığın od-şimşək zərrəsidir.
Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir,
Şəhidlər ölməzdirlər, şəhidi ağlamazlar.”
Şəhid Rəvan İsmayıl oğlu Nurayevin vətən qarşısında canından
keçməsi yüksək qiymətləndirildi. Onun layiq görüldüyü 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ailə üzvlərinə təqdim
olundu. Rəvan indi təkcə Zaqatalanın Muxax kəndinin deyil, bütöv
Azərbaycanın oğludur. Bunu artıq Muxax kəndinin məktəbliləri bilirsə, deməli, şahidi olduqları bu tarixi gələcək nəsillərə çatdıracaqlar.
2-5 aprel günlərini şanlı tarixə, ölməz qəhrəmanlıq dastanına çevirənlər əbədi olaraq xalqın yaddaşına yazılıblar. Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərimiz kimi!
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HÖKM VERƏN ALLAHDIR...
Bir bilsəniz ki, “Şəhid qapısı” adlandırdığımız o qapıları döymək nə qədər çətin olur. Xüsusən də biləndə ki,
vətən yolunda şəhid olan ailənin tək
oğlu, son ümidi idi... O zaman fikirlər,
dərdlər burulğanında qalırsan. Fikirləşirsən ki, gedim nə soruşum, nə deyim?
Gedim soruşum ki, oğulsuz qalan ata-ana, neyləyirsiniz? Necə yaşayırsınız?!
Ancaq bu ağrıların, bu acıların içərisində o müqəddəs şəhidlərimizin ruhlarını
bircə an sevindirmək belə nə qədər çətin
də olsa, yenə gedirəm o qapılara...
2-5 aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla həlak olan Mahir Mirzəyevdən danışacağam. O, 17 fevral 1994cü ildə Bakıda doğulmuşdu. 2011-ci ildə Nərimanov rayonundakı 36
saylı məktəbi əla qiymətlərlə başa vurduqdan sonra Qafqaz Universitetinin ödənişli fakültəsinə qəbul olunmuşdu. Lakin son məqamda
ailəsini, ata-anasını əziyyətə salmamaq üçün ən çox sevdiyi təhsil
ocağından imtina edib, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
ödənişsiz bölümünü seçmişdi. Özünə heç vaxt boş zaman ayırmazdı.
İngilis və fars dillərini öyrənirdi. İnsana zərər gətirməyən nə varsa,
onu mənimsəməkdən usanmazdı. Həm məktəbdə, həm də universitetdə layiqli tələbələrdən olmuşdu, ədəbi-ləyaqəti ilə oxuduğu təhsil
ocağına hər zaman hörmət gətirmişdi. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetini də müvəffəqiyyətlə bitirib, ürəyində arzu kimi
bəslədiyi Qafqaz Universitetinin magistr şöbəsinə daxil olmuşdu. Lakin bu dəfə təhsilini davam etdirməyi sonraya saxlamışdı. Çünki hər
şeydən öncə vətənə olan borcu qaytarmağı əsas vəzifə saymışdı.
Çiyinlərində bir əsgəri xidmət yükü var idi. O, hərbi xidmətə gedib, özünü təsdiq etməli idi. Hərbi xidmətə çağırılana qədər isə Azərbaycanda böyük təntənə ilə qeyd edilən “Bakı-2015 Birinci Avropa
Oyunlarında” könüllü kimi iştirak etdi. Orada da özünə xeyli dostlar
qazandı. Nəhayət gözlədiyi gün gəldi. Vətəni qorumağa, onun keşiyində durmağa gedirdi. 6 iyul 2015-ci ildə atası Sabir, əmisi Samir,
doğmaları və dostları onu Bakı Dəmiryol vağzalından yola salırdılar...
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Mahir Mirzəyev hamıdan əvvəl atılıb qatara mindi, sonra pəncərənin önünə keçərək, başını oradan çıxarıb dostlarla, qohumlarla
danışıb güldü. Qatar yola düşəndə əllərini yelləyib hamıya “salamat
qalın” dedi. Atası Sabir Mirzəyev dayanıb oğluna əl edəndə, əlləri havadan asılı qaldı... Bir andaca fikri yayındı. Və nədənsə, “Bizim Cəbiş
müəllim” filmindəki elə bu dəmiryolu vağzalındakı müharibəyə yola
düşmə epizodunu xatırladı. Sonra da düşüncəsindən tez qurtuldu,
özü-özünü qınadı, ürəyində deyindi ki, bu nə idi fikirləşdim, indi ki,
müharibə deyil, sakitlikdir...
Evinə söhbətə getdiyim Sabir Mirzəyev İnqilab küçəsində, dar
dalanlardakı köhnə məhəllələrin birində yaşayır. Belə məhəllələrin
də xüsusi özəlliyi, gözəlliyi, xarakteri, ab-havası olur. O dar dalanlardan keçib, gəlib bir alçaq damlı evə çatdıq. Evin xanımı Gülzarla
görüşdüm. Başsağlığı verdim. Sabir Mirzəyev bir qutu gətirdi. Oğlunun əlindən qalan əşyaları götürüb baxır, hər biri haqqında danışırdı,
mavi gözlərində işıq var idi, sanki gülürdü gözləri. Və mən o gülüşün təsirindən dəhşətə gəlirdim. Bilirdim ki, bu, dərdin gülüşüdür.
Mahirdən qalan əşyaları əlinə aldıqca, Mahirin əli toxunan o əşyalara
toxunduqca, elə bilir ki, Mahirə toxunur, Mahirlə görüşür. O qələmlərdə, saatlarda Mahirin əl izləri, bədəninin istisi var idi elə bil... Oğlunu itirib oturan ata indi cansız əşyalardan təsəlli almaq istəyirdi.
Bağırmaq, haray çəkmək istəyirdim, müharibəyə nifrət edirdim, axan
qana qarşı üsyan edirdim... Müharibə siyasəti ilə milyonlar qazananlar həmin anda kaş ki, bu şəhid atasının üzünün ifadəsini, gözünün
içərsinə hopub qalan dərdi görəydilər. Nə olar, etməyin bu müharibələri, tək oğlunu öldürüb, ataları onların paltarlarına, əşyalarına
möhtac qoymayın. O səhnəni görmək, anlamaq, sonra da çalın-çarpaz
dağ kimi ürəkdən keçirməyə də qeyrət lazımdır. Sabir kimi neçə-neçə
atalar, analar 2-5 apreldən sonra da, ondan əvvəldə şəhid olanların
valideynləri oğullarının əşyalarından təsəlli tapırlar.
Sabir müəllim danışdıqca danışırdı, Mahirli xatirələr tükənməz ki...
Mahir hər həftə günlərini sayırmış. Sonuncu dəfə ailəsi ilə danışanda deyir ki, qayıtmasına 98 günü qalıb. Elə həmin o 1 aprel günündə. 1 apreldən sonra Mahir telefona cavab verməyəndə, Gülzar
xanım narahatlıqla həyat yoldaşı Sabirə deyir ki, uşaqdan bir xəbər
öyrən. Sabir isə çox arxayın halda deyir: “Kimdir onları ön cəbhəyə
aparan, döyüş üçün onlar çox gəncdirlər, onlar indi arxada səngər
qazır, bərkitmə işləri görürlər”. İki gün keçir. Gülzar yenə ərindən
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oğlunu soruşur, birdən uşaq torpağın üstündə yatar, soyuqlayar deyə
nigarançılıq keçirir. Sabir isə onun əndişəsini soyuqqanlı qarşılayır.
Lakin nə biləydilər ki... Mahirin ruhu artıq göylərdən onlara əl
eləyir...
Amma elə bu günlərdə iki narahat insan özünə yer tapa bilmirdi.
Biri Mahirin həkim bibisi Zemfira Mirzəyeva, digəri isə nənəsi Yazgül
ana. O aprel günlərində nənənin gözlərinə yuxu getmədi, yatağına
uzandı, yataq yedi canını, durub gəzdi, əlləri, ayaqları, ürəyi titrədi. 81 yaşı var idi, dünyanın hər üzünü görmüşdü. Hiss elədi ki, bu
elə-belə titrəyiş deyil, bədəninə sarılmış həyəcan yaşlı qadını qorxuya
saldı. Qızı Zemfira xanıma acıqlandı: “Ay bala, Sabirgil fil qulağında
yatıb, get hərbi hissədən xəbər al, gör o uşaq haralardadır... Mən rahatlıq tapa bilmirəm axı...”
Aprelin 6-dan sonra Zemfira xanım qapı-qapı düşüb, qardaşının oğlunu soraqladı. Paytaxtdakı kazarmalardan birinə gəlib çıxdı,
orada əlində siyahı olan bir nəfər hərbçi ona dedi ki, oğlunuzun adı
itkinlər siyahısındadır. Dünya-aləm Zemfira xanımın başına dolandı.
“Yəqin ki, səhv edirdilər, bəlkə hələ onu tapacaqdılar”, - deyə düşündü. Aldığı xəbəri qardaşı Sabirdən və anasından başqa hər kəslə paylaşdı. Həmin ərəfədə məlum oldu ki, əmisi nəvəsi Həzimənin və Seyfəddinin oğlu Fəxrəddin Qurbanlı da itkindir. Onların ikisi də eyni
vaxta əsgərliyə getmişdilər. Zemfira xanım Fəxrəddini axtarmağa gedən qohumu Nizamiyə zəng vurdu, lakin itkin düşənlərdən xəbər olmadığını öyrəndi. O qarışıq günlərdən Sabir xəbərsiz qaldı. Bəlkə də
oğlunun yox ola biləcəyini qəbul etmək istəmirdi. Çünki Mahir hara
getsəydi qayıdardı, dəyirmana ölü salsan, diri çıxardı. Onu hər yerdə
axtardılar, Bərdədə yox, Yevlaxda yox, Quzanlıda yox... Ayın 8-i isə
bütün ümidləri üzüldü, son ümidini də öldürdülər Zemfira xanımın.
Axırda dedilər ki, Yevlaxın meyitxanasındadır. Anası Yazgülə xəbər
elədi. Biləcəridəki ata evində qarşılanma mərasimi olacaqdı... Sağ-salamat hərbi xidmətə yola saldığı qardaşının yeganə balasının cansız
bədənini gətirəcəkdilər.
- O gündən özümə gələ bilmirəm, - deyir Zemfira xanım:
- Həmin gün bizim nəsil-nəcabətdən üç şəhidimiz oldu. Əmim
qızı Həzimənin bircə oğlu Fəxrəddin Qurbanlı, onun ölüm xəbərini
eşidib ürəyi partlayan əmim oğlu Malik və mənim qardaşımın tək
oğlu Mahir. 9 aprel günündə bizim nəslin üç evindən üç tabut çıxdı.
Onlar da Mahirlə eyni gündə dəfn olundular. Artıq Mahirin əsgər308
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likdən gələn vaxtı da keçdi. O, hərbi xidmətini tamamlayıb iyulun
6-da evinə gələcəkdi. Sentyabrın 15-də Qafqaz Universitetinə dərsə
gedəcəkdi. İndi oturub söhbətləşəndə bir qüsur tapmırıq ki, onun
haqqında deyək ki, filan işi düz eləmədi. İnsan ömrü üçün 22 il nədir
ki? Ancaq bu uşaq 22 illik ömrünə çox böyük arzular, əməllər, uğurlar
sığdıra bildi. Elə bil harasa tələsirdi. Qafqaz Universitetində magistr
təhsili almaq istəyirdi, daxil oldu. Biz ona dedik, evin tək oğlusan,
magistr təhsilini də al, sonra əsgər get.
Razılaşmadı. Prinsipial uşaq idi, qarşısına qoyduğu məqsədi gectez gerçəkləşdirirdi. Sən demə, son məqsədi də elə şəhid olmaq imiş.
Mahir həm də inanclı adam idi. Son illər məscidə gedib namaz qılırdı, özünə bir neçə tərəfdaş da toplamışdı. Siqaret çəkməz, içki içməz,
ancaq savab işlər görərdi. İdealı isə dini xütbələr oxuyan Hacı Şahin
idi. Ona çox inanır, özünün dini lideri sayırdı. Gör nə məqamdır ki,
Hacı Şahin heç özü də bilmədən onun dəfnində iştirak etdi, adına namaz qıldı, dualarını oxudu. Mahir şəhidlik arzusuna çatdı, bizsə indi
belə hadisələrdən, onun haqqında eşitdiyimiz söhbətlərdən özümüzə
təsəlli tapmaq istəyirik.
Yazgül nənədən danışırdım axı. Nənə deyir ki, üç evin bir oğlu
idi Mahir. Yazgül ananın üç övladı var. Samir, Sabir və Zemfira xanım. Əsilləri İrəvanın Sisiyan mahalının Şıxlar kəndindəndir. Əşrəf
babanın törəməsidirlər. 1950-ci illərdə Bakıya köçüb gələnlərdən,
yurd salanlardandırlar. Əri Knyaz Mirzəyev şəhərdə məşhur əczaçı idi, bacarığı ilə yaxşı hörmət qazanmışdı. Ocağı bir manat haram
tikə görməmişdi. Balalarını hamı kimi zəhmətlə, səbrlə böyütmüşdü.
Üçünə də ali təhsil vermişdi. Sabirin 1 oğlu, bir qızı oldu. Samirin də
bir qızı var. Zemfiranı zalım həyat sərt sınağa çəkmişdi. İndi də qardaş balasının dağını vurdu ürəyinə. Yazgül ana nəvəsi Mahirlə nəfəs
alırdı. İndi böyük çərçivədən Azərbaycan bayrağına bürünmüş şəklinə baxır. Şəkil ki təsəlli vermir, bu yaşında yanıb-qovrulur nənə. Bu
il yanvarın 17-si məzuniyyətə gələndə, günlərinin çoxunu nənəsinin
yanında keçirdi. Neçə gün nənəsinin sinəsinə sığınıb yatdı. Nənəsi
sevib qoxladı sarı balasını, ətrini sinəsinə çəkdi. Sarışın olduğundan
ona “sarıbala” deyirdilər. Hamı bu ayrılığın yükünü birtəhər çəkməyə çalışır, amma Yazgül nənə və gəlini Gülzarı kimsə bu günə kimi
sakitləşdirə bilmir. Əsgərlikdən məzuniyyətə gələndə nənə nəvəsinə
baxıb fərəhlənmişdi. Hətta soruşmuşdu ki, ay bala, sizə nə yedirdirlər
ki, belə yekəlib, kökəlib gəlmisən. 6 ayın içərisində Mahir Mirzəyev
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boylu-buxunlu, enlikürək bir oğul olmuşdu. Nənəsi boyuna baxıb
fəxarətlənirdi. İndi o boylu-buxunlu balasını axtarır, axtarır... Nəvəsinin əlləri dəyən yerlərdən öpür Yazgül nənə.
Şəhidimiz Mahir Mirzəyevi aprelin 9-da böyük məhəbbətlə, hörmətlə, ehtiramla dəfn etdi Azərbaycan xalqı. O, şəhidliyi ilə məktəbinə, universitetinə, elinə, mahalına şan-şərəf gətirmişdi.
Bəs Sabir neyləsin? Bütün şəhid anaları, ataları, bacıları, qardaşları kimi, o da özündə güc tapıb, oğlunun qəzavata yüksəldiyi məqamı öyrənməyə yola düşdü. Görüşdüyü, danışdığı insanlar hərəsi bir
xoş söz dedi. İndi həmin günləri belə xatırlayır Sabir Mirzəyev:
- Bilirsiniz, məni nə çox düşündürür, həmin aprel döyüşündə həlak olan oğullarımızın hamısı tərbiyəli, vətənpərvər, mərd oğlanlar
idi. Onun hərbi xəstəxanada yatan yaralı dostları ilə görüşdüm. Birinin qolu yox idi, birinin ayağı parçalanmışdı. Hamısı yaralı idilər.
Bir qolunu güllə aparmış Tovuzdan olan əsgər danışırdı ki, döyüşdə
yaralılara kömək edirmiş, bir də baxıb ki, Mahir də yaralanıb, ancaq
elə yaralı-yaralı da vuruşur. İstəyib ki, ona kömək etsin, Mahir deyib
ki, Cəfərov, get başqalarına kömək elə. İrəli keçəndə, əsgər Cəfərovu da vurub qolundan yaralayıblar. O da, elə Mahirin yanına yıxılıb.
Əsgər Cəfərov dedi ki, bizim əsgərlər öz qisaslarını aldılar. Çox mətanətlə vuruşdular. Ayağından yaralı, alçaq boylu bir oğlan da var
idi. Deyirdi ki, əmi, yaralanıb oturdum bir yerdə, fikirləşdim ki, kaş
əsir düşməyim, səhərə qədər gözlədim ki, erməni gülləsi məni vursun, mən də ölüm, əsgərlərimizə qarışım. Ancaq bir dənə də olsun
güllə dəymədi mənə. “Əsgərlərimiz gecədən sabaha qədər məharətlə vuruşublar”, - deyir şəhid atası Sabir. Ancaq yaralılara kömək gec
gəldiyindən, çoxusu qan itkisindən dünyasını dəyişib. Elə buna görə
fikirləşirəm ki, deməli, mənim oğlumun vaxtı tamam imiş. Bəs o əli
və qolu yaralı əsgər niyə ölmədi? Deməli, vaxtı tamam deyilmiş. Oğlumun qulluq göstərdiyi hərbi hissədən 90 nəfər döyüşə getmişdi.
Deyirlər, onların 18-i qayıtmayıb. Onunla təsəlli tapıram ki, oğlum
kafir öldürüb, cənnəti qazanıb.
Sabir hər fikrini sona yetirdikcə, oğlunun şəhidliyinə, yoxluğuna bir qanunauyğunluq geyindirib anasını, bacısını, qızını, qardaşı
qızını, həyat yoldaşını sakitləşdirmək, Mahirsizliyə öyrətmək istəyir.
Mən isə anladım ki, həmsöhbətimin mas-mavi gözlərindəki kədəri
heç bir gülüş ört-basdır etməyə qadir deyil, hətta o kədəri qaranlıq da
gizlətməkdə acizdir. Bir gün sonra Sabir Mirzəyevlə olan görüşümüzün son təəssüratı kimi bu şeiri yazdım:
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Deyirsən şəhidlik uca zirvədir,
Kimi aldadırsan, Şəhid atası?!
Təsəlli verirsən yaxınlarına,
Gizlində yanırsan Şəhid atası.

Arzuların vardı ümmanlar boyda,
Sən ki, oynamadın oğul toyunda...
Bilirsən, günahı kimin boynunda?!
Bilirsən, danırsan, Şəhid atası.

O qisas sabaha qalacaqdısa,
Ruhları qovrulub yanacaqdısa,
Bilənlər doğrunu danacaqdısa,
Necə göynəməsin Şəhid atası?

Tək oğul böyüdüb, itirən bilər,
Onun tabutunu götürən bilər,
Yalan danışmayın, amandı, dillər,
Axı nigarandı, Şəhid atası.

Oğlu əsgər getməmişdən əvvəl həyətində bir neçə ağac əkir Sabir. Ürəyindən ağır əməliyyat keçirdiyindən sabahına ümidi yox idi.
Fikirləşirdi ki, əkdiyi ağacı oğluna özündən xatirə qoyacaq. Bir gün
həmin ağacları sulayanda deyir ki, mən olmayanda bu ağaclara baxıb,
məni xatırlayarsınız. O zaman Mahir dönüb atasına: “Ata, bilmək olmaz, kim nə zaman köçəcək bu dünyadan, biz kimik ki, hökmü verən
Allahdır” - demişdi.
Bir də bir göy gözlü, mələk üzlü Aygül adlı bacısı var Mahirin.
1 aprel 2015-ci ildə ailə həyatı qurub gəlin köçmüşdü. Aygül deyir
ki, bəzi uşaqlar kimi heç zaman qardaşı ilə dalaşmazdı. Aralarında
böyük bir sevgi və məhəbbət var idi. Qardaşı onun dayağı, köməyi,
məsləhət yeri idi. İnstitutu bitirənə kimi hər zaman qardaşını öz yanında gördü. Bir də ki, qardaşı çox inanclı adam olduğundan, onun
da əlindən tutub məscidə aparar, birlikdə ibadət edərdilər. Hər zaman kiçik bacılarına tövsiyə edərmiş ki, hər gününüzü elə yaşayın
ki, sonuncu gününüz kimi, faydalı işlər görün. Mahirsiz indi Aygül
üçün, onun kiçik əmisi qızı Xədicə üçün çox ağırdır. Hər ikisi ona
güvənərdilər. Aygülə ən yaxşı kitabları oxumağı da qardaşı məsləhət
görərdi. İndi o səmimiyyəti, o ünsiyyəti üçün darıxır bacılar. Aygülün dediklərindən: “Qardaşım az yaşadı. Ancaq şərəfli ömür sürdü.
Bayrağımızı erməni tapdağından xilas olunmuş ərazidə dalğalandırdı. Bizə qələbəni dadızdırdı. Əsgər gedəndə dedi ki, ana, başını dik
tut, həmişə də mənimlə fəxr edin”.
Gülzar xanım Mirzəyeva müəllimədir. Bir neçə saat evlərində
oturduğum müddətdə xanımın sinəsindən qopan ahları və iniltiləri
eşitdim. Gülzar xanım illərin xəstəsi, əlacsız insan kimi inildəyirdi.
Və mənə elə gəlirdi ki, o artıq bu inilti səslərini eşitmir, hiss etmir. O
səslər gedib Tanrıya çatırdımı görəsən? Axı bu ana göz görəsi yanırdı və iniltisi asimana dirənmişdi. Oğul ağrısı, oğul dərdi belə olur311
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muş. Ancaq bir sözü tez-tez təkrarlayırdı: “Mən oğlumu istəyirəm!..”
Birtəhər könlünü alıb danışdırdım:

- Mən daha yaşaya bilmirəm, necə yaşayım? Bacarmıram... Siz heç
bilirsiniz insanın bacarmadığı işi görməsi necə əzablı olur... Mart ayı
idi. Məktəb foyesində Vətən qəhrəmanlarının şəkli vurulmuş güşənin
önündən keçəndə, birdən üşəndim, elə bil kimsə mənə dedi ki, sənin
də oğlun onlar kimi şəhid olacaq. Dəhşətə gəldim, haradan gəldi bu
səs, bu nida... Bilmədim. Bir də ki, aprelin 1 dən 2-nə keçən gecə, gözümə təzəcə yuxu getmişdi, birdən sanki kimsə dedi ki, Mahir ölüb. Bu
sözü üç dəfə eşitdim. Dəli kimi ayıldım. Bilmirəm nə idi o hallar, haradan mənə əyan olmuşdu belə dəhşətlər, haradan eşidirdim o səsləri...
Mahir ölümdən heç qorxmurdu ki... Elə hey deyirdim ki, bala, əsgərlikdə özünü qoru, birdən sənə nəsə olar, onda mən necə yaşaram...
Cavab verirdi ki, ay ana, mən hansı şəhiddən, hansı oğuldan artığam,
öləndə öləcəyəm də. Mahir anadan olanda adına Quran açdıq. “M”
hərfində dayandı qələm. Dedilər “Məhəmməd” ya da “Musa” qoyaq
adını. Atası “Mahir” sözünün üstündə dayandı ki, qoy hər işə mahir
olsun. İndi nə olsun ki, hər işdə seçilən Mahir balam, bizim ürəyimizi dağlı, komamızı tək qoydu. Balam torpaq üçün getdi, atasını yox,
Vətənini istədi. Canını qurban verdi. Ali məktəb oxudu, bizi bir qəpik
xərcə salmadı. Məktəbdən aldığı təqaüdlə dolandı. Neyləyəcəm onun
diplomunu? Mən indi neyləyim? Kimə günahkarsan deyim?
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KÜLƏKLƏRİN GƏTİRDİYİ BƏD XƏBƏR
23 yaşlı şəhid Fəxrəddin Qurbanlını boya-başa çatdıran ailəsi hələ köçkünlük adlı “yükün” ağırlığını çiyinlərindən yerə qoymamışdı. Qarabağdan
da qabaq, Ermənistandakı ata-baba
yurd-yuvasından qovularkən özləri ilə
bərabər “həsrət yükünü” də çəkib gətirmişdilər. O “həsrət yükü” çəkisi çox
ağır olan yükdür, elə yükdür ki, hələ də
yerə-göyə sığmır...
İndi Qurbanlılar ailəsi Abşeronda,
Binəqədi rayonundakı Birinci Mədən
ərazisində yaşayır. Onlar da 1988-ci
ildə minlərlə azərbaycanlı ailəsi kimi
İrəvandan köçkün düşüblər. Acılı-şirinli günləri çox olub. Bəlkə də
keçmişdən qalan adətdir, toy-düyündə olduğu kimi qəm-kədər də
qapıları qəfil döyəndə evlərin giriş qapısına qırmızı yaylıq bağlayırlar. Qırmızı yaylıqlardan birini Qurbanlıların darvazasında külək oynadırdı. Yaylıqla bərabər bütün şəhid ocaqlarında gördüyüm üçrəngli
bayrağımız da dalğalanırdı o qapıda. Bayraq ucalıq rəmzidir, qırmızı
yaylıq isə bu dəfə evdən nakam gedən cavanın yoxluğuna işarə idi.
Qurbanlılar artıq inanmağa başlayıblar əziz və yeganə oğulları, ocaqlarının son ümidi Fəxrəddinin yoxluğuna...
Qapısını döydüyüm evlərdə ağbirçək, ağsaqqal görəndə bir az
ürəkli oluram. Onlarda dözümü, iradəni hiss edirəm. Dərdə arxa çevirməyi, ağır məqamlarda özlərindən kiçiklərə nümunə olmağı, çətin
vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı bacarırlar. 2-5 aprel döyüşlərində şəhid olmuş 23 yaşlı Fəxrəddin Qurbanlının da ailəsinin ağbirçəyi Hava
ananı gördüm. Yaşlı qadının sinəsi sözlə dolu idi:
- Bu ermənilər həmişə bizə divan tutublar. Məlum Sumqayıt
hadisələri baş verməzdən əvvəl, ermənilərin bizə qarşı bəslədikləri kin-küdurətləri üzə çıxdı. 1988-ci ildə bizim köçhaköç günlərimiz
başladı. Dişimiz-dırnağımızla yığıb düzəltdiyimiz ev-eşiyimizdən,
yurdumuzdan didərgin düşdük. 6-7 ay ərzində xeyli günahsızı öldürdülər, yerdə qalan camaat da qatarlara, maşınlara doluşub, əli-ayağı yalın gəldik bu Bakının düzlərinə. Yenə pərən-pərən düşdük.
Kişilərimiz neyləyə bilərdi, əllərində yaba, balta, ov tüfəngi, ağacla
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gecə-gündüz bizi qorudular. Əvvəlcə qız-gəlini çıxardılar, sonra özləri də gəldilər. Birinci sürgün deyildi ki... O vaxt Mircəfər Bağırovun vaxtında da, 1948-1953-cü illərdə də bizə divan tutmuşdular.
Dəstə uşaq idim. Yadıma yuxu kimi gəlir. Vağzallarda dayanıb vaqon
gözləyirdik. Amma o zaman azərbaycanlıları İrəvandan köçürəndə
ölüm-itim yox idi. Sonralar burada yaşaya bilməyənlər yenə İrəvana
qayıtdılar. Biz də Radzan kəndində yaşayırdıq. Qaçhaqaçı bir də ahıl
vaxtımda gördüm, gəldik çıxdıq buralara. Balalarımı yığdım başıma,
yenə bizdən əl çəkmədi bu erməni, onların havadarı çoxdur bala...
Gül kimi balam getdi əlimdən. Oğlum Seyfəddinin ikinci övladı idi
Fəxrəddin. Onu əlimdə-ovcumda böyütmüşdüm. Oxumuşdu, diplom almışdı. Sevinirdim ki, daha yurdumuzun sahibi var. Onsuz da
gözümüzü İrəvandan çəkmişik. Kimdir ki o yerləri daha bizə qaytaran. Yağı erməni sinəmə dağlar qoydu, məni yenə ağlar qoydu. Məni
məzara Fəxrəddin qoymalı idi. Mən onun toyunu görməliydim, vayını gördüm... - deyib, gözünün yaşını sildi nənə:
Dəryanın o üzündə
At oynatdın düzündə.
Yeddi muraz demişdin,
Hamsı qaldı gözümdə.
Söhbətimizə şəhidimizin anası Həzimə xanım da qarışdı:
- Dərd bizdə üz görmüşdü, meydanı düz görmüşdü... Üstümüzə
karvanla gəldi. Mən bir gündə həm oğlumu, həm də böyük qardaşımı itirdim. Fəxrədddinlə aprel ayının 1-i telefonla danışdıq. Heç
bir dəqiqə keçmədi, ara kəsildi. O gündən balamın səsini eşitmədim.
Hara zəng elədiksə, telefonlar bağlı oldu. Aprelin 8-ində böyük qardaşım Malik qızına toy çadırı qurdurmuşdu. Dəvətnamələr paylanmışdı. Oğlumdan bir xəbər çıxmayanda, əmisi, atası, dayısı getdilər
onun hərbi xidmətdə olduğu yerlərə. Biz də burada oturub onlardan
ümidlə xeyir xəbər gözləyirdik. Görünür, bəd xəbəri qardaşım Malik hamıdan əvvəl hiss edib, kresloda oturduğu yerdə kiçik qardaşıma zəng vurub deyib ki, açın qırmızıları toyxanadan, toy olmayacaq.
“Mənim ömrüm bura qədərdir!” Elə oturduğu yerdəcə canını tapşırıb. Qardaşım dərdə dözmədi, 51 yaşında gözlərini dünyaya yumdu.
Mənə zəng edib dedilər ki, qardaşın öldü. Onlar Pirşağıda olurlar. Başıma yığılan qohum-əqrəbadan soruşdum ki, oğlumun tabutunu nə
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vaxt gətirəcəksiniz, o gəlincə gedim qardaşımla vidalaşım. Getdim,
ağladım qardaşımı:
Qardaş mənim gülümdür,
Gülümdür, bülbülümdür.
Bacı qardaşa qurban,
Qardaş ölsə zülümdür.
Qardaşımla vidalaşıb, anama dedim ki, sən öz oğluna layla çal
ağla, mən də gedim, yol gələn balamı qarşılayıb ağlayım, laylay çalım.
Gül budağın gül əyər,
Yel əsdikcə tel əyər.
Oğul ölmək göz töksə,
Qardaş ölmək bel əyər.
Onun dili boğazında qurumuşdu, udquna-udquna danışırdı. Əslində danışmırdı, dərdinin şəklini çəkirdi:
- Bir günün içərisində həm qardaşımı, həm də 23 yaşlı oğlumu
dəfn etdim. Sonra eşitdim ki, yoldaşımın yaxın qohumunun oğlu Mahir Mirzəyev də bu döyüşlərdə, elə oğlumla birlikdə, bir bölükdə şəhid olub. Nə danışım oğlumdan? Diplomlu, savadlı, tərbiyəli, etibarlı
balamdan, daha nə deyim. Deyimmi ki, məhəllədə hamının sevimlisi
idi? Deyimmi ki, diplom alıb, sevdiyi işinə gedə bilmədi... Hansı birini deyim? Bu hadisədən 5-10 gün əvvəl rəhmətlik qayınatam gəldi
yuxuma. Gördüm ki, bu həyətdə yer əkmişəm, becərmişəm. Bir tərəfdə bitkilərin yarısı quruyub, o biri tərəfdə əkdiklərimsə bar verib,
çiçək açıb. Qayınatama şikayət edirəm ki, bunlar niyə belə solub. Kişi
qayıdıb mənə deyir ki, ay gəlin, o yanan tağlardan əlini üz, səninki
o çiçək açanlardır. Get onunla məşğul ol. Bu da Allahın mənə işarəsi
idi, sən demə, oğlumun yoxluğunu bəyan edirmiş. Bir dəfə soruşdum
ki, ay oğul, əsgər gedirsən, bəlkə bir gözaltı elədiyin qız var. Cavab
verdi ki, ana, kimisə gözaltı etmək olmaz, bəlkə heç sözümə vəfalı
çıxmayacağam. Əmin olmayınca, qıza söz verib, söz almaq, qəlbini
incitmək olmaz. Bu şərəf, vicdan məsələsidir. Fəxrəddin belə oğul idi.
Qurbanlılar ailəsi Fəxrəddinə aid olan əşyaları, şəkilləri evin
küncündəki dolabın üstünə düzüblər. Burada onun oxuduğu yazıçıların kitablarına da yer ayrılıb. Atası Seyfəddin Qurbanlı guşənin
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qabağında dayanıb xəyala dalıb... İndi əli ancaq xatirələrə çatır, oğlu
haqqında xatirələr danışmaq ata üçün ən böyük əzabdır:
- Çox zəhmətsevər, dürüst insan idi. Oxuduğu universitetdə də
birincilərdən idi. 200 manat tələbə təqaüdü alırdı. O, bizi heç vaxt
əziyyətə salmadı. Məndən bir dəfə də olsun xərclik istəmədi. Həmişə
xeyirli, sevincli xəbərlərini eşidirdik. Universitetdə təhsil ala-ala vergilər nazirliyində işləyirdi, sonra qrant layihələrində özünü sınadı.
Sosial evlərə gedirdi, oradakı insanlara yardım edəndə elə xoşbəxt
görünürdü ki... Hansı işin qulpundan tutsaydı, uğur qazanırdı. Uğur
onunla dünyaya bir gəlmişdi elə bil. Ən böyük arzusu təhsilini Türkiyədə davam etdirmək idi.
Ata dərindən ah çəkərək söhbətinə davam edir:
- Oğlumun darda olduğunun fərqinə aprelin altısından sonra
vardım. Çünki o vaxta qədər ailəlikcə televizorda bütün xalqımızın
həyəcanla izlədiyi xəbərlərə baxırdıq, Fəxrəddinə hər hansı bir xətərin toxunacağını heç ağlımıza belə gətirmirdik. Anası televizorda şəhid əsgərlərə baxıb, onların halına acıyırdı. Sən demə, özümüzün də
taleyində belə qara xəbər almaq var imiş. Fəxrəddin aprelin səkkizində, cəbhənin Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.
Onun cansız bədənini Qızıl Aypara cəmiyyətinin iştirakı ilə, döyüşlər səngiyəndən sonra götürdülər. Bir ondan rahatam ki, Fəxrəddinin
ruhu şaddır. O, həmişə erməni işğalında olan torpaqlarımızın əzabını
çəkirdi. Deyirdi ki, Zəngəzur da, bütün işğalda olan rayonlarımız da
geri qaytarılmalıdır. Fəxrəddini dəfn edən günü eşitdim ki, onun adına “Hüquq Dünyası” Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyi tərəfindən “Şəhid Sosial İşçi Fəxrəddin Qurbanlı” mükafatı təsis olunub. Mükafat
hər il aprel ayının 9-da Sosial iş sahəsində uğurlu fəaliyyət göstərən
insanlara veriləcək. İyul ayında qayıdıb gələcəkdi, arzularını həyata
keçirəcəkdi.
Seyfəddin kişi söhbətinə ara verdi. Hiss olunurdu ki, danışmaq
onunçün çox çətindir. Sonra yenidən oğlu ilə bağlı xatirəsini dilə gətirdi:
- Oğlum Türkiyənin məşhur seriallarından olan “Qurdlar vadisi”ni çox sevirdi... - Yenə oğlunun sevdiklərindən, bəyəndiklərindən,
ədalarından, hərəkətlərindən danışır. Özlüyümdə fikirləşirəm ki, ay
ata, bundan sonra oğlunun hər sözü, söhbəti, ədaları düşəcək sənin
yadına. 23 il əziyyətini çəkib ilk addımına, ilk zənginə, diplom almasına sevindiyin oğlunun barını isə görə bilmədin...
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- Təəssüflənirəm, - deyir, - bu dərd bir mənim qapımı döymədi.
Yazın ilk günlərində, Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canından keçən neçə oğul öz atasını, anasını, bacısını, balasını, sevgilisini
vətənə, torpağa dəyişdi. Xalqımız və dövlətimiz şəhidlərimizin xatirəsini əziz tutur, bu bizi, şəhid ailələrini qürurlandırır.
Həmişə qonaqlı-qaralı olan Qurbanlılar ailəsini indi qohum-qonşular tək qoymurlar. Məhəllə cavanları tez-tez Seyfəddin kişiyə baş
çəkirlər. Birinci Mədən məhəlləsində yaşayan Kamil Zeynalovun
Fəxrəddin Qurbanlı haqqında dedikləri:
- O, bir başqa cavan idi. Az danışar, çox dinləyərdi, bizdən balaca
olsa da onunla söhbət edəndə sözümüzə səd qoyardıq. Ağır təbiəti
vardı, özü də savadlı gənc idi. Tay-tuşlarından zəhmətə bağlılığı ilə
seçilərdi. Dərsdən sonra boş vaxtlarında, bəzən də tətillərdə məhəllənin dükanlarında işləyərdi. Hərdən işsiz qalan gənclərə irad tutardı.
Bir çox işlərdən baş açardı, məhəllədə hamının kompyüterini Fəxrəddin sazlayardı. O, doğurdan ləyaqətli oğlan idi. Onun dəfn mərasimində yaxın dostlarını gördük, cavan uşaq olasan, bu qədər ədəbli
çevrən olsun, bu, şəhid qardaşımızın qazandığı hörmətin sayəsində
idi. Fəxrəddinin yoxluğunu hiss edirik, küçəyə çıxırıq, elə bil ki, nəsə
çatmır. Təsəllimiz bircə odur ki, indi məhəlləmizdə asılan bayraqların Fəxrəddinə görə dalğalandığını balaca uşaqlar da bilir. Binəqədi
rayonunun iki şəhidi bu döyüşlərdə həlak olub. Onların şəkillərini rayonumuzun görkəmli yerlərində böyük lövhələrə vurublar. Bu, bizdə
vətənpərvərlik ruhunu artırır.
Yanımda arıq, sısqa bir qız oturmuşdu, Fəxrəddinin yeganə bacısı Fəxriyyə idi. Dedim ki, ay qızım, sən də danış qardaşından. Gözləri
doldu, səsi titrədi. Bütün bacılar kimi ilk sözü bu oldu:
- Mən qaqaşımı çox istəyirdim, onunla nəfəs alırdım. Universitetə
bərabər gedib-gəlmişik. O, məndən çox fərqlənirdi, dünyaya baxışı
da bənzərsiz idi. Hər kəsin mülahizəsini bəyənməzdi. Daha çox filosofları oxuyardı, Sokratı çox sevərdi. Bütün məsələlərə, hadisələrə
özünün yanaşma tərzi var idi. Arzuları sonsuz idi qardaşımın. Biz
belə fikirləşməmişdik. Mən ondan böyük uğurlar gözləyirdim. İndi
ətrafımdakılar onun haqqında keçmişdə olduğu kimi danışırlar, istəyirəm qışqırım deyim ki, mənim qaqaşım ölməyib, sağdır.
Fəxriyyə qardaşından iki yaş böyükdür, ailəlidir, iki övladı var.
Qız övladı qardaşının dəfnindən 20 gün sonra dünyaya gəlib. Deyir
ki, körpəsinin qayğıları da qardaşının yoxluğunu ona unutdura bil317
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mir. Amma onu da etiraf edir ki, gərək uşaqlarıma görə güclü olmağı
öyrənim.
Ayrılanda Fəxriyyəyə dedim ki, qardaşına bir məktub yazsın və
mənə göndərsin. Bir gündən sonra Fəxriyyənin Fəxrəddinə yazdığı
məktub elektron poçtumda idi. Ancaq açıb oxumağa ürək eləmirdim.
Fəxrəddin Qurbanlının qısa həyat hekayətini qələmə alanda, özümdə güc tapıb, Fəxriyyənin məktubunu oxudum, həmin yazını olduğu
kimi oxuculara təqdim edirəm:
Məktub
“Fəxrəddin, səsin gəlmir. Yaman darıxmışam. Etiraf edirəm: burnumun ucu göynəyir səninçün. Yadındadır, bir dəfə mən gedəndən
sonra, zəng etdin mənə. Dedim ki, burnunun ucu göynəyir, hə?..
Sonra sən əsgər getdin. Mən zəng vurdum sənə, məni lağa qoydun,
soruşdun ki, darıxdın mənimçün, burnunun ucu göynəyir? Özümü
o yerə qoymadım. Sənə dedim ki, yox e... söz soruşurdum. İndi isə
deyirəm: çox darıxmışam sənin üçün qardaş... O vaxt darıxanda sənə
zəng edirdim, gəlirdin. İndi yenə darıxmışam. Çox, çox, çoooxxxxxx....
gəl, nə olar, gəl... Yadında... 2010-cu ildə mən küləkli gecələrin birində bir pis yuxu görmüşdüm. Yuxudan ağlaya-ağlaya durdum, gəldim sən yatan otağa, sənin otağına. Səni yatağında görüb sevindim.
Amma yenə ağladım. Bilmirdim niyə ağlayıram. Ürəyim partlayırdı,
köksümə sığmırdı. O yuxunun təsiri məni pis tutmuşdu. Neçə gün
ağladım. Axırda sənə görə yolda dilənçiyə nəzir verdim, sakitləşdim.
Odur-budur, gecələr külək əsəndə səsindən qorxurdum, vahimələnirdim. O yuxu yadıma düşür, yata bilmirəm. Aprelin ikinci gecəsi
yenə pis külək əsirdi. Mənsə yata bilmədim, çünki səndən xəbər yox
idi. Ay qaqaş, zəng elə... Yolunu gözləyirəm, səsin üçün darıxmışam.
İndi daha nə qədər küləklər əssə də qorxmuram, ona görə ki, o küləklərin məndən alacağı heç nə qalmayıb. Qaqaş, səni gözləyirəm. Telefonumun zəngi çalınanda, həyəcanla qaçıram ki, səsini eşidəm, elə
bilirəm ki, sənsən...”
Fəxrəddin də hamı kimi sosial şəbəkələrə yazılar yazardı. Son
yazılarından biri ailəsinin yaddaşına həkk olunub: “Və budur, kiçik,
amma gözəl olan məzuniyyət bu gün bitdi. Səhər yenə əsgər həyatına
davam, amma bu da müvəqqətidir, 5 ay. Məzuniyyətdə olduğum vaxt
hiss elədim ki, 23 illik həyatım boş yerə getməyib, sağ olsun dostlar,
tanışlar. Xüsusi olaraq ayırmağa ehtiyac yoxdur, çünki bütün dostlarım mənə əzizdir. Bəzi insanları görə bilmədim, özünüzə yaxşı baxın,
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gedib də gəlməmək, gəlib də görməmək var. Getdik, istiqamət Tərtər,
Doğma Qarabağ”. Fəxrəddin Qurbanlı Qarabağda arzularını qoydu,
qanını axıtdı. Vətən torpaqlarımızı işğal edən ermənilər o gecə onun
timsalında Azərbaycan əsgərlərinin gücünü və hansı qüvvəyə malik
olduğunu gördülər.

Fəxrəddin Qurbanlının Binəqədi rayonunda torpağa əmanət
edildiyi 40-cı gündə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə o mükafatlandırıldı, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
qorunmasında və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi igidliyə görə 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” medalına
layiq görüldü. Şəhidin mükafatı atası Seyfəddin Qurbanlıya təqdim
olundu.
Onun məzunu olduğu Azərbaycan Uiniversiteti də Fəxrəddin
Qurbanlının xatirəsini əziz tutur. Artıq Universitetdə “Fəxrəddin
Qurbanov adına fəxri futbol kuboku” təsis edilib. İlkin olaraq, bu
kubok universitetin daxilində fərqlənən tələbə komandasına verilib.
Gələcəkdə kubok uğrunda yarışların böyük arenaya çıxması və digər
universitet komandaları arasında keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Filosofların həyatını və əsərlərini oxumağı çox sevirdi Fəxrəddin.
Bu yazımı da onun sevdiyi yunan filosofu Sokratın fikri ilə bitirirəm:
“Mən artıq buraları tərk edirəm. Gedirəm ki, ölüm. Siz isə yaşayırsınız, bunun hansı yaxşıdır, Tanrıdan başqa kimsə bilməz”.
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MƏLƏKLƏRİN QANADINDA
ŞƏHADƏTƏ UCALAN ŞƏHİD
Xətai rayonunun kənd Əhmədli deyilən yaşayış massivindəki 9 mərtəbəli
yaşayış binasındadır 2-5 aprel döyüşlərində şəhid olan Rəşad Niftalının evi.
Düz 7 aydır ki, binanın giriş qapısında
Rəşad Niftahlının qanı bahasına ucalara yüksələn Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Uğrunda canını verdiyi üçrəngli
bayrağı indi onun qapısının keşiyini çəkir.
9 mərtəbəli çoxmənzilli binanın birinci mərtəbəsindəki qapını döydüyümdə onu hündürboylu bir qadın açdı.
Üzündə-gözündə nur, işıq və yaraşıq.
Hörmət və ehtiramla məni ensiz dəhlizdən otağa dəvət etdi. Üzbəsurət oturduq. Həyat yoldaşı Şakir Niftalıyev 1975-ci ildə bu birotaqlı
mənzili alanda hələ subay olub. 25 il Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
yanğınsöndürmə idarəsində işləyən, sonra elə bu Nazirlikdən təqaüdə çıxan və bu günə kimi ev növbəsi gözləyən Şakir Niftalıyev hələ
səbr edir. Düşünür ki, nə vaxtsa növbəsi çatanda o da 25 illik əməyinin bəhrəsi olan mənzilinə sahib çıxacaq.
Evin darısqallığı ilə bağlı söhbətini çox uzatmayıb, oğlu Rəşad
haqqında danışmağa üstünlük verir Şakir müəllim:
- Əslimiz-nəslimiz Zəngilanın Həkəri kəndindəndir. Mən Bakıya
oxumağa gələndə hələ kəndimiz yerində idi. 1985-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə qəbul olundum. Sonra dünyanın düzəni dəyişdi. Ailə, qohum-əqrəbanın köçkün düşməyi, əsl
sənətimlə məşğul olmağa imkan vermədi. Ona görə də Mülki Müdafiənin Yanğınsöndürmə İdarəsində işlədim. İki oğlumuz dünyaya
gəldi. 1993-cü ildə avqust ayında Rəşad, iki il sonra Tural doğuldu.
Külfətimiz böyüdü, aza da, çoxa da tabe olduq. Tanrımıza naşükürlük etmədik. Bu gördüyünüz darısqal ev bizim üçün saraylara bərabər oldu. Rəşad 64 saylı məktəbi bitirdikdən sonra Gəncədəki Texniki Universitetə qəbul oldu. 4 il oxuyub təhsilini başa vurdu. 2015-ci
ildə universiteti bitirən kimi şələ-küləsini yığıb, tez-tələsik əsgərliyinə
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getdi. Çox qəribə uşaq idi. Ətrafda olan yaşıdları kimi tərbiyə etməmişik onları. Allahına çox bağlı idi, yalan danışmazdı, haqqı-nahaqqa
verməzdi. Tələbə olanda da, əsgərlikdə də çalışırdı ki, bizə maddi
cəhətdən əziyyət verməsin. Əsgərlikdə olanda deyirdi ki, 22 manat
aylıq alıram, bəs edir. Bircə dəfə dekabr ayında, bayramqabağı 30 manat pul istədi, mən də götürüb 50 manat göndərdim ki, özüm rahat
olum. Bu uşaq o qədər dürüst idi ki, özünə əsgərlikdə də ciddi rejim
yaratmışdı. Həftədə cəmi bir dəfə telefon açardı bizə...
Sonuncu dəfə martın 27-də danışdıq. Hər şey yaxşı idi. Çox rahat idik. Sonra həmin o günlər... Hamı kimi biz də erməni təxribatı nəticəsində düşmənlə üz-üzə sərhədlərimizdə döyüş başladığını
bildik. Aprelin 1, 2, 3-ü zəng vurmadım. Gözləyirdik ki, ona həftə
tamamında zəng vuraq. Həm də evdə anası Fərqanə xanım ilə belə
məsləhətləşmişdik ki, aprelin 9-u gedib ona baş çəkək. Çünki mart
ayında Novruz bayramında nə illah elədiksə, qoymadı ki, yanına
gedək. Qonum-qonşular da, özümüz də artıq narahatlıq keçirməyə
başladıq, zəng etdim hərbçi tanışlarıma, soraqladım, dedilər ki, onlar
cəbhəyanı ərazilərdə səngər qazırlar. Aprelin 3-də hansısa xəbərlər
proqramında anası Fərqanə xanım Tərtər tərəfdə bomba partlamasını təsvir edən bir kadr gördü. Dedi ki, bu, oğlumun olduğu hərbi
hissədir. Çünki ötən il oktyabrın 4-də getmişdik yanına. Həqiqətən
də həmin hissəyə mərmi düşmüşdü. Ondan sonra narahatlığı tamam
artdı. Aprelin 8-i anası, daha rahat dayanmadı. Məni tələsdirdi ki, get
uşaqdan bir xəbər öyrən. Səhər açılar-açılmaz, səhər saat 4-də böyük
qardaşımla Tərtərə yola düşdük. Tərtərdə onların dislokasiya edildiyi
hərbi hissənin girişində oğlumun adını soruşanda, növbətçi hərbçi təlaşlandı. Elə bil rəngi də qaraldı, - deyə xatırlayır Şakir müəllim, sonra dərddən titrəyən əllərinin arxası ilə dolan gözlərinin yaşını silir.
Bundan sonra həmin hərbi hissədə çox gözləməli olur, deyirlər,
indi xəbər verəcəyik. Əslində oğlunun yoxluğu xəbərini verməyə kimsə cürət etmirdi. Bir neçə saatdan sonra, Şakir müəllimə və qardaşına
bir siyahı uzadıb deyirlər ki, sənin oğlunun adı itkinlər siyahısındadr.
Şakirin əl-qolu qırılıb yanına düşür. Çılğın bir səslə qışqırır ki, necə
yəni itkin, bu puldur ki, salıb itirəsiniz... sonra oğlunu axtarmaq üçün
Yevlaxa gedir. Orada da yaralı əsgərlər içərisində onu tapmır. Orada
da ataya deyirlər ki, oğlun itkindir. Axşam monitorinq olacaq, yerini
8-dən sonra deyəcəyik. Ata isə fikirləşir ki, kaş əsir düşməsin, əsir götürməsinlər oğlunu. Ancaq yenə də ölməyi ağlına belə gətirə bilmir.
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Həmin gün beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş qarşılıqlı razılaşmaya uyğun olaraq, Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının
təmas xəttində baş vermiş son hərbi əməliyyatlar zamanı hər iki tərəfin nəzarətində qalmış ərazilərdəki hərbçilərin meyitləri qoşunların
təmas xəttindən qaytarılır. Qaytarılan əsgərlərin içərisində isə Şakir
Niftaliyevin oğlu Rəşad da var idi. Ata bircə onu deyir ki, icazə verin,
oğlumun üzünə baxım. Gecə saat 12:00-da oğlunun cansız bədənini
bürüyən ağ parçanı üzündən açıb ataya göstərirlər...
Dünyası yerlə-yeksan olmuş, arzuları çiliklənmiş ata, əli hər şeydən üzülmüş halda yenidən Bakıya qayıdır... Yol boyu fikirləşir ki, axı
oğlundan xəbər gətirməyə getmişdi, indi evdə gözləyənlərə nə desin,
anasına, nənəsinə, bibisinə, oğlu Turala nə desin? Yollar da ki, acı bağırsaq kimi uzanır-uzanırdı... Hərdən heç yolların bitməsini də istəmirdi Şakir. O yolun başında boşluq var idi... İndi hər yer ona uçurum
kimi görünürdü... Dünya Şakir üçün sonsuz bir uçurum idi...
Şəhidin anası Fərqanə xanımın söylədikləri:
- Qohum-əqrəba gəlib yığışmışdı evə... Allahım məni agah etmədi. Mən yenə də hiss etmirdim ki, bunlar nə üçün gəlib bizə yığışıblar.
Çünki Şakirə zəng vururam, deyir ki, axşam saat 8-də monitorinq olacaq, deyəcəklər. Ancaq yenə də ağlıma gəlmir ki, bu nə monitorinqdir. Sonra atam gəldi. Atam gələndə üzünə baxdım, elə bil ki, kişinin
üzünü yandırmışdılar. Atamın üzündə dünya qaralmışdı. Onda atam
mənə baxıb dedi ki, bala evimiz yıxılıb. Rəşad yoxdur. İki-üç dəfə “Allah-Allah” dedim. Səsim çıxmadı. O göydəki Allaha üsyan etmədim.
Mənim öyrəndiyim, əməl etdiyim dində üsyan yoxdur. Mən kiməm
ki, ona qarşı çıxam. Sakit-sakit ağladım. Qışqırmadım. Şükür etdim
ki, şəhid olub, başqa səbəblərdən getmədi. Allahın dərgahına təmiz
getdi, üzüağ getdi. Namazını qılıb getdi. Allah mənə o rahatlığı əyan
etdi ki, balam yaxşı yerdədir. Ətrafımda heç kim hiss etmədi ki, ölməyin daxili gözəlliyi var. Mənim balam Allahın hüzuruna mələklərin
qanadlarında bəy kimi getdi.
Fərqanə xanım danışırdı. Danışdıqca, İmadəddin Nəsimini eşidirdim elə bil:
Vəchimi Allaha təslim etmişəm,
Surəti-rəhmana təzim etmişəm,
Nitqimi əşyada təqsim etmişəm,
Gör bu əsrarı nə təfhim etmişəm.
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- Ölümün gözəlliyini anlamaq üçün uca yaradanı, Allahı sevmək
lazımdır. Bizim insanların çoxu anlamır ki, ölmək yox olmaq deyil,
bir dünyadan başqa dünyaya köçməkdir. Yerini dəyişməkdir. Mənim
haqqımda kimin danışmağı yəqin və mütləq deyil, mənim haqqımda
Allahımın məni necə qəbul etməsi mütləqdir. Mən o şübhəni qoymaram ki, mənə yaxın gəlsin. Zərrəcə axirətə şübhəm varsa, demək imanım kamil deyil. Mən o böyük Yaradana naşükürlük etmərəm. Allah
vermişdi, Allah da aldı. Anayam, sıxılıram da, darıxıram da, ancaq
insanların içərisində şəbeh çıxarıb ağlamaram. Mənim göz yaşlarımı
ancaq o Uca Göydəki görə bilər. Mən oğlum üçün qurulan yas çadırına girmədim. Orada mollalar oxuyur, oğlumu ağlayırdılar... Dedim
ki, mənim oğlum ki, elə bir cənnətə düşüb, onun üçün ağlamayın....
Ancaq mən o üsyanı qəbul etmədim. Ağlayırlar, sonra da oturub ləzzətlə çörək yeyirlər. Mən o çörəyi yeyə bilmədim. Kimsə məni anlamadı ki... elə bildilər başdan getmişəm... Əsla.
Fərqanə xanımın bu düşüncələrinin ardında yenə bir İmadəddin
Nəsimi məqamı var idi:
Dəxi əksüklügüm yoxdur, şikayət etməzəm, billah,
Həbibin asitanından budur eybim ki, mən duram.
Mənim korlar görə bilməz məqamım qansı aləmdir,
Əgər viranədir könlüm, bəğayət gəncə məmuram.
Qəmimdən ağlaram hər şəb, dəmadəm xun olur çeşmim,
Nəsimiyəm ki, şövqündən iki aləmdə məhcuram.
323

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

- İnsanlar bilsinlər ki, can bədəndən çıxdımı, o heç nədir. İnsanı
dolandıran ruhdur. Ruhun ki, getdi, deməli sən yerdə deyilsən. Və
gərək elə yaşayasan ki, ruhun Allaha qovuşanda, göylərdə sıxılmasın. Qışqır-bağırla o ruhu, o gedəni kim saxladı ki, kim oradan qayıdıb gəldi... Heç dönüb baxmadılar da... Əlhəmdülillah, hər gedən
gün məni yaxınlaşdırır balama. Mən onunla orada görüşəcəyəm. Ona
görə imanıma, namazıma sadiq qalıram ki, balam olan yerə gedib
çatım. Əbədiyyət bu dünyada deyil, axirətdədir. Bizim üçün Allah o
axirəti verib.
Mən istəyirəm ki, bütün şəhid ailələrini gəzib, o ağlayan, üsyan
edən analara deyim ki, Allaha üsyan etməyin. Qurani-Kərimin Bəqərə
surəsinin 154-cü ayəsində belə yazılıb: “Şəhidlər ölməz. Onlara ölü
deməyin. Lakin Siz bilməzsiniz”. Bax o ağlayanlar, şəhidliyin mahiyyətini bilməyənlərdir. Mən bilirəm ki, mənim oğlum əsl şəhiddir, o,
qarın içərisində də namaz qılırdı, dərsdən imkan edib, universitetin
pilləkənləri üstündə də ibadətini edirdi. Dedilər ki, tabutu açsınlar,
gör oğlunu. Razı olmadım. Dedim ki, Rəşad barmağı belə kəsiləndə
mənə göstərməzdi. Mən onu yaralı görmək istəmirəm.
Allahın yaratdığı hər şey bizə təfəkkür dərsidir. Rəbbim “yox”
adında heç nə yaratmadı. Çünki biz də ruhlar aləminə söz verib gəlmişik. İnsan bir Allahına, bir də o ruhlara inanmalıdır. Qalan hər şey
təfərrüatdır. Allahı dildə yox, əməldə sevmək lazımdır.
Söhbətinin bu yerində Nəqşibəndilərin “Dil bə yarü, dəst bə
karü” - “Ürəyin Allahla, əlin əməlində olsun” fikrini xatırladım. Sufiliyin Nəqşibəndi təriqətində olanlar belə deyirdilər ki, insanın ürəyi
Allahla, əli gözəl əməllərlə - ağac əkmək, ev tikmək, yaxşılıq etmək,
elm öyrənməklə məşğul olmalıdır. Boş vaxtlarında isə zikr etməlidir.
O zikrin sözləri isə uca Tanrıya, Allaha xoş gələn sözlər olmalıdır ki,
sözlərin də ruhu var. Söz ruhundan yaranan o işıq, nəhayətdə ətrafı
da işıqlandırır, hətta insanın içdiyi su da xoş ürəklə, xoş niyyətlə veriləndə boğazdan rahat keçir, - deyirdi sufilər, nəqşibəndilər. Fərqanə
xanım da mənimlə söhbətində sufilik məqamından danışırdı:
- O boyda baş daşları, imarətlər yaratmaqla, mənim balama nə
olur ki... məzarın üstü torpaq olmalıdır ki, mən onun uyuduğu məkandan Yuxarı ilə, Yaradanla, oğlumun şəhidlik məqamındakı ruhu
ilə əlaqə yarada bilim, - deyir Fərqanə xanım:
- Mən 42 illik ömrümü bu məqamı qazanmaq üçün yaşamışam
ki, çalışım o böyük Yaradanın hüzuruna üzüağ gedim.
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Bir şəhid anasının sufilik məqamında Vətən var idi, Vətənə səcdə var idi. Nə taleyindən, nə Allahından narazılıq edirdi. Hətta 25 il
ərzində yaşadığı 15 kvadratmetrlik bu dar evində də qəlbi sıxılmırdı,
könlü geniş idi. Cənnəti Yer üzündən Göyün ənginliklərinə baxaraq
görürdü bu xanım Fərqanə! Könlünü Allahına vermişdi. İmadəddin
Nəsimi də onun bu məqamını yazmışdı bəlkə?
Atəşi mehri-ruhun canımda təsir eylədi,
Mən bu oddan yanıram, yəni ki, məhrur olmuşam.
Misri camedir vücudum, anda qıldım cüməyi,
Gör nə şəhrəm, gör nə möhkəm qələvü sur olmuşam.
Zakirəm, zikr eylərəm, yəni ki, şeyxəm, sufiyəm,
Gör nə göyçək ad ilə aləmdə məzkur olmuşam.
Ey Nəsimi, cənnətü hur ol nigarın vəslidir,
Çün mən ol məhbubu buldum, cənnətü hur olmuşam.
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MƏKTƏB ZƏNGİ İLƏ ŞƏHADƏTƏ
UĞURLANAN ƏBDÜLMƏCİD
“İndi bu yazımı sizə göz yaşlarımın
yoldaşlığı ilə yazıram. Hüznün məni
öz qoynuna alıb gəzdirdiyi və kədərin-qəmin mənə övlad olduğu ovqatda
qələmə alıram bunları. Gecələr onsuzluğa açarkən gözlərimi, onsuzluqda axtarıram - doya-doya sevmək üçün. Bilmirəm sizlərə necə təsir bağışlayacaq,
necə anlayacaqsınız. Lakin istəyirəm oğlum unudulmasın, onun unudulmaması üçün yazıram. Sadəcə oxumaq üçün
deyil. Sözlər-sətirlər yenə aciz qalıb ondan danışmağa. Mən isə yazmaqda çətinlik çəkirəm, hər kəlməm, hər sətrim
ağlayır onsuzluğun boş otağında. Sizlər öz həyatına davam edərkən,
mən yaşamaq üçün çabalayıram, o olmayan boşluqda... Siz hər gün
yuxudan təbəssümlə oyanarkən, mən onsuzluğa açıram gözlərimi və
sadəcə göz yaşlarım yoldaş olur dörd divarlar arasında mənə. Onun
yoxluğunu qəbul etmək, o, bir daha gəlməz demək, onu bir dəfəlik
itirmək mənim üçün diri halda boş bir məzara girməkdən belə, çətindir. İndi onun məsum olan baxışlarına həsrət qalarkən mən... Sizlər
unutmaqdan danışırsınız nədən?”
Bu sətirləri 2-5 aprel günlərində vətən uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuş şəhidimiz, Azərbaycan Texniki Universitetinin məzunu, Sumqayıtda doğulub böyümüş Əbdülməcid Axundovun anası Ceyran xanım Axundovanın sosial şəbəkədəki yazısından
götürmüşəm... Onu da bilirəm ki, bu qadın aprelin 9-dan sonra hər
gün Sumqayıtdakı Şəhidlər Xiyabanına gedir. O, şəhid məzarlarının
başına dolandıqdan sonra, heykələ, daşa dönmüş 23 yaşlı oğlu ilə danışır, söhbət edir, ona yenə laylay oxuyur, oxuyur ki, bəlkə oyana:
Bağçamızda miyana,
Gül sünbülə dayana.
Oxu bülbülüm, oxu,
Bəlkə balam oyana...
Laylay balam, a laylay...
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Həmin Əbdülməcid, həmin Məcid ki... ən dəcəl uşaq idi, istər
bağçada, məktəbdə, istərsə də həyətdə hamı əlindən “dad” edərdi.
Hər gün Ceyran xanıma bir şikayəti gələrdi ki, yenə Məcid kiminləsə
dalaşdı... Ancaq sevimli idi. Hələ körpəlikdən o qədər gözəl idi ki,
qonum-qonşu, dost-tanış, onu sevməkdən-əzizləməkdən yorulmazdı. Bir də axşamlar var idi... baxçadan, ya dərsdən evə gələndən sonra, özündən yaş yarım böyük qardaşı Elçinlə qatardılar aləmi bir-birinə, alt qatdakı qonşuya da aman verməzdilər. Dalaş ki, dalaşasan,
vuruş ki, vuruşasan... Oynayıb-dalaşıb, taqətdən düşərdilər... Ancaq
yatmazdılar, anaları Ceyran xanımın laylasını gözləyərdilər. O da bir
cüt balasını beşik laylalarına elə öyrətmişdi ki...
Göydə ulduz qoşadı,
Kim balamın yaşıdı.
Elçin gözüm işığı,
Məcid ürək başıdı!
Laylay balam, a laylay,
Körpə balam, a laylay.
Laylası sərin balam,
Yuxusu dərin balam.
Tanrıdan əhdim budur,
Toyunu görüm balam.
Laylay balam, a laylay,
Körpə balam, a laylay.
- Yalnız ananın həzin və qəmli səsindəki bu laylaları eşidəndən,
qəhrəmanlıq nağıllarını dinləyəndən sonra, iki qardaş baş-başa verib,
mışıl-mışıl yatardılar...
Heç yaddan çıxır ki, Əbdülməcid... Heç unuda bilir ki... Hələ arada bir qonum-qonşu qınayıb deyir ki, hər gün getmə məzar üstünə.
Amma getməyə bilmir, Ceyran xanımı qınayan olmasa, gecəni də o
baş daşına sığınıb yatar ki, bəlkə birdən oğlunun ruhu ilə danışa bilər.
Ceyran xanımın Sumqayıtın 16-cı məhəlləsindəki kasıb evindəyəm. Dəhlizdən otağa keçəndə Əbdülməcidin şəkilləri adamın üstünə yeriyir elə bil. Hamısında da gülür... Otaqda hər şey ondan danışır... Bu danışan əşyaları, şəkilləri gördükcə hər dəqiqə ölür Ceyran
xanım, hər gün yarpaq kimi saralıb-solur... Hərdən adamın torpağa
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da acığı tutur. Belə gözəl balaları necə gizlədir qoynunda, -deyə düşünürsən bəzən...
Ceyran xanım 1985-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. 7 il övlad yolu
gözləmişdi. Elçin də, Əbdülməcid də doğulanda adlarına qurban kəsilmişdi. Quzulu-qurbanlı idi balaları. 1 aprel 1992-ci ildə Elçin, 15 oktyabr 1993-cü ildə isə Məcid doğulmuşdu, (onun adını evdə, həyətdə
qısaldılmış formada “Məcid” çağırardılar).
Elçin Axundov qardaşını xatırlayır:
- Məcid çox nadinc idi. Hələ uşaqlıqdan həmişə dalaşardıq. Mən
taxtadan avtomat düzəldirdim, o da gəlib əlimdən alırdı, oyuncağımız var idi. Ancaq biz uşaqlar nədənsə həmişə taxtadan olana daha
çox üstünlük verirdik. Evdə ikimiz tək qalanda divanın söykənəcəyinin başlarını çıxarıb, at sürürdük, dava-dava oynayırdıq. Sonra da
oyuncaq üstündə dalaşırdıq. Ən çox mən döyürdüm onu. Cığal, dalaşqan, şuluq idi. Sözə baxmırdı. Evdə televizorun kanallarını dəyişməyə görə, baxçada oyuncaqlara görə... dalaşardıq... Ancaq istəyirdi
ki, dediyi olsun... Uşaqlıq idi... hamı kimi biz də 90-cı illərdə, müharibə illərində doğulduq, dava-dava oynaya-oynaya, böyüyüb davaya
getdi qardaşım. Mən də əslində onun yaşındayam... ancaq, çox çətindir qardaş itkisi, çox ağırdır...
Xəbərimiz var idi ki, döyüş başlayıb. Biz bilirdik ki, qardaşım Məcid qabaq cəbhədə deyil, arxa cəbhədə xidmət edir. Ona görə arxayın
idik. Aprelin 1-də danışdı mənimlə. Bizə heç nə demədi. Sən demə,
müharibəyə gedirmiş. Bizi narahat etməmək üçün susmuşdu. O, belə
oğlan idi. Həmişə özünü önə atardı. Kiməsə kömək lazım olsaydı,
kimsə darda qalsaydı, köməyə hamıdan əvvəl yetərdi. İnstitutda da
hamıdan qabaqda olardı. Xasiyyəti, halı belə idi, ümumiyyətlə, 1990dan sonra Sumqayıtda doğulan uşaqların əksəriyyəti belə formalaşmışdı. Biz Şəhidlər Xiyabanında böyüdük, məzarların başında qəhrəmanlıq mahnıları, şeirləri söylədik... Həmin o Sumqayıt uşaqları ilə
bərabər aprelin 6-da, səhər saat 5-6 radələrində qardaşımın yerini öyrənməyə getdik. Bizim uşaqlar belədirlər, həmişə bir-birimizin harayına yetirik, kimsəni tək qoymuruq. Qardaşımı axtararkən fikrimizdə “ölüm” adlı bir anlayış yox idi. Çatdıq onun xidmət etdiyi hərbi
hissəyə. Tərtərdə baxıram ki, onunla xidmət edən uşaqlar hamısı gəzir ətrafda, dolanır. Soruşuruq ki, Əbdülməcid Axundov haradadır,
deyirlər ki, o, tapşırığa gedib. Sonra əsgər dostlarından birisi əlində
qardaşımın saatını, 41 manat pulunu, bir dənə də telefon gətirib deyir
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ki, bunları Əbdülməcid verib və tapşırıb ki, qardaşım gələcək, ona
çatdırarsan. Əvvəl dostlarla birlikdə nə baş verdiyini dərk etmədik,
sonra, elə bil ayıldıq. Soruşdum ki, bəs özü haradadır, cavab verən
olmadı. Sonda məlum oldu ki, qardaşımla birlikdə 17 nəfər neytral
zonada qalıb, ancaq onları oradan götürmək mümkün olmayıb. Əlimizdən nə gəlir ki... Gəldim evə, anama dedim ki, onlar tapşırığa gedib, gözləyirlər hava dumanlansın ki, geri qayıtsınlar. Ancaq yenə də
ürəyimdə bir ümid var idi. Hələ sona qədər inanmırdım ki, qardaşıma nəsə ola bilər. O, ölə bilməzdi... Çox həyatsevər idi. Ancaq aprelin
8-i axşam bildik ki, qardaşım artıq yoxdur. Bir gün sonra gecə qardaşımın cənazəsini gətirdilər. O gün yaşadığımız məhəllə, Sumqayıtın
küçələri, yolları dolub-boşaldı... Sumqayıt cavanları da, insanları da
Məcidi adına layiq qarşıladılar...

Oğlunun söhbətinə Ceyran xanım qoşuldu:
- Mən anayam, Tərtərdəki hərbi hissəyə düşdüyünü bildiyim
gündən canım yandı, narahat oldum. Hər zaman ürəyimdə onu itirmək qorxusu var idi. Elçindən yana heç narahat olmazdım. Məcid evə
5 dəqiqə gec gələndə, haradasa ləngiyəndə elə bilirdim ki, nəsə pis
hadisə baş verəcək.
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Bir səs gəlir ellərdən,
Şirin-şirin dillərdən,
Tanrı balamı saxla,
Ağır aylar-illərdən...
Laylay balam, ay laylay...

...Bilmirəm bu nə təlaş, nə qorxu idi canımda. Ayın 6-sında oturmuşdum bu divarın dibində, birdən bədənimə bir üşütmə gəldi.
Titrədim... Bu yaşıma gəlmişdim, elə titrəyiş hiss etməmişdim. İndi
hadisələri çözələyəndə, fikirləşirəm ki, bəlkə də... yox əslində əminəm
ki, yüz faiz əminəm ki, o zaman balam canını tapşırıb. Mənə dedilər
ki, yaralı olub, qalıb orda, hətta özü yaralanmazdan əvvəl bir neçə
yaralı əsgərə kömək edib çıxarıb onları oradan, yenə kiməsə kömək
etmək istəyəndə, erməni əli qırılmışlar vurub balamı... Belə də deyirlər ki, mərmi partlayıb, qəlpəsi dəyib ona... Nə bilim, açmadılar
tabutunu, qoymadılar balamı doyunca sevib-oxşayım. Dəfninə gələn,
döyüşlərdə iştirak edən hərbçilər deyirdilər ki, oğlum sona qədər şücaətlə, qəhrəmanlıqla vuruşub, pulemyotçu idi. İşini gözəl öyrənmişdi. Deyirlər ki, sinəsindən qan axa-axa “Vətən!”, “Azərbaycan!” deyə
qışqırıb. Bunu dostları da eşidib. Məcid öz taleyini özü yazdı. Əvvəl
vərəqlərə, sonra arzu-xəyallarıyla. Tanrı onun gözəl arzularını yox,
Şəhidlik arzusunu eşitdi. Dostu Beyrək Məcidin dəfnindən sonra bir
əhvalat danışdı. Məcid 15 noyabr 2012-ci il saat 17:56 radələrində sinif
yoldaşı Beyrəyə bir şəkil göndərir. Şəkildəki təsvir belə olur: “... xain
ermənilərlə döyüş başlanıb. Əsgər də silaha sarılaraq döyüşür, sinəsindən və kürəyindən yaralıdır. Sinəsindən qan axır...” - şəklin altından isə yazır: “Bu, mənim gələcək taleyimdir və öz əl işimdir”. Necə
olubsa, Beyrək o şəkli saxlayır. Məcidin çəkdiyi şəkildəki mənzərə isə
dörd il sonra reallaşır...
Məcid çoxlarından fərqlənirdi, sözü-söhbəti vətən, torpaq, müharibə idi... Özüm öyrətdim onlara belə olmağı. Hər ayda neçə dəfə
əllərindən tutub Şəhidlər Xiyabanına aparardım...
Sonuncu dəfə yanvar ayının 23-ü gəlmişdi məzuniyyətə. 10 gün
qaldı, gecələr mənimlə yatdı. Öpüb-qoxladım balamı, ancaq doymadım ondan... Sonra Martın 13-ü bayram boxçasını tutub getdim əsgər oğlumun yanına. Fəxr edirdim ki, oğlum əsgərdir. Vətənə xidmət
edir. Söhbətlərində bir neçə dəfə demişdi ki, bir də görəcəksən ki,
oğlunu bayrağa büküb gətiriblər. Axırda ağladım, ağzının üstündən
vurdum ki, bir də belə demə... Nə bilim vallah, Tanrı bunun ayrılıq
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arzularını niyə belə tez eşitdi. Məəttələm. Mart ayının 20-dən sonra
mənə özünün bayrağa bükülmüş şəklini göndərdi. Dostlarına da belə
bir mesaj yazıbmış: “Mənim əzizlərim, bəri başdan sizdən üzr istəyirəm, ola bilsin xidmətim bitəndə, sizi məni ayaq üstə yox, arxası
üstdə qarşıladınız.
- Məcid də, Elçin də 16 saylı Sumqayıt şəhər orta məktəbində oxuyublar. Elə oldu ki, oğlunun tabutu ilə sarvanlıq etdiyi karvan oxuduğu məktəbin qarşısından keçdi. Evimizin yanından yol məktəbə, ordan da Şəhidlər Xiyabanına uzanır. Direktor Niyazi müəllim 16 saylı
məktəbin qarşısında insan axınını və tabutu çiyinlərində aparanları
dayandırdı. Direktor uşaq kimi ağlayırdı. Dedi ki, biz Məcid üçün
bu məktəbdə ilk zəng çalmışdıq. Məktəbi 2011-ci ildə qurtaranda bu
məktəbdəki məzunlar kimi onun da son zəngi çalınmışdı. O zəngin
Əbdülməcidin gənc həyatının son zəngi olacağını heç ağlımıza belə
gətirməzdik. Ancaq indi icazə verin, məktəbimizə, şəhərimizə şərəfşan gətirən Məcid doğma məktəbi ilə vidalaşsın...
Oğlum məktəbi, vətəni və onun insanları ilə vidalaşdı o gün. Oğlum məktəbinə baxıb getdi... Onun haqqında məktəb müəllimləri elə
gözəl xatirələr danışırlar ki... Uşaq var ki, görünməz-bilinməz olur,
heç müəlliminin də yadında qalmır. Amma çox qəribədir ki, Məcid
bütün məktəb kollektivinin sevimlisi idi. Hətta institutda oxumuşdu,
ancaq 2011-ci ildən sonra da məktəbdə unudulmamışdı. Dəfnindən
sonra müəllimləri onun haqqında maraqlı xatirələr yazdılar:
Məcidin ibtidai sinif müəlliməsi Nuricət Zülfüqarova:
- O körpəlikdən qeyri-adi xarakterə, zəngin təfəkkürə malik uşaq
idi. Bayrağımızı çox sevirdi. Həmişə partasının üstündə kiçik bayraq
olardı Əbdülməcidin. İmkan verməzdi kimsə ona toxunsun. Vətən,
doğma yurdumuz haqqında çoxlu şeirlər bilirdi. Hətta IV sinifdə hazırladığımız tədbirdə xalq şairi Səməd Vurğunun “Vaqif” dramındakı Vaqif rolunu milli geyimdə çox gözəl oynamışdı.
Ruxsarə Süleymanova, Sumqayıt şəhərindəki 16 saylı tam orta
məktəbin müəllimi:
- Doğrudan da, yuxarı siniflərdə oxuyanda da Məcid digər sinif
yoldaşlarından fərqli xarakterə malik idi. Hiperaktiv uşaq idi, sinifdə
həmişə lider olub. Heç kəsin xətrinə dəyməzdi. İstəyirdi ətrafındakı
adamlar həmişə mehriban olsunlar. Sinifdə, məktəbdə olan cuzi bir
problemi tez bir zamanda həll etməyə çalışardı. Çox zəngin bir dünyagörüşünə malik uşaq olmaqla, hamımızın sevimlisi idi. Valideynləri
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çox məsuliyyətli idilər. Anası demək olar ki, bizimlə bərabər işləyirdi.
Məcid dərslərinə həmişə hazır gələrdi. Tarix fənnini çox sevərdi. Hələ
orta məktəbdə oxuyanda onun tarix müəllimi Babalı müəllim həmişə
fəxrlə danışardı ki, Məcid çox vətənpərvər uşaqdır. Vətən məhəbbəti,
vətənpərvərlik mövzusunda söhbət düşəndə Məcid həmişə köksünü
ötürər və uca səslə deyərdi: “Müəllim, mən də vətənim Azərbaycanın
vüqarı, şərəfi naminə canımdan, qanımdan keçməyə hazıram! Ürəyim vətənə sonsuz məhəbbətlə doludur. Baxarsınız, mən də şəhid
olacağam. Vətən müqəddəsdir, vətən əzizdir. Bir də ki, Şəhidlər ölmürlər, onlar xalqımızın vüqarıdır, qürurudur!
- Təxminən bir-iki ay olar ki, həyatımda qəribə hadisələr baş verir, - deyir Ceyran xanım. - Bir gün işdə oturmuşdum. Tanımadığım
bir qadın, yanında da 3 cavan övladı gəldilər ki, biz Məciddən sənə
söz gətirmişik. Az qaldım dəli olam. Sonra qız başladı danışmağa.
Dedir ki, xala, əvəlcə yuxumda iki nəfər gördüm. Yuxuda oğlanların
biri dedi ki, mən Əbdülməcidəm. Yanında bir oğlan da var idi. Mənə
dedi ki, anamı sənə tapşırıram. Və beləcə, bir neçə gün bu yuxularım
davam etdi. Elə hey deyirdi ki, get bizə. Bir neçə gün sonra evimizin
yanındakı dükanda, yuxumda gördüyüm oğlanlardan birinə oxşayan
bir gənc gördüm. Yaxınlaşdım, soruşdum ki, sən Əbdülməcidi tanıyırsan? Dedi şəhid Məcidi deyirsənsə, onunla birlikdə oxumuşam.
Özüm də qorxdum. Yuxumda gördüyüm adam qarşımda idi. Ona
yuxumu danışdım. Sizin ünvanınızı verdi...
Bu minvalla həmin ailə ilə tanış oldum. İndi bu qız tez-tez mənə
zəng edib, Məcidin yuxuda ona dediklərini danışır. Hər zaman da
Məcid ona tapşırıqlar verir. Deyir ki, get anama dəy, anamı sənə tapşırıram. Keçən dəfə də deyib ki, anama deyin ki, plov bişirsin. Qız
deyir ki, bir-iki dəfə səsini eşidib. Əksər vaxtlarda isə işarələrlə danışır. Qız yuxusunda anlayır ki, Məcid çox yuxarıdadır. Arada bir dərə
və ya sədd var, qız neyləyirsə, o səddi keçə bilmir. Bir dəfə də Məcid yuxusunda qıza deyib ki, anama de ki, dostlarımla burada yerim
çox yaxşıdır, narahat olmasın. Mənə xəbərlər göndərir. Bax belə möcüzələr edir, oğlumun ruhu bizimlə. Bəzən hiss edirəm nəfəsini, elə
bilirəm ki, gəzir yanımda.
Ceyran xanımı heç nə ilə ovundurmaq olmur. Sonuncu dəfə onu
Şəhidlər Xiyabanında görəndə də daş heykələ bənzətmişdim. Özünə
sığınıb yazıq-yazıq dayanmışdı. Dünyanın müharibələri, siyasi oyunları anaları, övladları yazıq edir. Elə gücsüz, elə əlacsız görünürdü
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ki... Yaxınlaşdım, qucaqladım, könlünü aldım. Başqa nə edə bilərdim
ki... Əgər Məcid məni eşitsəydi, mən də ona deyəcəkdim:
Sənə nə olubdu bala,
Rəngin solubdu bala.
Oyan bir gün yuxudan,
Anan dolubdu bala.
Laylay balam, a laylay...
Oyan balam, a laylay.
Şəhidlərimiz dəfn olunandan sonra bir qrup azərbaycanlı gənc
fəal Şah dağının ən uca zirvəsinə yürüş etdilər. Oraya 2-5 aprel şəhidlərinin adları yazılmış lövhələr yerləşdirdilər. Dostları isə Məcidi unutmur. Türkiyədə əllərində Əbdülməcid Axundovun şəkilləri,
çiyinlərində Azərbaycan bayraqları ilə “Vətən uğrunda şəhid oldu”
adlı yürüş də etdilər.
Əbdülməcid Axundov oktyabrın 15-də dünyaya gəlib. Payızın
süstlənib, dünyanı övqatına bürüdüyü gündə. Doğulduğu gündən
havasından barıt qoxusu gələn Azərbaycanın ölməz şəhidlərindən
biri olan Əbdülməcid Axundovun da doğum günü indi qəhrəmanlıq tarixidir. Ömürdən gəlib keçən bütün illərdə o tarix Axundovlar
üçün qəm günü olacaq. O dünyaya gələndə, 1993-cü ildə Azərbaycanın yaraları qan verirdi, Sumqayıtın Xəzərlə üzbəüz yerləşən Şəhidlər Xiyabanına demək olar ki, hər gün şəhid oğullarımızı gətirib,
torpağa əmanət edirdilər. İndi Sumqayıtın Şəhidlər Xiyabanında 405
şəhid məzarı var. Azərbaycanın qalibiyyət savaşı kimi tarixə yazılan
Aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla həlak olan polkovink Raquf Orucovla yanaşı, yanında 5 əsgəri də dəfn olundu. Gör bir neçə aydır ki,
Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanına hər gün aprel döyüşlərində həlak olan
qəhrəmanlarımızın doğmaları gəlirlər.
Aprel döyüşlərindən sonra aprel şəhidlərinin ailələrini birləşdirən bir dəyər də var. Onların əksəriyyəti bir-biri ilə əlaqə saxlayır,
şəhidlərinin, əzizlərinin xatirə günlərində gəlib şəhidin ailəsinə baş
çəkməyi, yad etməyi özlərinə borc bilirlər. Bununla ürəklərindəki ağrının, yanğının üzərinə bir azca su çiləmək istəyirlər.
Əbdülməcidin şəhadətindən sonra keçirilən ilk doğum gününə
Xaçmazdan şəhid Elvin Mirzəyevin ata-anası, Bakıdan şəhid Müşfiq
Orucovun anası, Bakıdan şəhid Mahir Mirzəyevin anası, atası və bacısı, şəhid Sulan Bayramovun anası, Seymur Baxışovun anası və doğ333
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maları gəlmişdilər. Şəhər ictimaiyyəti və ziyalıları da burada idilər.
16 saylı məktəbin direktoru Niyazi Süleymanov təhsil ocağının yetirməsi haqqında danışaraq, Əbdülməcid Axundovun həyatı bu gün
Sumqayıt məktəbliləri, rəhbərlik etdiyi təhsil ocağının şagirdləri üçün
nümunə olduğunu dedi. Sumqayıt şəhərinin ziyalıları, millət vəkilləri də 2-5 aprel döyüşləri zamanı qəhrəmanlıq göstərərək, Vətənə Qalibiyyət xəbərləri göndərən şəhidlərimizin ucaldıqları uca məqamdan
danışdılar. Bu günlərdə 25 illiyini qeyd etdiyimiz Müstəqilliyimiz
uğrundan canından keçən Vətən oğullarının və qızlarının, şəhidlərimizin şücaəti, qəhrəmanlığı səbəbindən azadlığa qovuşduğumuzu
bildirdilər. Onlar bizim Müstəqilliyimizin qaranquşları idilər. Bu gün
şəhid anaları başlarını daha uca tutmalıdırlar, çünki biz onların övladlarının qəhrəmanlıqlarına görə bu Vətəndə rahat gəzə bilirik. Onlar bizim məğrurluq və qürür yerimizdirlər.
16 saylı məktəbin şagirdi şəhid analarına həsr olunmuş şeirini oxudu. Daha sonra xatirə gününə gələnlər Sumqayıt şəhər Tarix Muzeyində şəhid Əbdülməcid Axundovun qısa, lakin şərəfli ömür yolundan
bəhs edən sərgini izlədilər. Anım tədbirində Nigar İsmayılqızının hazırladığı “Ölsəm... Yaşat” sənədli filminin təqdimatı oldu. Filmin təqdimatından sonra Azərbaycan şəhidlərinə, eləcə də Əbdülməcidə həsr
olunmuş vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq ruhunda hazırlanan ədəbi-bədii
musiqili kompozisiya təqdim edildi. Elə bu tədbirdə Əbdülməcidin
portreti toxunmuş xalça da şəhidin valideyninə təqdim olundu.
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RUHU ATA OCAĞININ
QORUYUCUSUDUR—ELVİNİN…
Günün batan çağı idi. Açıq darvazadan içəri girdim. Üzünü-gözünü
saç-saqqal basmış Azadxan kişi əllərini üzünə dayayıb, fikrə getmişdi. Məni
görcək diksinib ayıldı elə bil. Durub
qarşıladı. Oturduq. Əslində niyə gəldiyimi soruşmadı. Çünki telefonda danışıb, onunla görüşmək istədiyimi demişdim. Xaçmaz rayonunda yaşayan
Azadxan kişini və həyat yoldaşı Gülnaz
xanımı artıq Azərbaycanda hamı tanıyırdı. Əvvəlcə aprel döyüşlərində həlak
olan 23 yaşlı oğlu Elvin Mirzəyevə görə
tanındılar, sonra da şəhid məzarının
götürülməsində onların ailəsi üçün problem yaradanlardan şikayətçi
olanda səslərini, sözlərini dəyərli həmkarlarımız aidiyyəti orqanlara
çatdırdılar. Bu səs-küylü hadisələrdə də ailənin acısına şərik oldu insanlarımız.
- Kaş oğlum sağ olaydı, mənim idarə, rəis qapılarında nə işim
var idi ki... - deyir Azadxan Mirzəyev. - Elvin evimizin sonbeşiyi idi.
Hamımız bu həyətdə yığışıb, onu toy-bayramla yola saldıq. 1 illik
xidməti bitirib gəlməyinə az qalmışdı. Gəlib hələ işlətmədiyi diplomunun xeyrini görəcəkdi. Elvin çox çalışqan, tərbiyəli və zəhmətkeş
bir oğul idi. Gecə-gündüz oxuyub, zəhmət çəkmişdi. O kitabları oxumaqdan gözünün nuru getmişdi. Arzuları, ümidləri, bütün həyatı yarımçıq qaldı. Beli sınmış, gözləri yollarda qalan bir atayam. Dünən
axşamüstü idi, hava qaralmamışdı. Gəlib girdi qapıdan, dərsdən qayıtdığı vaxtlara bənzəyirdi. Gördüm gəlib, soruşdum ki, niyə zəng
eləmirsən? Dedi ki, etmədim də... Öz səsimə diksindim, baxdım ki,
çıxıb getdi... Ruhu hələ indiyədək bu qədər yaxından görməmişdim.
Elvin sağlığında olduğu kimi göründü gözümə... Mənimlə söhbət də
etdi... Səsini də eşitdim... Qapıya tərəf getdi... Ayıldım... Yoxluğuna
sarsıldım. İndi gözüm elə o qapıdadır, elə bilirəm yenə gələcək.
Elvin Azadxan oğlu Mirzəyev 13 fevral 1994-cü ildə Xaçmaz
şəhərində anadan olub. O, şəhid Çingiz Abdullayev adına 2 saylı tam
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orta məktəbi bitirdikdən sonra, 2011-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin Energetika fakültəsinə daxil olub. 2015-ci ilin may ayında
ali təhsil ocağını bitirib. 20 iyul 2015-ci ildə əsgərliyə yola düşüb. Gedərkən valideynlərinə deyib ki, hərbi xidməti başa vurub, qayıdandan sonra dövlət xidmətində işləyəcəyəm, vətənimə, dövlətimə xeyir
verəcəyəm.
Azadxan Mirzəyevin dediklərindən:
- Ailəmizin bütün xoşbəxtliyini o aprel gecəsi pozdu. Televiziya
xəbərlərindən eşidəndə ki, Milli Ordumuz Vətən torpaqlarını xilas
etmək üçün mücadiləyə başlayıb, qürurlandıq. Ürəyimiz köksümüzə
sığmadı... Amma nə biləydim ki, o vətən torpaqlarını xilas edən qəhrəmanlardan biri də mənim qeyrətli oğlumdur. Mən indi oğlumun və
onunla həlak olan dostlarının, tələbə yoldaşlarının qəhrəmanlığından
danışmaq istəyirəm.
Oğlumla axırıncı dəfə aprelin 1-i axşam bir-iki dəqiqə danışmışdıq. Sonra daha telefon zənglərinə cavab vermədi. Televizorun qarşısından çəkilmirdik. Xəbərlərdən şəhidlərimizin olduğunu öyrənirdik. Artıq dayanmağa səbrim çatmadı. Aprelin 3-də getdim Tərtərə.
Ora çatanda gördüm ki, sanki şəhərin içərisində də müharibə gedib.
Elvinin xidmət etdiyi N saylı hərbi hissəyə yollandım. Artıq oraya
çatanda vəziyyətin ağırlığını dərk etdim. Mənə orada dedilər ki, Elvin itkin düşən 17 nəfərin içərisindədir. Hətta bir nəfər hərbçi dedi
ki, onlar - Əbdülməcid Axundov, Mahir Quliyev və Elvin Mirzəyev,
bir yerdə yaralı vəziyyətdə qalıblar. Yenə əliboş, kor-peşman evə qayıtdım. Kimsəyə bir söz deməsəm də, oğlumun yoxluğunu qəbul edə
bilmirdim. Hələ ürəyimdə sonuncu ümidim ölməmişdi.
Aprelin 8-də gecə bir az mürgüləyən kimi oldum. Elvini gördüm.
Mənə dedi: “Ata, gəl çıx da... Daha məni apar. Bəsdir də...”. Bu yuxudan sonra, kimsəyə bir söz demədən, səhər saat 5 radələrində yenidən Tərtərə yola düşdüm. Səhər obaşdan, 8-ə qalmış çatdım hərbi hissəyə. Əvvəlcə dedilər ki, oğlun xəstəxanadadır, yaralıdır. Ürəyimdə
yenə bir ümid işığı yandı. Fikirləşdim ki, nə olsun ki, bir qolu olmasın, ya da bir ayağı, əsası odur nəfəsi gedib-gəlsin. Təki sağ olsun!
Çatdım deyilən xəstəxanaya. Bir xəbər öyrənə bilmədim. Meyitxananın qarşısında millət yığışmışdı. Orada balamı tapmadım. Tərtərdən
üz tutdum Bərdəyə, Yevlaxa. Bir həkim general var idi. Həm də tibbi
ekspert idi. Yaxınlaşdım ona. Dedim balamdan mənə bir xəbər deyin.
Dedi ki, oğlun şəhiddir, üstəlik onu da dedi ki, əli-ayağı da üstündə336
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dir. Dedim balamı göstərin mənə. Əvvəl göstərmək istəmədilər. Həkim dünyagörmüş adam idi, sağ olsun, sözümü yerə salmadı, əmr
verdi ki, göstərin. Məni oğlumun üstünə apardılar....
Azadxan Mirzəyev oğlu ilə son vidasını dilə gətirəndə üzünün
bütün əzələləri titrədi. Sifəti elə yazıq, elə ağrılı görkəm aldı ki, elə bildim bu dəqiqə yenə oğlunu qarşısına qoyub, onu başdan-ayağa öpür.
Üzündə məsum uşaqlara məxsus inciklik və ağrı var idi. Danışdıqca,
dağ boyda kişinin gözlərinin yaşı sakitcə yanaqlarından aşağı süzülürdü:
- Balamın cansız bədənini gördüm. Danışmırdı, dinmirdi. Buz
kimi idi. Duz kimi yaladım oğlumu başdan-ayağa, öpüb əzizlədim.
Bədəninə əl çəkdim. Axı mən onu qucağımda böyütmüşdüm. Bədənindəki bütün nişanələrin yerini bilirdim. Vücudunda başqa xəsarəti
yox idi. Danışılanlardan bildim ki, əməliyyatı yerinə yetirib arxaya
dönəndə, onu erməni snayperi vurub. Bunlar ermənini təmiz qırıb
qayıtmaq istəyirlərmiş, vuruşa-vuruşa şəhid olublar. Həmin gecəni
4-ün yarısından sonra 2 saata 5-6 kilometr yol gediblər. Erməninin
qarşıdakı mövqeyini yarıb keçiblər. Hava işıqlaşanda onlara N saylı hərbi hissənin də cəsarətli və peşəkar əsgərləri qoşulub. Kişi kimi
vuruşublar. Rusiya atəşkəs elan edəndən sonra bunlar qalıblar ön cəbhədə. Yaralılara kömək də getməyib. Hamısı qan itkisindən ölüblər.
Ən axıra qalan mənim 1 metr 88 sm boylu oğlum, bir də onun tələbə
və hərbi xidmət yoldaşı Əbdülməcid olub. Oğlum zirehli jiletdə olub,
güllə yarasını sağ tərəfdən böyür boşluğundan alıb, 5.45 gülləsi ürəyi
tərəfdən çıxıb. Hətta güllə yarası alandan sonra da nə qədər hərəkət
edib. Zirehli jiletinə də ilişib qalan güllələr var idi. Alnına belə yazılıbmış ki, sən vətəni qoruyub, lakin qan itirərək əzabla öləcəksən.
Elvinin cansız bədənini götürəndə, gördüm ki, sağ ayağında zəif əl
izi var. Sən demə, tələbə dostu Əbdülməcid ona kömək etmək istəyib,
son nəfəsdə dostunu tək qoymayıb. Ayağından tutub, əlinin izi qalıb
ayağının topuğundan tutduğu yerində. Bir-birini qoruyaraq, ikisi də
haqqın dərgahına qovuşublar.
Bilirsiniz nə ilə təsəlli tapıram? Hərbi hissədə müharibədə iştirak edənlər danışırdılar ki, bizim əsgərlər çox şücaətlə vuruşublar.
Torpaqlarımızı işğal edən erməniləri qarışqa kimi qırıblar. Ermənilərin meyiti çox olub. Erməni tərəfi 150 erməni əsgərinin meyitini quyu
qazıb oraya töküb, yandırıblar. Biz isə sonuncu əsgərimizin nəşini də
orada qoymadıq. Dəfn etdik.
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Elvin Mirzəyevin anası Gülnaz xanım boynu bükük bənövşə kimi
gəzir həyətdə. Heç oğlanları Namiq və Nərimanın uşaqları, nəvələri
də ovundurmur yaralı qəlbini. Deyir ki:
- Şəhid oğlumun o qədər arzuları var idi ki! Bu il fevralın 7-si
məzuniyyətə gəlmişdi. 17 fevralda geri qayıtdı. Şirniyyatı çox sevirdi. Gəlinlər onun üçün bir süfrə bəzədilər ki, gəl görəsən. Cürbəcür
tortlar bişirdilər. Həm də fevralın 13-də 22 yaşını qeyd etdik. Evimizin sonbeşiyi idi deyə, hamı istəyirdi ki, onun könlü xoş olsun. Xarakter etibarı ilə də iddialı uşaq deyildi. Qonşuluqda hamının kompyüter işini həll edirdi. Deyirdi ki, iş tapmasam, əvvəlcə kompyüter
mütəxəssisi işləyəcəyəm.
Elvin institutda oxuduğu müddətdə də bizə əziyyət vermədi.
Tez-tez yolpulu xərcləməsin deyə, adətən iki həftədən bir, 5-ci günlər axşam gələrdi evə. Tələbəlik həyatından danışardı. Deyirdi ki, bir
otaqda 4 oğlan qalırıq, pulumuzu çox xərcləməyək deyə axşamüstü
bazarlıq edirik, ərzağı da elə alırıq ki, adambaşına bir və ya iki dolma
bişirə bilək.... Məni oğul böyütdüyüm 23 ilin zəhməti yandırmır, oğlumun 23 illik əzab-əziyyəti yandırır. Son dəfə bizdən ürəksiz ayrıldı, elə bil ayaqları getmirdi. Qapıdan qayıdıb, bir də hamımızla şəkil
çəkdirdi. İndi o şəkillər ən əziz yadigarımızdır. Elvinin 4 dostu ilə
birlikdə şəkli var. Aprel döyüşlərində, həmin müharibədə 4 nəfər şəhid oldu. Onlardan bir dostu, şükür Allaha ki, sağdır. Oğlum şəhid
olandan sonra eşitdik ki, onların beşinci dostu yeməkxanaya nahar,
şam yeməyinə gəlmir. Çünki bunlar beş dost birlikdə oturarmışlar.
Elvindən sonra növrağımız döndü. Onun qırxı çıxandan bir ay
sonra qayınanam, Azadxanın 77 yaşlı sağlam anası gecə yatıb, səhər
durmadı. Çəkə bilmədi nəvəsinin dərdini. Elvindən sonra bu həyətə
sığa bilmirik. Elə ki, həftənin beşinci günü gəlir, gözlərimiz zillənir
darvazaya... Elvin gəlmir ki, gəlmir...
90-cı illərdə mənim oğlum hələ dünyaya gəlməmişdi. Allah onu
mənə 1994-cü ildə pay vermişdi. Məni o yandırır ki, dünya susur,
səsimizi eşitmək istəmir. Niyə ermənilər halal torpaqlarımızı boşaltmırlar. Mən bütün erməni əsgərlərin analarına səslənirəm: Uşaqlarınızı yad torpaq uğrunda, bizim torpaqlarda ölməyə göndərməyin.
Əvvəl-axır, qələbə bizim olacaq, biz haqq savaşında qalib gələcəyik.
Ən azı bizim gücümüzü 2-5 aprel günlərində gördü dünya! Bu oyuna
qurban getməyin. Balalarınıza yazığınız gəlsin... Məgər bilmirsiniz ki,
üçüncü qüvvələr təsir göstərməsəydilər, bizim qəhrəman oğullarımız
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həmin günlərdə torpaqlarımızı tamamilə azad edəcəkdi!..
Bu, Vətən uğrunda şəhid vermiş qəhrəman bir ananın harayı idi.
Mən də inanmaq istədim ki, lap yaxın zamanlarda DÜNYA onun səsini duyacaq!
Həyat hekayələrini eşitdiyim hər bir şəhid anası və atası qalibiyyətli, tez bir zamanda bitəcək müharibə istəyir. Vətənin azadlığı,
torpaqlarımızın geri qaytarılması uğrunda canlarından keçən oğullarımızın qanları yerdə qalmasın deyə, bu müharibə mütləq və mütləq qələbə ilə sona çatmalıdır! Yoxsa bütün Azərbaycan torpağı boyu
səpələnmiş Şəhidlər Xiyabanlarında, şəhər, qəsəbə və kənd qəbiristanlıqlarında uyuyan bütün şəhid ruhları narahat-narahat Vətən göylərini dolaşmaqda davam edəcək!...

Soldan birinci: Əbdülməcid, Elvin, Mahir
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YAMAN DARIXIRAM, QARDAŞ, SƏNİNÇÜN
Mahir Quliyev 2015-ci ilin may
ayında Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elektrotelekomunikasiya və radio
mühəndisliyi” fakültəsini bitirmişdi.
Həmin il ölkəmizdə I Avropa Oyunları
yarışı keçirilirdi, ona görə də ali məktəbləri tez bağlamışdılar. O da dostlarının çoxu kimi nə diplomunu ala bilmişdi, nə də tələbə yoldaşları ilə çəkdirdiyi
sonuncu albomunu. Halbuki aradan çox
az zaman keçəcəkdi, sonuncu albom
bütün tələbələrin, hətta məktəblilərin ən
çox marağını çəkəcəkdi. Çünki həmin
albomda özü ilə bərabər tələbə dostları
Əbdülməcid Axundovun, Mahir Mirzəyevin, Elvin Mirzəyevin fotoları yer alırdı və onlar artıq hamıdan fərqlənirdilər. Düz 9 ay sonra
Azərbaycan Texniki Universitetinin 2015-ci il məzunları olan bu diplomlu oğlanların 4-ü də bir gündə, eyni döyüşdə şəhid olmuşdular.
2 aprel döyüşlərində Seysulan istiqamətində həlak olmuş şəhidimiz Mahir Quliyevdən danışacağam.
Mahir Quliyev Bakıdakı 308 saylı orta məktəbi bitirmişdi. Anası
Lalə Quliyeva onun çox səliqəli bir insan olduğunu söyləyir. Hətta
birinci sinifdə geyindiyi ağ kostyumunu və “ayı” oyuncağını gətirib
sadəlövhlüklə mənə göstərir. Bəli... Şəhid analarının hamısı belədir,
övladlarından qalan cansız xatirələrlə yaşayır, doya-doya boyunu
sevmədikləri balalarının ətrini o xatirələrdən almaq istəyirlər. İndi
bütün şəhid evlərində olduğu kimi, Quliyevlər ailəsi də Mahirin bir
vaxtlar oturub işlədiyi yazı masasını onun xatirə guşəsi ediblər. Bu
xatirə guşəsinin üstündə şəhidin əşyaları və həyatının müxtəlif gözəl
anlarını özündə əbədi yaşadan fotoları və albomları yer alır. Onun
əlinə almadığı, rəngini görmədiyi diplomu da bu əşyaların arasındadır.
Lalə Quliyevanın dediklərindən:
- Sonuncu dəfə Mahiri fevral ayının 7-də ezamiyyətə gələndə
gördük. Ona da gördük demək olmazdı ki... Bütün cavanlar kimi
gününün çoxunu dostları ilə keçirdi. Həmin 10 gün ərzində bütün
qohumlarımızın evinə gedib onlarla görüşdü... Elə bil ürəyinə dam340
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mışdı ki, bir daha gəlməyəcək. Balam hər kəsin ürəyində, gözlərində
son şəklini qoyub getdi. Novruz bayramında da bizi yanına getməyə
qoymadı. Ancaq zəng vurub məhəllədə sakinlərin bayramı necə keçirmələri ilə maraqlandı. Dedim ki, sakitlikdir. Təəssüfləndi. Adətən
hər il Novruz bayramında Mahir məhəllənin uşaqlarını, həmyaşıdlarını ətrafına yığıb, tonqal qalayar, şənliklər düzəldərdilər... Mahir özü
ilə çox şeyi apardı...
Atası Qadir Quliyevin dediklərindən:
- Mən uşaqlarımı ərköyün böyütməmişəm. Sadə bir ailəyik. Ömrüm boyu fəhləlik edib balalarımı saxlamışam. Mahir universitetə qəbul olunanda çox sevinirdik. Ancaq ödənişli fakültəyə düşmüşdü. Bu
səbəbdən də bizə əziyyət verməmək üçün gedib axşamlar restoranda
ofisiant işləyirdi. Özü də çox fəal və bacarıqlı uşaq idi. Həm də artistliyə meyli var idi, elə adam olmazdı ki, onu təqlid eləməsin. Hər
kəsi öz səsi ilə, ədası ilə elə yamsılayırdı ki, inandırıcı görünürdü.
Oxuduğu təhsil ocaqlarında hər zaman KVN komandası yaradardı.
Onun olduğu yerlərdən gülüş, zarafat əskik olmazdı. Əsgərliyə yola
salanda elə tələsirdi ki, onu sevinə-sevinə yola saldıq... Deyirdi ki,
yaşıdlarımın əksəriyyəti Vətən borcunu verib gəlib, mən də gedib bu
borcdan çıxmalıyam... Onu ən çox sıxan cəbhə bölgəsində əsgərlərimizin şəhid olması idi. Xəbər saytlarında müharibə bölgəsində əsgərin şəhid olması haqqında xəbər oxuyanda sanki dünya başına fırlanırdı. Deyirdi ki, barı bu şəhidliyin əvəzində torpaqlarımız alınaydı.
Özü cavan oğulların şəhidliyinə dözmürdü... İndi biz onun yoxluğuna və ucaldığı Şəhidlik Məqamına dözürük, hətta onun şəhidliyi bizə
və elimizə şərəf gətirib. Mahir mənim arxam-köməyim idi. Onsuz
yaşamaq çox ağırdır, hara baxıramsa, Mahiri görürəm, hər yer mənə
onu xatırladır. Aprelin 2-də xəbər aldıq ki, Mahir ayağından yaralanıb. Anası və yaxın qohumlarım ilə bərabər yığışıb getdik onun hərbi
təlimə aparıldığı Tərtərə. Kimdən soruşduqsa, gördüm deyən olmadı. 3 gün Tərtər, Yevlax, Gəncədə döymədiyimiz hərbi hissə qapısı,
baxmadığımız xəstəxana qalmadı. Ancaq kimsə bizə bir söz demədi.
Sonradan-sonraya dedilər ki, sizin oğlunuzun adı itkinlər siyahısındadır. Bu sözü eşidəndə artıq əlim hər şeydən üzüldü... Lakin yox
olmasını heç cürə xəyalımda canlandıra bilmirdim. Həmin günlərdə
anası Lalə isə, hələ isti-isti olduğundan “itkin” sözünün mənasını dərin anlamamışdı. O, hələ Mahiri gözləyirdi.
Lalə xanım söhbətə müdaxilə etdi:
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- Tərtərdə olduğumuz müddətdə bir top səsləri, mərmi səsləri gəlirdi ki, qulaq tutulurdu. Sakinləri də cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdən
köçürmüşdülər. Öz-özümə deyirdim ki, biz bu səslərdən belə diksiniriksə, anası ölmüş əsgərlər, zabitlər necə dayanır bu silah-sursatın
qabağında. Ancaq cəbhə bölgəsində olan insanlarda yüksək əhval-ruhiyyə var idi. Qələbəyə inanırdılar. Bəlkə məni də sınmağa, oğlumun
yoxluğuna inanmağa qoymayan bu inam idi. Nə bilim vallah. Evə qayıtdıq, gördüm ki, qohum-əqrəba, qonum-qonşu hamısı tez-tez bizə
gəlib dəyib gedirlər. Mənsə gözləmə mövqeyini seçmişəm və gözləyirəm... Eyvana çıxanda baxıram ki, həyət boşdur. Sən demə, Mahirin
dostları pusquda durublar ki, mən eyvana çıxanda, ya həyətə düşəndə adamlara xəbər edirlər ki, bir yerdə tünlük yaratmasınlar ki, mən
342

Mahir Quliyev
itkidən duyuq düşməyim. Bircə onu özümə bağışlaya bilmirəm ki,
tabutda bayrağa bükülü həyətimizə gətirilən balamı, düşüb qarşılamadım. Tabut evə gələnə qədər Mahirin yoxluğuna inanmadım. Ayın
8-nə qədər Mahir neytral zonada qaldı. Ermənilərin atdığı atəşdən
həlak olubmuş balam. Mahiri mən qarşılamadım. O, özü çiyinlərdə
evə gəldi. Ancaq tabut içəri gətiriləndə başa düşdüm ki, oğlum gəlməyəcək... Axı mən onu gözləyirdim... O gündən bu günə evimin hər
yerində bir kədər, bir qəm havası var... Heç televizoru da açmırıq...
Mahirsizliyə öyrəşmək çətindir...
Şəhid Mahir Quliyevin ata-anası ilə söhbət etdiyim vaxt kənarda
oturmuş bir ağbirçək xanım için-için ağlayırdı. Soruşdum nəyisən bu
ailənin?
- Qapıbir qonşusuyam, - dedi Sara Bağırova:
- Bunlar o qədər çətinlik görüblər ki, şahidi mən olmuşam, bir
qarnı ac, bir qarnı tox böyüdüblər o uşaqları. Elə indi-indi özlərinə
gəlirdilər. “Şükür Allaha” deyirdilər ki, daha Mahirin əli çörəyə çatıb. İnanırsınız ki, uşağın yaralanması xəbəri gələndə Mahirin dostu
gətirib Qadirin cibinə pul qoydu ki, rayona getsinlər. Uşaq ödənişli
fakütədə oxuduğundan, sonuncu ildə də diplom alan zaman çox xərcə düşdülər. Qadir gedib banka borca girdi. O diplomu indi gətirib
gərəksiz bir əşya kimi masanın üstünə qoyublar. Kaş özü sağ olaydı... O, bir başqa bala idi. Hamımızın sevinci, güvənc yeri idi. Bütün
qonşular ondan razı idilər. Böyük-kiçik yeri bilən idi. Üzü qara olsun
müharibənin, gör neçə igidimizi apardı... Barı bundan sonra o erməni
separatçılarından torpaqlarımızı alsalar, deyərik ki, nahaqdan getmədi. Həmin günlərdə bizim həyətdə də bir təlatüm var idi ki... Bayraqlar dəniz kimi dalğalanırdı... Mahiri təmtəraqla qarşılayıb, elə adına
layiq də yola saldılar. Üçüncü Fəxri Xiyabanda dəfn olundu. Üçüncü
dərəcəli ordenlə təltif olundu... Lalənin ağlamaqdan ürəyi qana dönüb. Onu sakitləşdirə bilmirəm, könlünü ala bilmirəm.
23 yaşlı Mahirin 38 yaşlı gənc anası onun əşyalarının içərisindən
bir neçə məktəbli məktubu da gətirdi. Azərbaycan məktəbliləri hərbi
xidmətdə olan əsgərlərə məktublar yazırlar. Belə məktublardan birini
də 19 saylı orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Fatimə yazıbmış. O məktub əsgər Mahir Quliyevin qismətinə düşüb:
- Salam, Əsgər. Mənim adım Fatimədir. Mən sənə məktub yazmaq istəyirəm. Necəsən? Kefin necədir? Əyin-başın qalındırmı? Bilirsən niyə “Əsgər” sözünü böyük həriflə yazıram? Çünki bu sözü
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eşidəndə qürurlanıram. Mən Sizə, yəni Əsgərlərə böyük qiymət verirəm. Mən bunu heç vaxt unutmaram ki, biz isti və rahat yerimizdə
yatarkən, Siz əlinizdə silah səngərdə Vətənin keşiyində durursunuz.
Ata-anan səni yəqin qürurlu, mərd bir övlad kimi böyüdüb, biz bu
gün yatağımızda rahat yata biliriksə, bu da Sizin sayənizdədir. Mən
də istərdim ki, əsgər bacısı olub, qardaşıma əsgər məktubu yazım.
Mən Azərbaycanla fəxr edirəm, çünki Sizin kimi böyük oğulları yetişdirib. Eşq olsun Azərbaycan əsgərinə!” Hörmətlə, Fatimə.
Bir Azərbaycanlı məktəblinin ƏSGƏRƏ verdiyi yüksək dəyərdir bu!
Azərbaycan torpağının azadlığı uğrunda canından keçən şəhidimiz Mahir Quliyev də bu məktubu anasına verəndə demişdi: “Ana,
əsgərlikdən qayıdanda gedib bu qızı tapıb, ona gəlincik alıb verəcəyəm... ”
Bu evdə danışmayan bir Cavid oldu, Mahirin kiçik qardaşı, bir
də ortancıl qardaşı Hüseyn. Hüseyn Sərhəd qoşunlarında hərbçi kimi
qulluq edir. Cavid isə danışa bilmədi, gözləri doldu, ancaq sonradan
sosial şəbəkədə qardaşına yazdıqlarını oxudum, 11-ci sinif şagirdi
Cavid qardaşı Mahirə yazmışdı ki, “... Mahir, darıxıram sənin üçün,
çox darıxıram... ”
Bağrı qan olan Lalə Quliyeva bu il dekabrın 21-də oğlunun 23
yaşını qeyd etdi. Mahirin dostları, yoldaşları, qohum-əqrəbası bu evə
yığıldılar... Ad gününü Mahirsiz qeyd etdlər. Şəhid anası Lalə gedib
həmin balaca Fatiməni taparaq, Mahirin almaq istədiyi gəlinciyi o
qızcığaza bağışladı... Mahirin əvəzinə.
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RÖYAL DÖYÜŞDƏ ATASI KİMİ
ÇİYNİNDƏN YARALANDI
Günün günorta çağı İmranın telefon zəngi Güllü xalanı narahat etmədi.
Oğlu İmran Bakıdan zəng vurub, əhvalını soruşdu. O da: “Ay bala, mənə heç
nə olmayıb, elə təzə getmisən ki burdan,
narahat olma, sağ-salamatam” - deyə,
cavab verdi.
Lakin dəstəyi asandan sonra İmranın dizləri titrədi, qulaqları tutuldu.
Boğazı qurudu, damarında qanı dondu.
Nə edəcəyini bilmədi. Əslində nə baş
verdiyini anlamırdı... Həmin an beyni də donmuşdu. Aradan neçə saniyə,
dəqiqə, vaxt keçdiyini bilmədi, amma
bir az əvvəl ona zəng vurub: “Ay oğul, ananın halı yaman pisləşib,
durun gəlin kəndə, biz də ora gedirik”, - deyən dayısı Aydın kişiyə
telefon açdı:
- Ay dayı, mənə düzünü de, nə olub, anama zəng vurdum, salamatdır axı...
- Yox ay oğul, mən o sözü sənə deyə bilməyəcəyəm, bağışla məni,
oğul... - dedi və telefonu keçirdi Aydın dayı.
Sonra Cəlilabad rayonunun hərbi komissarlığından zəng vurub
dedilər ki, İmran, özünü möhkəm saxla, başını dik tut, oğlun qəhrəmancasına həlak olub... Dalınca da soruşdular ki, oğlunun tabutunu hara gətirsinlər? O da heç nə olmayıbmış kimi, aparın kəndimizə,
Məlikqasımlı kəndinə, - cavabını verdi.
Başını geri döndərəndə həyat yoldaşı Vəfanı zülüm-zülüm ağlayan gördü. Ailə qurduqları bu 23 ildə heç vaxt Vəfa belə ağlamamışdı.
“Yooooxxxx... mənim balama heç nə ola bilməz, mənim Royalıma heç
nə ola bilməz... İmran de ki, yalandır... De ki, balam salamatdır...”.
Vəfanın bacısının oğlu haraya gəldi, pis xəbər tez yayılır axı,
onun maşınına oturub, Cəlilabada yola düşdülər.
Dolanmaq, gün-güzəran düzəltmək üçün 10 il idi ki, İmran kişi
Məlikqasımlı kəndində yaşayan külfətini götürüb, Bakının Sabunçu rayonuna köçmüşdü. Sabunçuda onun-bunun qapısında fəhləlik
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edib, ailəsini saxlamaq, üç oğlunu bir yana çıxarmaqdan ötrü gecəsini
gündüzünə qatmışdı. Bir yandan da Uzuntəpə kəndində 10 il əvvəl
təməlini qoyduğu evi tikib, içərisinə yığışmaq arzusu ilə yaşayırdı.
Bu da sonu...
...İmran Nəsirov əsgər oğlu Röyal ilə son dəfə martın 28-də danışmışdı. Röyalın səsi elə gümrah gəlirdi ki... Hərbi xidmətindən də
həmişə razılıq edirdi. Aprelin 1-dən sonra oğlunu axtarmaq üçün o,
əlində olan bütün nömrələrə zəng vurdu, lakin yığdığı nömrələrdən
cavab ala bilmədi. Nəhayət, bir nəfər ona dedi ki, uşaqlar cəbhə bölgəsindədirlər. Elə həmin günü Cəlilabada, anası Güllü xanıma dəyməyə
getdi. Yaxınlarında narahatçılıq görməyincə, sevindi. Ancaq içindəki
nigarançılığı dağıtmaq üçün dost-tanışından cəbhə bölgəsindəki xəbərləri öyrənməyə çalışdı. Ona dedilər ki, Azərbaycan Ordusu düşməndən torpaqlarımızı geri almaq üçün əks-hücuma keçib. İki gün
anasının yanında qalandan sonra o, ata ocağında qərar tuta bilmədi
və Bakıya döndü. Burada da köhnə cəbhə yoldaşlarından, dostlarından xəbərlər almaq üçün əlaqələr qurdu, amma dəyərli bir məlumat
əldə edə bilmədi. Düz aprelin 8-nə kimi nə onun, nə də həyat yoldaşı
Vəfanın gözlərinə yuxu getmədi. Dünya gözündə daralmışdı. Lakin
oğluna nəsə olacağını düşünmürdü. 9 ay idi ki, Röyal əsgər idi, xidmət etdiyi hərbi hissədə ancaq hörmət qazanmışdı. Andiçmə mərasimində ailəlikcə yanma getmişdilər və ondan xoş duyğularla ayrılmışdılar. Yolboyu özünün cəbhədə olduğu illəri xatırlamışdı. Ocağında
böyüyən üç oğluna - Səhruza, Röyala, Maqsuda o illərdən danışmışdı.
Hələ balaca olanda, Röyal atasının çiynindəki güllə yarasını görüb, bu
çapığın nədən yarandığını soruşmuşdu. İmran da 1992-1995-ci illərdə
könüllülər dəstəsində ermənilərlə necə vuruşduqlarından, yanında
şəhid olan dostlarından söhbət açmışdı ona. Bir dəfə isə Röyal gözləri
dolmuş halda: “Ata, dayan... mən böyüyəndə, gedib səni vuran erməniləri öldürəcəyəm”, - demişdi. Balaca Röyal bir də daha çox atasının
müharibədə işlətdiyi snayper və pulemyot silahları ilə maraqlanırdı.
Röyal məktəbdə oxuduğu illərdə atasından atlar haqqında eşitdiyi maraqlı tarixçəni isə heç vaxt unutmurdu. Həmin tarixçəni Bakıda
təhsil aldığı 130 saylı tam orta məktəbdəki sinif yoldaşlarına da danışarkən sanki tarixin bir parçasını vərəqləyirdi: “Bizim rayonumuz ən
qədim türk yurdudur. Burada Dədə Qorqudun, onun əqrəbalarının
izləri qalıb. Burovar və Talış dağlarının ətəklərində ən qədim yaşayış məskənləri aşkar olunub. Hətta insanın yaxın dostu və döyüş yol346
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daşı olan atları da ilk dəfə türklər Cəlilabadın Əliköməktəpə deyilən
yerində əhliləşdiriblər. Burada tapılan kurqanlarda o qədər at olan
məzarlıqlar aşkar edilib ki... Qazıntılar zamanı tarixçilər aşkarlayıb
ki, atların əhliləşdirilməsinə Eneolit dövründə e.ə. V minillikdə başlanılıb, bununla da Əliköməktəpə abidəsi Qafqaz və Ön Asiyada atın
əhliləşdirildiyi yer kimi tanınıb”.
Keçmişimizlə bağlı ədəbi dəyərlərə də Röyal böyük qiymət verirdi. Məktəbdə “Kitabi Dədə Qorqud” dastanını keçəndə ədəbiyyat
dərsində “Qazan köşkü”ndən danışmışdı, bildiklərini həmyaşıdları
üçün üyüdüb-tökmüşdü: “Bu yerə Cəlilabad ərazisindəki ən məşhur tarixi abidə deyə bilərik. Bu köşk rayonun dağlıq hissəsində,
Yardımlı ilə sərhəddə yerləşir. Mərkəzdən təxminən 48 km aralı məsafədədir. Çox çətin yolları var. Köşk qayalardan ibarət təbii abidədir. Bununla bağlı müxtəlif mülahizələr var. Qazan xanın vəziri,
Fəzlullah Rəşidin “Came - ət tavarix” kitabında deyilir ki, Qazan
xan Biləsuvara gəldi. Həməşərada olub, Talış dağlarının qurtaracağındakı ən yüksək zirvəyə qalxdı və arvadı Bulaq Xatun ilə buraya
yerləşdi. Bir müddət qalada istirahət etdikdən sonra, Təbrizə yollandı. Köşk Qazan xanın yay istirahət düşərgəsi olub, onun adı ilə
adlanıb. Qazan xan İslam dinini qəbul edən ilk Elxani hökmdarıdır.
Köşkün ətrafındakı toponimlərin hamısı Dədə Qorqud dastanında
adları çəkilən yerlərdir. Muğan zonası Qazan xanın ov ovlayıb, at
oynatdığı məkan hesab edilir”.
Haşiyə: “Röyal eyni zamanda, Cəlilabadın qədim tarixi ilə bağlı olan maraqlı bir söhbəti, şirvanlı Məşədi Məhəmmədin əhvalatını
unuda bilmirdi. Bu əhvalatı ona babası danışmışdı, özü isə tarix kitablarından, internetdən bu maraqlı insan haqqında xeyli məlumat
toplamışdı: “Cəlilabad rayonu Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Rayon ərazisində mövcud olmuş Həməşəra şəhəri
eramızdan əvvəlki II minilliyə aiddir. Qədim mənbələrdə şəhərin 3
metr hündürlüyündə möhtəşəm qala divarları ilə əhatə olunduğu
göstərilib. Ərəb istilasından sonra Həməşəra şəhəri dağılıb və sonrakı dövrlərdə Hasıllı adı ilə məşhurlaşıb. Ərəblər gələnə qədər isə
Cəlilabadın əsl adı Asıllı olub. Onlar öz dillərinə uyğun olaraq, şəhərə
Hasıllı adı veriblər.
Hasıllı özü Mişarçayın Quzey-Günbatan tayında yerləşirdi. Mişarçayın Güney-Gündoğan tayında isə “binə cuhudları” adı ilə tanınan ruslar yaşayırdılar. Hasıllı ilə qonşu kəndin arası yüz əlli arşın
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ancaq olardı. Hasıllı bazarına Azərbaycanın çox yerlərindən alverçilər, böyük tacirlər gələr, öz mallarını burada satardılar. Bura alverə
gələn şirvanlı Məşədi Məmməd sonradan Hasıllı bazarında dükan
tikib böyük ticarətə başlamışdı. Məşədi Məmməd Hasıllıda yerini
bərkidəndən sonra onun yerliləri olan şirvanlılar da oraya axın etmişdilər. Məşədi Məmməd də öz yerlilərinə əlindən gələn yardımı əsirgəməmişdi, onlara burada yer-yurd salmağa kömək etmişdi. Məşədi
Məmmədin yaxşı alveri gedərdi, çünki satdığı mallar geniş çeşidli və
ucuz olardı. O, həm də hörmətli adam kimi tanınmışdı. Çox səxavətli
idi, kimliyindən asılı olmayaraq, işi düşənlərə yardım edər, yoxsullara əl tutar, hamı ilə yaxşı davranmağa çalışardı. Kimsə toy üçün
geyim-keçim almağa gələndə, Məşədi Məmməd deyərmiş: - “Gəlinimin çadrasını aldığım qiymətdən verəcəyəm”. Toy geyim-keçimi alınıb yığılandan, pulu veriləndən sonra Məşədi Məmməd gəlinə yaxşı bir kəlayağı da bağışlayarmış. Məşədi Məmmədin alverinin belə
yaxşı getməsini yerli tacirlərin gözü götürməmişdi. Günlərin birində
onlar qarışıqlıq salıb, yerli adamlarla şirvanlılar arasında toqquşma
yaratmışdılar, sonra da Məşədi Məmmədə demişdilər: “Sən gərək öz
yerlin olan şirvanlıları da götürüb bizim bazardan çıxasan”. Məşədi
Məmməd qarşıdurma yaratmaq istəməmişdi, ona görə də 1916-cı ilin
yazından oradan uzaqlaşmışdı. Astarxanovka kəndindəki ruslardan
əlli giri buğdanın yerini satın alaraq, orada bazar açmışdı. Hasıllı bazarında alver edən tacirlərin əksəriyyəti Məşədi Məmmədin bazarına
köçüb getmişdilər. Məşədi Məmməd ruslardan aldığı torpaqda qabaqca özünə çox gözəl bir ev tikdirmişdi, sonra çox planlı bir şəkildə bazar saldırmışdı, aradan vaxt ötdükcə, onun çevrəsində yenə də
planla evlər inşa etdirmişdi. Bir sözlə, artıq yeni bir şəhərin təməli qoyulmuşdu. Məşədi Məmməd onun bazarına gələnlər üçün özü dükan
tikdirər, köçüb gələnlər üçün də evlər inşa etdirərdi. Məşədi Məmməd öz bazarından bir az aralıda mal-qara satışı üçün “Mal bazarı”
deyilən bir bazar da saldırmışdı. Beləliklə, bir-birinə yaxın olan iki
bazar yaranmışdı, Hasıllı bazarına yuxarı, Məşədi Məmmədin bazarına isə “aşağı bazar” deyərdilər. Məşədi Məmməd alver işlərini yaxşı
qurduğundan, yavaş-yavaş Hasıllı bazarı sıradan çıxmağa başlamışdı. Məşədi Məmməd haqqında bu gün də Cəlilabadda yaxşı sözlər
dolaşmaqdadır. Deyilənə görə, öləcəyi ürəyinə daman Məşədi Məmməd nisyə dəftərini sobaya atıb yandıraraq, yaxın adamlarına demişdi: “Birdən mən öləndən sonra adamları borca görə incidərsiniz, ki348
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min imkanı, vicdanı varsa, gətirib borclarını verər, gətirməyənləri də
bağışlayıram”.
Xəyallarında Məşədi Məmməd adlı qəhrəmanı var idi Royalın.
Fikirləşirdi ki, əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra, Allah ona bir imkan
yetirər, ata-anasını qayğıdan, qardaşlarını ehtiyacdan qurtarar. Allah
böyükdür axı! Bəzən gözləmədiyi yerdən insana elə ruzi, şans yetirir
ki... Arzuya bax eeee... Yaxşı ki, Tanrı insana düşünmək qabiliyyətini
verib. İnsanın arzuları olmasa, yəqin ki, o, heç sabahın da açılmasını
gözləməz. Həqiqətən də arzular insan ömrünü uzadır, insana ən çətin
anlarında yaşamaq üçün güc verir.
İmrangil Cəlilabadın Məlikqasımlı kəndinə gecə saat 03:30-da
çatdılar. Artıq yaxın qohum-qonşular, el-oba İmranın atasının həyətinə yığışmışdılar... Səhərə yaxın isə 19 yaşlı Royalın bayrağa bükülü tabutunu gətirdilər. Güllü xala ah-naləsi ilə dünyanı “dağıdırdı”.
Gələndən-gedəndən nəvəsini soruşurdu. Deyirdi ki, mən onu salamat yola salmışdım... Röyalın qardaşları İbrahimlə Maqsud, ata-anası
onun evə belə qayıdacağını gözləmirdilər. Onun məzuniyyətə gələcəyi günü səbirsizliklə sayırdılar...
- Elə yanıram, elə odlanıram ki... Hər sözü-söhbəti, gülüşü, baxışı, ədaları düşür yadıma, - deyir Vəfa:
- Doğulduğu gündən evimə tabutda gəldiyi günə qədər bütün
həyatı gözlərimin önündən kino lenti kimi keçib gedir. Bilmirəm,
hansı hərəkətindən danışım ki, ürəyim soyusun... Heç kim onun yerini verə bilməz, iki oğlum var, onlar bir yanadır, o, başqa cür uşaq
idi. Həm nadinc, həm də qoçaq idi... Əsgər getməmişdən əvvəl Sabunçuda yaşıllaşdırma idarəsində işə düzəlmişdi. Fəhləlik eləyib pul
qazanmağa başlamışdı. Deyirdi ki, atamı işləməyə qoymayacağam,
özüm işləyəcəyəm. Bir dəfə də öz pulundan mənim üçün 8 Martda
hədiyyə alıb gətirmişdi, həmişə məni sevindirməyə çalışırdı.
Dedim: - Güldür?
Dedi: - Gül tez solur.
Dedim : - Ətirdir?
Dedi: - Ətir də tez qurtarır.
Dedim: - Bəs nədir oğul?
Dedi: - “Qurani-Kərim” kitabıdır. Aldım ki, hər zaman səninlə
olsun.
O, bir az ara verib söhbətinə yenidən başladı:
- Özünü vaxtından əvvəl böyütmüşdü. Ancaq hərbçi olmaq ar349
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zusu ilə yaşayırdı. Voleybolu, futbolu çox sevirdi. Böyük qardaşı əsgərlikdən qayıdanda onun paltarlarını geyinib darvazanın ağzında
şəkil çəkdirmişdi. Onu əsgərliyə bir az gec apardılar. Sinə sümüyündə problem var idi. Həkim yoxlamasından keçəndə həkimə deyib ki,
məni xəstə, yararsız yazmayın. Onsuz da gedib, könüllü yazılacağam.
Bir neçə ay müalicə alandan sonra onu 2015-ci ilin iyun ayının 30-da
əsgərliyə çağırmışdılar.
Günorta atasına zəng etdi ki, gəl məni evə apar, hələ bir neçə saat
vaxt var. Kələm dolmasını çox sevirdi. Gətirib qoydum süfrəyə yedi...
Kresloda oturub bizə baxanda gözləri doldu... Unuda bilmirəm, o
baxışlarını... Hər dəfə kələm dolması bişirəndə oğlumun o məsum
baxışları düşür yadıma. Darvazanın ağzından onu yola salanda, qolunu boynuma salıb, qucaqladı məni...
Mart ayının 16-da əsgər getməyinin 9 ayı tamam olmuşdu. Yalnız
bircə dəfə, andiçmə mərasimində getmişdik Naftalana... Nə qədər şəkil çəkdirdi mənimlə... Qolunu yenə boynuma salıb dedi ki, ana, mən
çox qaralmışam?. Dedim, qurban olum, niyə ki, elə həmin Royalsan.
Dedi bəs, onda bu qızlar mənə niyə baxmırlar... Hər ikimiz başladıq
ürəkdən gülməyə... Bizdən ayrılanda baxıb gördüm ki, yanağında
göz yaşları gilələnib... Mənim gülüşüm də, sevincim də Röyal idi. Bir
dəfə də şəklini göndərmişdi, sonra da telefonla danışanda demişdi ki:
- Ana, gör bu şəkildəki oğlan burada nələr edəcək, adım Vətənlə
bir olacaq. Dedim, ay bala, əsgərlikdir də, orda nə etmək olur ki...
İndi yaşadığımız Uzuntəpə kəndindəki bu evimizi 2007-ci ildən
tikməyə başlamışdıq. Bu evin ərsəyə gəlməsində onun da əməyi olub.
Elə istəyirdi ki, evi tez tikib qurtaraq, içərisinə yığışaq, balama arzuladığı evdə girib rahat yaşamaq qismət olmadı.
Aprelin 3-də məzuniyyətə gələcəkdi. Gedib bazarlıq elədim.
Sevdiyi kələm dolmasını bişirdim. Paxlava da bişirdim. Televizoru
açdım. Gördüm ki, şəhid balalarımız haqqında xəbərlər var. Dəli oldum. O gündən rahatlıq tapa bilmədim. Səhərisi gün 33 şəhidin olduğunu dedilər... Adlarını oxuyanda Royalın adını görmədim, düzünü
deyim ki, sakitləşdim. Başladım o şəhidlər üçün ağlamağa. Dedim,
ay ananız ölsün, indi necə dözəcəklər oğul dərdinə... Aprelin 5-i oldu,
6-sı oldu... Oğlumdan xəbər gəlmədi. Aprelin 8-i yoldaşımın dayısı
axşam zəng vurub bizi xəbərdar elədi. Heç bilmirəm, o yolu necə getdik...
İmran Nəsirov söhbətə qoşuldu:
350
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- Mən məğlubiyyət görmüş adamam. Bizim torpaqlarımız uğrunda apardığımız haqq savaşımızın sonu məğlubiyyətlə bitirdi. Torpaqları bir tərəfdən alırdıq, o biri tərəfdən rusların göstərişi ilə, yuxarıdakılar yenidən aldığımız kəndləri, postları qaytarırdılar erməniyə.
Ağdamda, Tərtərdə, Ağdərədə olan döyüşlərdə o qədər dəhşətlər
gördük ki... Təsəvvür edin ki, sən qan töküb torpaq alırsan, sonra o
qanla suvarılmış torpağı yenidən düşmənə verirlər. Düşmən də həmin qan tökülən torpaqda qayğısız gəzir...O hadisələr yadıma düşəndə bilmirdim neyləyim. Ancaq oğlum və onunla birlikdə şəhid olan,
vuruşan vətən oğulların qismətinə başqa bir qalibiyyət yazıldı. Onların aldıqları torpaqda artıq özümüz gəzirik. Həmin gecə vuruşan
oğullarımızın döyüş ruhu onları o qələbəyə apardı. Mənim oğlumu
da 2016-cı il aprelin 9-da o qələbəyə, Qalibiyyətə layiq dəfn etdilər.
Sonra dostlarını, komandirini danışdırdım. Dedilər ki, Röyal döyüş351
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də pulemyotçu idi. Tərtər rayonunun Qapanlı kəndi ətrafında gedən
döyüşlərdə ilk saatlarda düşmən cəbhəsini açıb irəli gedənlərdən biri
də Röyal olmuşdu. Onunla bərabər döyüşən dostları deyirdilər ki,
döyüş təzə başlayanda çiynindən yaralanır. Yanındakı döyüş yoldaşı
da yaralı olur. Onu döyüş meydanından çıxarandan sonra özü yenə
meydana qayıdır. Yenidən 7 nəfərlə bir posta girirlər. Bunları arxadan
snayperçimiz müşahidə etdiyindən Röyal qabaqda gedir. Ermənilərin başlarını itirib qaçdığını gördüyündən sevinir, əynindəki, qoruyucu jiletini ağırlıq etdiyi üçün çıxarıb atır. Bir az da irəliləyəndən
sonra erməninin arxasına keçərək, orada 14 nəfəri pulemyotla məhv
edir. Bir az keçəndən sonra baxır ki, sakitlikdir. Elə bilir ki, daha qarşı tərəfdən atan olmayacaq. Səngərdən çıxmağıyla düşmən snayperi
onu nişan alır. Bir güllə kürəyindən, bir güllə də ürəyindən dəymişdi.
Demək, bu səngərdən çıxanda güllə atılıb və çevriləndə bir güllə də
kürəyindən vurublar... Yaxşı ki, Qalibiyyətin nə olduğunu bilib, sonra
şəhid olub. Təsadüfə bax ki, döyüşdə o da, mən də çiynimizdən yaralanmışıq...
Cəlilabadın Uzuntəpə kəndində Nəsirovların ailəsində qonaq
olanda eşitdim ki, ailənin kiçik oğlu Maqsud Azərbaycan İnşaat və
Memarlıq Universitetinə qəbul olunmuşdu. Maqsud və Səhruz qəhrəman qardaşları haqqında belə danışdılar:
- Röyal bizim ortancıl qardaşımız idi. 1997-ci ilin 16 martında doğulmuşdu. 2016-cı ilin mart ayında da onu gözlədik ki, məzuniyyətə
gələcək. Gəlmədi. Sən demə, hər dəfə öz növbəsini hərbi xidmət yoldaşlarına verirmiş. Onlara deyirmiş ki, siz gedin, komandirlər mənim
xətrimi çox istəyirlər, mən nə vaxt istəsəm gedə bilərəm. Anam neçə
dəfə bazarlıq etmişdi ki, Röyal gələcək. O isə gəlib çıxmadı. Bizim çox
xoşbəxt ailəmiz var idi. Məlikqasımlıda doğulsaq da, indi Uzuntəpədə
yurd saldıq. Bu bir qismətdir. Çətinliklə, əziyyətlə yaşamışıq. Heç indi
də güzəranımız yaxşı deyil. Ortabab dolanırıq. Qardaşım ailəmizə çox
bağlı idi. Xüsusilə də anama. Əlbəttə, ana üçün hər uşağın öz yeri var.
Amma, onunla anamın arasında bir başqa bağlılıq var idi. Elə bil ki,
sirdaş idilər. Qardaşım hərbi xidmətə yollanana kimi, ailəmizə hər zaman yardımçı olmuşdu. Röyal Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasına qəbul olmaq üçün sənədlərini vermişdi, ancaq
orada oxumaq ona qismət olmadı. Onun andiçmə mərasiminə atam və
anam getmişdilər. Onlara demişdi ki, qardaşlarım da gəlsinlər, onlar
üçün darıxmışam. Bir müddət keçəndən sonra biz ikimiz də Royalın
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görüşünə getdik. Ancaq haradan biləydik ki, bu son görüşümüzdür.
Bu gün onsuz yaşamağa hələ də alışmamışıq, hər yerdə yeri görünür
Royalın. Mənə dönə-dönə tapşırdı ki, qardaş, bax, mən oxumadım, sən
oxu. Səni özüm oxudacağam. Ona verdiyim sözü tutdum. Şəhid ailələrinə verilən imtiyazlara görə, dövlətimiz məni pullu təhsildən azad
edib. Oxuyacağam, çalışacağam ki, qardaşıma layiq oğlan olum. Şəhruz da elə hey işləyir, çalışır ki, ata-anama dayaq olsun.
İndi Cəlilabadın Uzuntəpə kəndində Röyal Nəsirovun evinin qabağında bir Azərbycan bayrağı dalğalanır. Əziyyətini çəkdiyi, yaşaya
bilmədiyi evdə onun üçün bir otaq ayırıb anası Vəfa xanım. Hər gün
o otağa baş çəkir, oğlundan qalan əşyalara baxıb ötən günləri yada
salır, şəkillər isə onu yaxın keçmişə dartıb aparır. Vəfanın 40, həyat
yoldaşının isə 43 yaşı var, bəlkə də cavan olduqları üçün ayaqda durmağı bacaracaqlar. Tanrının onlara bəxş etdiyi iki oğlunun toyunu
görməyə, hətta nəvələrini də böyütməyə ömürləri vəfa edəcək. Kim
bilir, nə vaxtsa bəlkə də Royalın adını daşıyan nəvələrinə baxıb təskinlik tapacaqlar... Həyat davam edir...
Dünyanın yaşı ilə müharibələrin yaşı üst-üstə düşür, saya-hesaba
gəlməyən igid oğullar müharibələrdə şəhid olublar. Tarixin öz gedişi
var, zaman-zaman o təkrarlanır... Amma haqqın səsi zamandan daha
böyük və qüvvətlidir, inanırıq ki, nə vaxtsa, yerini tutacaq, o vaxt şəhidlərimizin də qanı yerdə qalmayacaq!
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AZƏRBAYCAN BAYRAĞINI ƏVVƏL
YARIŞLARDA, SONRA İSƏ
DÖYÜŞDƏ UCALTDI
Yurdundan-yuvasından, elindən-obasından, illərlə əzab çəkib qurduğu
ocağından didərgin düşənlərin taleyi yaşla ölçüyə gələ bilməz, amma acı
həqiqətdir ki, ən ağır zərbə bu ömrü
yaşayan qocalarla uşaqlara dəyir. “Ayrılıq” yükünü daşımaq və yaşamaq çox
çətindir. Tarixi torpaqlarımız mənfur ermənilər tərəfindən işğal olunanda Azər
Mahmudov da gənc ailəsini, 2 oğlunu və
anasını götürüb Cəbrayılın Sarcalı kəndindən Xudafərinə tərəfə üz tutan köçə
qoşulmuşdu. 1993-cü ilin bir avqust
gecəsində Sarcalı və ətraf kəndlərdən
çıxan insanların ah-naləsi yerə-göyə sığmadı. “Erməni Araz boyu gəlir” - xəbərini eşidənlərin kimisi qoyun-quzusunu, kimisi də bir boğçasını götürüb, qurtulmaq üçün Xudafərin körpüsünə yan almışdı
insanlar, Arazın o tayına keçməyi qurtuluş yolu sayırdılar. Əslində
kəndlərdə hakimiyyətə etibar etməyən adamların bir hissəsi evindən
dəyərli varidatını yığıb, buralardan köçüb getmişdilər.
Onlar üç gecə sərhəddə zülm çəkdilər. Köçkün insanları İran sərbazları Arazın o tayına - Cənubi Azərbaycanın Parsabad kəndinə hissə-hissə buraxırdılar. Ana balasını, bacı qardaşını axtarırdı. Kiminsə
sonuncu ruzi yeri olan inəyi ölürdü, kimisi çöllü-biyabanda qaldığından xəstələnirdi, əli körpəli gəlinlər lap cəhənnəm əzabı çəkirdilər.
Sərhəddən keçəndə isə insanlar bir-birinə qarışırdılar, ayaq altında
qalan kim, Araz çayına yıxılan kim... Cəbrayıldan köç edən insanlar
Cənubi Azərbaycanın Qulubəyli və Parsabad kəndlərində noyabr ayının əvvəlinə kimi qaldılar. Şəhərin bir məntəqəsindən digər məntəqəsinə insan seli sərbazların müşaiyəti ilə aparılırdı. Bəzən yerli sakinlər
dəsmala bükülmüş yeməkləri yol boyu köçün içərisində gedənlərə
atırdılar. Vətənindən didərgin düşənlər əllərinə, başlarına dəyən bu
bükülüləri əvvəlcə daş hesab edirdilər... Onlar düz noyabr ayının əvvəlinə kimi sərhəd bölgəsində yaşadılar. Oradan, Arazın o biri tayın354
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dakı Sarcalı kəndinə, yanan evlərinə baxıb için-için ağladılar. Üç ay
sərgərdan gəzəndən sonra dövlətlərarası sənədlər qaydasına düşdü,
Cəbrayıldan köçən qaçqınlar Arazın İran tərəfindən doğma Azərbaycana keçdilər və İmişliyə, Bakıya, Bərdəyə dağılışdılar...
Biz o zülmlərdən çıxıb gəldik. Dəhşətli günlərimizi görmüş İran
hökumətinin indi erməniləri dəstəkləməsi çox acınacaqlıdır. O gündən bu günə kimi qisas hissi ilə yaşadıq, fikirləşirdik ki, qəzavü-qədərdir, keçib gedər, yurdumuza, evimizə qayıdarıq. Buralarda ev
qurub, məskən sala bilmədik. Avqust ayında Sarcalıdan ayrılanda
ortancıl oğlum Aqilin 40-ı təzəcə çıxmışdı. Mahmud isə 1997-ci ildə
İmişlidəki çadır evdə doğuldu. İsinişmədik bu yerlərə, - deyir Azər
İbrahimov. Ürəyi doludur həmsöhbətimin:
- Əsgəri xidmətə getməzdən əvvəl, oğlum Mahmudu götürüb
apardım İrana, Arazın bu üzündə Qulubəyli kəndində dayanıb doğma yurdum Sarcalını göstərdim ona. Bizim yerlər cənnət idi... Baxıb
ah çəkdi, gözləri doldu oğlumun... Artıq böyümüşdü, ağrı-acılarımızı dərk edən bir gənc idi. Özünün də kənd-kəsəkdən xoşu gəlirdi.
Həyətdə heyvan, mal-qara saxlamağa çox həvəsli idi. Arzulayırdı ki,
torpaqlarımızı geri alandan sonra gedib kəndimizdə yaşayaq.
Bir çox şəhid evlərindən fərqli olaraq, Mahmud İbrahimovun
şəklini divara vurmayıblar. Çünki anası Gülbəniz xanım oğlunun həlak olmasını heç cürə qəbul edə bilmir. Evinin sonbeşiyini itirəndən
sonra dərdə dözməyən gənc ana xərçəng xəstəliyinə tutulub.
Azər oğlunun Azərbaycan bayrağına bükülmüş şəkillərini, əşyalarını gətirib stolun üstünə tökdü və onun haqqında danışmağa başladı:
- 1997-ci ildə sentyabrın 3-də doğuldu Mahmud. Son ünvanımız
Bayıl oldu. Tez-tez yaşayış yerimizi dəyişirdik, o üzdən uşaq orta məktəbi öz yaşıdları ilə bərabər bitirə bilmədi. Sinif yoldaşlarından böyük
görünürdü, ona görə də 9-cu sinfi bitirən kimi əsgər getdi. Onu əsgərliyə 2015-ci ildə oktyabrın 5-də yola saldıq. 2016-cı ilin mart ayının
13-də isə hərbi hissəyə, yanına getdik. Həmin günlərdə də cəbhə bölgələrində vəziyyət gərgin idi, ermənilər tez-tez təxribat törədirdilər.
Özü zəng vurub anası ilə görüşmək istədiyini demişdi. Görüşəndə
anasına dedi ki, aprelin 5-də yunan-roma güləş növü üzrə keçirilən
idman yarışına gələcək. Mahmud 6 il idi ki, yunan-roma güləşi ilə
məşğul olurdu. Yarışlara gedən gündən dəfələrlə qalib olmuşdu,
bayrağımızı şərəflə ucaltmışdı. Hər dəfə birincilik qazananda, özü355
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nü dünyanın ən xoşbəxt adamı sayırdı. Əsgərliyə yola düşən gündən
dediyi ilk söz bu oldu: - “Mənə halallıq verin, bəlkə qayıtmadım”. Bilmirəm, hardan ürəyinə dammışdı ki, qayıtmayacaq? Martın 13-də görüşünə gedəndə anası Gülbəniz Mahmudun sevdiyi bütün şirniyyatları bişirmişdi onun üçün. Görüşdə telefonumu aldı, 1 saatdan artıq
bütün qohum-əqrəba ilə danışdı. Anasına çox bağlı uşaq idi, onunla
bolluca şəkil çəkdirdi. Nədənsə, həmin günü gözümü oğlumdan çəkə
bilmirdim. Elə diqqətim onun üzündə idi. Atayam da... hiss edirdim
ki, kədərlidir. Üzümüzə gülsə də, o kədər gözlərində hiss olunurdu.
Ancaq ki, adi vaxtlarında oğlumun qəribə bir gülüşü var idi... İndi o
gülüşünü xatırlayanda, bağrım param-parça olur. 18 il uşaq böyüt və
günlərin birində bax gör ki, yoxdur və heç vaxt da olmayacaq... Mən
fikirləşəndə ki, Mahmud bir daha gəlməyəcək, bağrım partlayır...
Surəti gözlərimin önündən çəkilmir. Mahmud toylarımızın yaraşığı
idi. Gözəl rəqs edirdi. İti ağlı var idi oğlumun.
Mart ayının 29-u zəng vurdu. Bir saata qədər danışdı hamımızla.
Səsi boğanaq gəlirdi. Aprelin 1-i bildik ki, erməni yenidən təxribat
törədib... Sonra mən də hamı kimi balamı axtarmaq üçün düşdüm bu
yolların canına. Oğlumun şəhid olması haqqında heç fikirləşmirdim
də...
Hara getdik, doğru-düzgün xəbər verən olmadı. Aprelin 8-i eşitdik ki, o, həlak olub. Axşam dayısı əsgərlərlə birlikdə bu həyətə tabutunu gətirdilər. O vaxt donmuşdum. Hamı gəlib-gedirdi, başsağlığı
verirdi. Mahmud Seysulan döyüşlərində həlak olmuşdu. Komandiri
dedi ki, hətta yaralı olanda da başqa əsgərlərə kömək edibmiş. Sonra
ermənilərin atdığı top mərmisi ona da dəyib, aldığı yaralardan həlak
olub. Balam 7 gün neytral ərazidə qalıb. Onu qollarının üstündə gətirən əsgər danışırdı ki, Mahmudun üzündə gülüş ifadəsi var idi, o,
sanki yuxuya getmişdi...
6 aya qədər insan axınının ayağı kəsilmədi evimizdən. Bir gün
elə bil ki, yuxudan ayıldım... Həmin gün bir daha mənə əyan oldu
ki, Mahmud heç vaxt əsgərlikdən dönməyəcək... Lakin fəxr edirəm
ki, oğlum vətən uğrunda həlak olub, onun qanı hesabına Vətənimizə
şərəf-şan gəlib. Mahmud 24 il gözlədiyimiz, geri qaytarmaq istədiyimiz vətən torpağının kiçik bir hissəsinin alınmasında iştirak edib.
Ancaq anasının üzünə baxa bilmirəm. Söz soruşanda da ağlayır. Bununla belə, indi də onun yoxluğuna inanmıram... Gözüm qapıdadır.
Elə bilirəm ki, qayıdacaq... Birdən divanda əyləşib huşa gedirəm...
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Qardaşı Aqil ilə keçirdikləri uşaqlıq çağları gəlir gözümün önünə, bu
evdə o qədər güləşərdilər ki... Oğlum bu həyatda az yaşadı, ancaq
böyük arzuları var idi, heç birinə çatmadı... Yalnız Azərbaycan bayrağını ucaltmaq arzusuna çatdı...
Gülbəniz xanım şəhid oğlu, sonbeşiyi Mahmud haqqında heçnə
danışa bilmədi. Ancaq gözlərinin yaşını sel kimi axıtdı. Qardaşı Aqil
isə qardaşını belə xatırladı:
- Əsgər getməyinə iki gün qalmış mənə dedi ki, bax, sən özünə
başqa ev alarsan, əsgərlikdən gəlib bu evi özüm təmir etdirəcəyəm...
Sonra gülərək əlini kürəyimə vurub: “Zarafat edirəm. Ancaq unutma
ki, anamızı sənə əmanət edirəm. Anamdan muğayat ol”, - dedi. Hələ
də qardaşımın yoxluğuna inanmıram, onun yolunu gözləyirəm. Böyük qardaşım evlənib, bizdən ayrı yaşayır. Ancaq Mahmudla mən,
bir-birimizə çox bağlı idik. İkimiz yanaşı çarpayıda yatardıq. Bəzən
yuxularıma elə sağlığında olduğu kimi gəlir... Darıxıram, çox darıxıram qardaşım üçün...
Şəhid Mahmud İbrahimovla bir həyətdə böyüyən, onunla birlikdə məktəbə gedən yaxın dostu Murad Qurbanov danışdı, gözləri
dolmuşdu:
- Mahmud çox saf oğlan idi. Məhəllədə hansı qadını əli dolu görsəydi, gedib yükünü alar, qapısına qədər aparardı, hamıya yardım
edərdi. Gülsüm xalaya çox bağlı idi. Mənim də anam var, ancaq onun
bağlılığı bir başqa idi, çox istəyirdi anasını. İşə gedəndə də, işdən qayıdanda da anasını öpürdü. Onun şəhidlik xəbərini eşidəndə mən
ömrümün ən ağır çağlarını yaşadım. O pis xəbəri eşitməyi daha kimsəyə arzu etmirəm. 7 gün ömrümüzü yedi, içimdə elə bil ki, təlatümlər, tufanlar var idi, qışqırıb-bağırmaq istəyirdim. Mahmudun dəfnindən 6 ay sonra Elman İsmayılov adlı bir əsgər yoldaşı gəlib məni
tapdı. Dedi ki, aprel döyüşündə o da iştirak edib və Mahmudla yaxın
dost olub. Həmin o gecə, döyüşə girməzdən əvvəl hər ikisi özlərinin
isimliklərini bir-biri ilə dəyişiblər və sözləşiblər ki, kim qayıtsa, doğmalarına çatdırsın həmin isimliyi… O da Mahmudun adı və soyadı
yazılan isimliyi mənə verdi. Mahmud döyüşə girməzdən əvvəl deyib ki, bu isimliyi əziz dostum Murada verərsən və qardaşım Aqilə
deyərsən ki, anama oğul olsun... Onun bu yadigarı mənim üçün çox
dəyərlidir. Görün, Mahmud necə sədaqətli bir dost idi, hətta döyüşə
girəndə belə, məni unutmamışdı... Ömrümün axırına kimi Mahmudu
xatırlayacağam...
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Mahmud İbrahimov yunan-roma güləşi üzrə yarışlardan həmişə
qalib çıxardı. 2012-ci ildə 20 yanvar şəhidlərinin adına keçirilən yarışda da o, diploma layiq görülmüşdü. Şəhidliyin zirvəsinə ucalandan
sonra isə “Lider” idman klubu “Mahmud Azər oglu İbrahimovun xatirəsinə həsr olunmuş yunan-roma güləşi” üzrə turnir keçirdi. Onun
xatirəsi məktəblərdə, idman müəssisələrində anıldı. Mahmud indi
bütün Azərbaycanın oğludur. Yaşadığı məhəllədə də onun şəkli olan
banner vurulub. Bu məhəllədə futbol oynayan oğlanların hamısı bilirlər ki, Mahmud İbrahimov Aprel döyüşlərində şəhid olub.
Mahmud Azər oğlu İbrahimovun əsgərliyə yola düşdüyü ata evi
Abşeronun Masazır qəsəbəsindədir. Bu ev dövlətimiz tərəfindən köçkünlərə 2014-cü ilin aprel ayının 4-də verilib. Azər İbrahimovun ailəsi
əslində bu evdə də rahatlıq tapmayıb. Çünki onların gözləri Arazın
sahilində viran olmuş Sarcalı kəndində qalıb... O kənddə ki, orada
Azərin ata-babalarının qəbri uyuyub...
İndi Azər kimi, digər şəhid valideynlərinin də ürəyində intiqam
hissi bitib-tükənməzdir. Onlar Vətənə QALİBİYYƏT gətirən əsgərlərimizin və şəhidlərimizin tökülən qanlarının əvəzini almaq arzusu ilə
yaşayır, haqq savaşını və haqq döyüşünü səbirsizliklə gözləyirlər. O
gün mütləq gələcək...
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GÜLLÜTƏPƏ KƏNDİNİN QƏHRƏMANI
- Ana, ay ana...
- Can bala, nə deyirsən?
- Bacımı yaxşı köçürərik, qoy heç
kim deməsin ki, atasızdır, gör bir onun
toyunda necə iştirak edəcəyəm, hamıdan başda olacaq bacım...
-Həəəə...Firdovsi... Allah köməyində dursun. Sən olmasan, mən neyləyərdim...
İsti yay günü, iyunun 8-i, 2015-cı il
idi. Firdovsi Bağırzadə əsgərlikdən məzuniyyətə gəlmişdi, anası onun üçün
sevdiyi yarpaq dolmasını bişirmişdi.
Bacısı Fidan hazırladığı bütün şirniyyatları süfrəyə düzmüşdü. Sonra qonaqlar, əmi-dayı, xalalar da gəldilər. Süfrə başında oturanlar olandan-keçəndən, gələcək arzulardan
danışdılar. Onlardan fərqli olaraq Sehranə başqa bir aləmə düşmüşdü, oğluna baxıb ürəyində fikirləşirdi: “Şükür ay Allah, balam böyüyüb, artıq kişi olub, əsgər paltarı da necə yaraşır balama... Elə bil,
əsgər gedəndən sonra boyu-buxunu artıb, kürəkləri də enlənib”. Sehranə arada bir qonşuluqda gözaltı elədiyi qızın haqqında danışırdı
Firdovsiyə:
“Ay oğul, yaman ağıllı qızdır, əsl mənim adamımdır. Bəlkə ona
nişan qoyaq”, - deyə oğlundan söz almağa çalışırdı. Firdovsi isə anasına gözləmədiyi cavabı vermişdi: “Ana, mən qanlı dəryalardayam,
xalxın qızını adaxlayıb bədbəxt eləmə, nə vaxt evimiz-eşiyimiz olar,
onda da qız seçərik...”.
Sehranəyə elə gəldi ki, həmin 8 gün tez keçib getdi. Firdovsi Bağırzadə hərbi xidmətini davam etdirmək üçün geri döndü. Dedi ki,
bir də hərbi xidməti başa vurub aprel ayının 1-də evə gələcək.
Hələ 7 yaşı olanda atası Əliş həkim dünyaya əlvida demişdi. Sehranənin də qara və ağır günləri ondan sonra başlamışdı. Göytəpədə
ev kirayələmişdi, qızı Fidanı və oğlunu da götürüb həmin evə yığışmışdı. Hər şeylə maraqlanan Firdovsi el içində Pirişib adı ilə tanınan
Göytəpənin keçmişi haqqında qonum-qonşudan xeyli xəbər öyrənmişdi. Burada yaşayan əhali əslində 1840-cı ildə Rusiyanın Orenburq
quberniyasından zorla köçürülmüş və Lənkəran qəzasının Həştərxan
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bazar ərazisində məskunlaşmışdı. XX əsrdə bu məkana Prişib adı verilmişdi. Tarixdən məlumdur ki, rusların kütləvi surətdə Prişibə köçürülməsi Rusiya İmperiyasının “Parçala və hökm sür” siyasəti ilə bağlı
olmuşdu. Onlar köçürülən xalqı burada saxlamaq üçün hətta 1878-ci
ildə kilsə də inşa etdirmişdilər. Gülüstan müqaviləsi imzalanandan
sonra Azərbaycanı öz caynaqlarına keçirən Rusiya, vətənimizi cənub
və şimal əyalətlərinə bölmüşdü, Araz çayının üzərindəki Xudafərin
körpüsünü isə keçilməz sədd etmişdi. Körpünün bu biri tərəfində
sərhəd zastavalarını çoxaltmağa başlamışdı. 18-ci əsrin sonlarında
bölgəyə gətirdiyi 250 mindən artıq xristian rusunu həm də Bakı və
Gəncə kimi böyük şəhərlərdə yerləşdirmişdi, həm də onlara daha
münbit torpaqları paylamışdı. İqlim şəraitinə görə yerli əhali burada
əsasən üzümçülük və kartofçuluqla məşğul olurdu. Bu məşğuliyyət
bu günümüzə qədər davam etdirilir. Müasir dövrdə Cəlilabad rayonunun tərkibinə daxil olan Pirişib (indiki göytəpə) qəsəbəsinin əhalisi
əsasən azərbaycanlılardan ibarətdir və onlar bu gün də tarla və əkin
sahələrində işləməklə ailələrini dolandırırlar.
Əli hər yerdən üzülən Sehranə İbrahimova da iki balasını saxlamaq üçün həmin kartof sahələrində işləməyə başlamışdı. Qışda əkinçi, yayda isə biçinçi olmuşdu. Oğlu Firdovsi də onun yaxın köməkçisi
idi, 4-5-ci sinifdən etibarən boş vaxtlarında o, anası ilə bərabər kartof
sahələrinə gedərdi, yığımdan sonra torpaq altında, kol dibində qalan
kartofları toplayardı, sonra da topladığını aparıb çöldə-bazarda satardı. Bəzən axşamlar evə 3-5 manat gətirər, bəzən də vedrəsi, ya da
satmadığı kartof dolu torbaları ilə geri dönərdi. Bununla belə, dərslərini oxumağa da vaxt tapardı. Onun marağını özünə çəkən başqa
bir aləm də var idi. Göytəpə qəsəbəsində tez-tez gözə dəyən hərbçilər
diqqətindən yayınmazdı, onlara heyranlıqla baxar, bir də o baş-bu
başa şütüyən hərbi maşınlardan gözünü çəkməzdi. Hərbçi olmaq arzusu içində çoxdan oyanmışdı, bəlkə də bu istək getdikcə yanğıya
çevrilmişdi. Zaman ötdükcə böyümüşdü, çətin güzəran keçirmələrinə baxmayaraq, arzularına səd çəkməmişdi. Anası Sehranə İbrahimovanı xatirələr uzaq keçmişə çəkib aparır:
- Firdovsi 1996-cı il sentyabrın 1-də dünyaya gəlmişdi. Ondan
iki il sonra da qızım gəldi dünyaya. 2003-cü ildə atası rəhmətə gedəndə oğlumun 7 yaşı var idi. Göytəpədə 1 saylı məktəbə gedirdi.
8 yaşından mənə yardım etməyə başladı. Yazda çiyələk sahələrində,
yayda-payızda isə kartof sahələrində işlədi. Vedrə ilə kartofu aparıb
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satırdı, qışda, soyuq havalarda evə gələndə üstü-başı suyun, palçığın
içərisində olurdu. Ayaqqablarını paltarlarından əvvəl çıxarıb sobanın
yanına qoyurdum ki, qurusun. Çünki səhərisi günü geyməyə başqa
ayaqqabısı yox idi. Mənim balam 19 illik həyatında zülmdən başqa
heç nə görmədi. 10-cu sinifdə oxuyanda artıq kartof sahəsinə getmədi. Məktəbdə də güzəranımızdan xəbərdar idilər. Elə 10-cu sinifdə
oxuya-oxuya mebel sexində fəhlə işləməyə başladı. Səhər o başdan
tarlaya gedib, gecə hava qaralanda gəldiyimdən dükandan-bazardan xəbərim olmazdı. Bir dəfə necə oldusa, bir dükana girib baxdım,
heyrətləndim... Nə qədər rəngli, bəzəkli şirniyyatlar var idi... Gəldim
oğluma dedim ki, ay Firdovsi sən elə qənd-çay alırsan bala, bəs niyə
o şirnilərdən almırsan, birdən gözünüz qalar, tamahınız çəkər... Dünyanın nemətlərindən xəbəriniz yoxdur... Dedi ay ana, mənim qazancım hələ ancaq qəndə-çaya çatır, neynirəm onları... Bax belə, kasıbçılıqla saxladım o uşağımı... Zəhməti çox oldu. Əlinə pul düşəndə,
deyirdi ki, bacım üçün cehiz alaq. Üç il müəllim yanına getdi. Mən
xəstələnəndən sonra müəllimin də pulun çatdıra bilmədi. Hərbçi olmaq istəyi ürəyində qaldı. Deyirdi əsgərlikdən sonra hərbi sistemdə
çalışacağam. Deyirdim ay oğul, dayılarınla məsləhətləş sonra, çünki bacın da ərə gedəndən sonra mən damın altında tək neyləyərəm?
Hərbçinin evi olmur deyirdim, o da cavab verirdi ki, narahat olma,
hara getsəm, səni də özümlə aparacağam... İndi elə xatirələri, elə
hərəkətləri düşür ki, yadıma, yanıb-qovruluram...
Aprelin 1-i evə gəlməli idi. Bütün hazırlığını görmüşdüm. Şirniyyatını, suyunu nağd-nisyə alıb yığmışdım ki, oğlum üçün qonaqlıq
edəcəyəm. Elə aprelin 1-i zəng vurdu, dedi ki, ayın 3-də, ya da 5-də
gələcəyəm. Bu gün buraxmadılar. Ancaq işdir, birdən gəlməsəm, Allaha təvəkkül. 2-3 dəqiqə idi ki, danışırdıq, birdən kimsə onu çağırdı,
“Bağırzadə, tez ol...”, o səsi mən də eşitdim, sonra oğlum mənimlə
vidalaşıb telefonu bağladı.
Aradan bir gün ötdü, aprelin 3-ü oldu, mənim gözlərimə yuxu
getmədi. Gecəni səhərə qədər qovruldum, səhərdən-axşama qədər
ürəyim səksəkədə qaldı. Yuxumda isə iri bir ağacın üstümə yıxıldığını görmüşdüm. El arasında deyirlər ki, yuxuda yıxılan ağacı görmək pis əlamətdir. Sən demə, ağacım yıxılıbmış... Əmisi gəldi, qardaşlarım gəldi... Dedilər ki, narahat olma, Firdovsini axtarırıq, üstəlik
mənə ürək-dirək də verdilər, onların müddəti qurtarıb, ön cəbhəyə
buraxmazlar, sən demə, mənə təsəlli verirlərmiş. Ayın 4-dən sonra
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telefon əlimdən düşmədi, bizimlə danışdığı nömrələrə nə qədər zəng
vursam da cavab verən olmadı...
Sehranə oğlu haqqında xatirələrini danışanda bəzən gözləri gülürdü. Adətən, insanın hansısa hərəkətini xatırlayanda gözlərimizdə
belə ifadə yaranar. Ümumiyyətlə, hansı şəhid evində oluramsa, doğmaları, qohumları şəhidlərini xatırlayanda çox vaxt üzlərinə, gözlərinə təbəssüm qonur. Belə mənzərəni seyr edəndə bir də inanırsan ki,
şəhidlər ölmür, onlar hər zaman yaşayırlar.
Söhbətimizin şirin yerində Sehranənin anası Yekəxanım xala gəldi və dedi:
- Gələn ayaqlarınıza qurban olum, bala, bizi sayıb gəlmisiz, yaxşı
ki, unutmursuz, yoxsa ki, bu damın altında adamın ürəyi partlayar...
Qıza, qonağı apar uşağın bəy otağına baxsın dənə....
Nənə ilə görüşəndən sonra Sehranə Firdovsinin adına bəzədiyi
otağın qapısını açdı. Əvvəlcə içəri keçə bilmədim. Qapının kandarındaca nitqi lal kimi dayandım. Divarların hər tərəfindən Firdovsinin
şəkilləri qapıya tərəf boylanırdı. Stolun üstündə onun 19 illik həyatından yadigar qalan əşyalara yer ayrılmışdı, digər tərəfdə isə hərbi xidmətdən sonra geyəcəyi forması asılıb qalmışdı... Firdovsi yanındakı
dostlarına da demişdi ki, evə qayıdandan az sonra yenə hərbi hissəyə
geri dönəcək. Fotoların arasında bacısı ilə çəkdirdiyi son şəkili də var
idi. Son fotonu bacı-qardaş bir-birinə sarılaraq, Firdovsinin xidmət
etdiyi hərbi hissədə çəkdirmişdilər. Firdovsi bacısını çox sevərdi, çəkdiyi bütün əziyyətlərə də bacısına görə qatlaşardı. Fidanın gələcək
həyatını düşünərdi, xoşbəxtliyi üçün dəridən-qabıqdan çıxardı, başlıcası o, yetim bacısına ata olmağa çalışardı. Şəkillərin içərisində Fidan
və Sehranənin Firdovsiyə həsr etdikləri şeirləri də var idi:
Sən bizə söz verdin, qayıdacaqsan.
Gözlədik, dönmədin geri, qardaşım.
Sən mənim anamı qoruyacaqdın,
Sözünü tutaydın barı, qardaşım...
- Şükür o göydəkinin kərəminə. Ona qərinə uşaq yox idi. - Bu
sözləri Yekəxana xala söylədi.
Ovçular ov tutmasın,
Ovlasın, ov tutmasın.
Səni vuran ovçunun, ay balam,
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Qolları sov tutmasın.
Analar yanar ağlar,
Günlərin sanar ağlar,
Dönər göy göyərçinə,
Yollara qonar ağlar.
O, söhbətinə davam elədi:
- Ovundura bilmirəm Sehranəni... Günü ağlamaqla keçir. Deyirəm ay qızım, bu fələyin yazısıydı... neynək indi....neynək...bala.
Şükür Allaha ki, bir qızın var, elə ailə var ki, bircə olan oğlunu itirib...
Allahın elə yazıları var ki... biz kimik onun altında.... Kim gözünü
kor istəyər... Ancaq ki, ay qızım Firdovsi hər oğuldan deyildi, dinməz-danışmaz, təmkinli, ədəbli idi. Bütün nəvələrim bir yana, Firdovsi bir yana idi... Hara qulluğa göndərsəydim, gedərdi. Ailəsinin
bütün yükünü çəkirdi. O uşaq bir dəfə halından, güzəranından şikayət etmədi. Başını aşağı salıb çörək dalınca getdi... Əziyyətkeş, zəhmətkeş oldu balam... Həmin o aprel günlərində xəbər çıxanda getdim
Sehranənin yanına ki, ürəyi partlamasın, ona göz-qulaq olum... 6 gün
gecəmiz-gündüzümüz olmadı. Qulağımız səsdə qaldı. Bir də ayın 8-i
burdan, Güllütəpədən zəng vurdular ki, guya dayımızın yaşlı arvadı ölüb, bizim üçün maşın göndərirlər ki, gələk kəndə. Dedim, qıza,
məclisin üçüncü günü gələrik. Dedilər, gözləmək olmaz... Dalağım
sancdı... Ürəyimə damdı ki, bu xəbər o xəbərdən deyil... Durub gəldik kəndə. Oğlum Ağamır, əmisi Mirsalam bərabər getdilər... Hamı
necə, biz də elə ... Kənd, el-oba, qohum-qonşu tökülüb gəldi... Atası
rəhmətə gedəndən sonra Firdovsi mehrini dayısı Ağamirə salmışdı.
Ağamir də pis dayı olmayıb onun üçün. Demək olar ki, hər ay yükünü tutub gedirdi hərbi hissəyə ki, uşaq orda küskün olmasın, gözü
yollarda qalmasın. Neçə dəfə demişdik ki, yığışın gəlin bizimlə qalın,
razı olmamışdılar ki, ev-ayrı, köç-ayrı yaxşıdır. Nə bilim, bu da belə
qismət imiş...
Firdovsinin dayısı Ağamir İbrahimovun dediklərindən:
- Firdovsi fərqli uşaq idi, həlimliyi, sakitliyi ilə başqalarından seçilirdi. Arzusu hərbçi olmaq idi. Tək olduğuna görə bu yolu tutmasını
istəmirdim, ona deyirdim ki, başqa peşə seçsin. 2016-cı ildə qışda bir
neçə günlüyə evə məzuniyyətə gələndə görmüşdü ki, ailəsinin odunu
yoxdur, velosipedini satıb anasıgilə odun alıb qoymuşdu, sonra geri
qayıtmışdı. Kimsəyə əyilməzdi, öz halal zəhməti ilə dolanan uşaq
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idi... Aprelin 3-dən 7-nə qədər hərbi komissarlıqla əlaqə saxladıq,
ancaq bizə düzgün xəbər verən olmadı. Sonra ayın 8-i xəbər gəldi.
El-oba, ətraf rayonların əhalisi tökülüb gəldilər kəndimizə. Firdovsini böyük təntənə ilə qarşılayıb, təntənə ilə də yola saldılar. O gün bu
gün, bu ailəni rayon ictimaiyyəti və rayon rəhbərliyi tək qoymur...
Bu gördüyünüz ev də rayonun xeyriyyəçilərinin köməkliyi ilə tikilib.
Evin içərisindəki bütün mebelləri və məişət əşyalarını da Masallı rayonunun rəhbərliyi və xeyriyyəçilər bacımın ailəsinə hədiyyə ediblər.
Kaş oğlum sağ olaydı, elə o Prişibdəki (indiki Göytəpəni nəzərdə
tutur) kirayə evimdə yaşayaydım, - deyir Sehranə:
- Qardaşımla atamın həyətyanı sahəsində bu evi oğlumdan sonra
yaxşı adamlar tikib verdilər mənə. Gəlib evə baxanda, məəttəl qaldım.
Eyni ilə bu evin birmərtəbəli layihəsini bir dəfə Firdovsi özü çəkib demişdi ki, ana, işləyib əlimə pul toplayan kimi belə bir ev tikəcəyəm.
Oğlumun ölümündən sonra arzuları çin oldu... Qızım nişanlı idi.
Mart ayında zəng vurub dedim ki, oğul aprelin 20-nə Fidanın toyu
üçün gedib restoran danışmaq istəyirəm. Narahatlıqla dedi ki, ana
tələsməyin, özüm əsgərlikdən gəlib, danışacağam... Ötən il oğlumun
doğum günündə - 20 yaşının tamamında bu ikimərtəbəli evin qapısını açdıq. Həyətində güllər-çiçəklər əkdim. Firdovsi gülləri-çiçəkləri
çox sevirdi. Harada olsaydı, orada abadlıq, səliqə-səhman, təmizlik
yaradırdı. Bu il isə qızım Fidanı köçürdük. Fidan qoymadı ki, həyətdə
şənlik, çal-çağır olsun. Nə xınasında, nə də toyunda gəlinlik paltarı
geyinmədi. Dedi ki, qardaşımın toyu olmayan evdə, mən toy çaldıra
bilmərəm. Fidan qardaşından doymamışdı. Əslində bu günündə onu
qardaşı yola salmalı idi. Firdovsi onun alnından öpməliydi, xeyir-duasını verməliydi...
Səsə oyandım qardaş,
Harda dayanım qardaş.
Gəl çıx yolum üstünə,
Arxam, hayanım qardaş,
Sehranə qızının toy günündən danışır:
- Fidan toy günündə qonaqların arasında könülsüz oturdu. Masallının icra hakimiyyətinin bütün işçiləri yığışıb gəlmişdilər, qızımın
məclisini şənləndirdilər. Məni xərcə salmadılar. El-oba xatirinə, qızım
səssiz-səmirsiz bir məclis qurmuşdu burda...İndi bu evə məni gətirən
bircə balamın cansız şəkilləri və əşyalarıdır. Bu evdə Firdovsinin çatmadığı arzuları var...
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Masallının Güllütəpə kəndinin çıxacağında, kənd məktəbinin divarında bir lövhə cəlb etdi diqqətimizi. Səliqəli divarın üstündə isə
“Şəhid Firdovsi Bağırzadə adına küçə” yazılmışdı. Məktəbin həyətində bir dəsdə oğlan uşağı oynayırdı. Onlardan Firdovsini soruşduq.
Ətrafımıza toplanan uşaqlar bir səslə “O bizim kəndimizin və Azərbaycanın qəhrəmanıdır, şəhiddir”, - dedilər.
Nə vaxtsa, Firdovsi də o uşaqlar boyda olmuşdu, bu uşaqlar
kimi o da müharibənin belə uzanacağını dərk etməmişdi. Amma illər ötmüşdü, torpaqlarımız geri qayıtmamışdı, vuruşmağa isə imkan
verməmişdilər. Yalnız 2016-cı ilin aprel ayının 2-də səbri daşan Azərbaycan əsgərləri şücaət göstərib torpaqlarımızın bir qismini azad edə
bilmişdilər. O döyüşdə qəhrəmanlıq göstərən yüzlərlə əsgərdən biri
Firdovsi Əliş oğlu Bağırzadə atılan mərmi qəlpəsindən həlak olmuşdu... Qanı Vətən torpağına qarışmışdı.
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AXTARIRAM SƏNİ, OĞUL
Turalı yaxından tanımaq üçün əvvəlcə dostlarına üz tutdum. Onlar üç
dost olublar, Tural, Rəşad, bir də Hüseyn. İndi Turallı günlərini xatırlayır
dostları. Rəşad Yusifov Turalla bərabər
UNEC-də ali təhsil alırdı. Onun söylədiklərindən:
- Bəzi hissləri sözlərlə ifadə etmək
çətindir. Sağ qalsaydı, indi dostluğumuzun 6 ili olacaqdı. 2011-ci ilin sentyabrında Quba rayonundan, ADİU-da
təhsilimi davam etdirməyə gəlmişdim.
Bakı da, insanlar da təzə idi mənim
üçün. Rayondan gələn adama şəhərə
uyğunlaşmaq adətən çətin olur, mən də təzə mühitə alışmağa çalışırdım. İlk dərs günündə Turalın müəllimlə dialoqunu xatırlayıram, bu
söhbət bütün auditoriyanın diqqətini özünə çəkmişdi. Nədənsə, ilk
baxışdan Tural özündən razı adam təsiri bağışladı. Zaman keçdikcə ilk təəssüratımın yanlış olduğunu gördüm. Artıq Turalla dostluğumuz başlamışdı. Yanımda saf, təmiz və mərd gəncin olduğunun
fərqindəydim. Ailəmdən uzaq düşdüyüm üçün çox darıxırdım. Tural
həm də bu qərib Bakı şəhərini doğmalaşdırdı mənə. 4 il müddətində
o, qardaşım, sirdaşım, dar günümdə isə köməyim oldu. Tural geniş
dünyagörüşü, müdrik fikirləri və dəyərli məsləhətləri ilə hər zaman
yanımda idi. O, mənə özümə güvənməyi öyrətdi. Əgər müəyyən bir
uğura imza atmışamsa, məncə bu, Turalın sayəsində baş verib, çünki
əminəm ki, onu tanımasaydım, indi formalaşan Rəşad olmazdım...
Biz 3 dost idik. Elə bilirəm ki, düzənimiz pozulmayıb. Hələ də Hüseyni sol tərəfimdə, Turalı isə sağ təfəfimdə hiss edirəm. Turalın digər
dostu Hüseyn Qəhrəmanov söhbətimizə qoşulur:
- Turalın haqqında bir kitab da yazsam, bəs eləməz. O, ürəyi
yumşaq, heç kimə ziyan verməyən, hər kəsə yardım etmək istəyən
bir insan idi. Həmişə üzü gülürdü. Yaddaşımıza da gülümsər çöhrəsi
həkk olundu... Biz III qrupun ən məşhur dostları idik, Tural, Rəşad və
mən 4 il universiteti bir yerdə oxuduq. 4 ildə həyatımızın ən yaxşı anlarını bərabər yaşadıq. Dərsdən sonra da günümüz bir yerdə keçirdi.
Tez-tez Turalgilin evlərinə gedib, orada gecələyirdik. Sanki Kəmalə
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xalanın 2 yox, 4 oğlu var idi. Universiteti bitirdik. Vətənə xidmətə
yola düşmək zamanı gəldi. Hərbi xidmətə yola düşməzdən əvvəl biz
bir- birimizə dostluğumuzun əbədi olacağına söz vermişdik. Birlikdə görəcəyimiz işlər, gedəcəyimiz yerlər haqqında arzularımız, planlarımız tükənməz idi. Amma qismət, tale belə imiş. Biz Turalla fəxr
edirik, onunla qurur duyuruq. Tural ən böyük zirvəyə, Şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Biz onun əziz xatirəsini qəlbimizdə daim yaşadacağıq.
Turalın valideynlərinin yaşadığı evə yol tutdum. Bütün şəhid evlərində olduğu kimi, burda da məni şəhidimizin böyük portreti qarşıladı. Gəlib portretin yanında dayandım. Özümə söz vermişdim ki, daha
şəhid evlərinə gedəndə, göz yaşı axıtmayacağam. Ancaq bu dəfə də sözümü tuta bilmədim. Turala baxıb cani-qəlbdən yanmamaq mümkün
deyildi. Haradasa oxumuşdum ki, üzündəki xalı sifətinin sol tərəfinə
düşənlərin ömrü tez qırılır, taleləri gətirmir. Turalın da üz cizgilərinə
xüsusi bir şarm verən xalı var idi, özü də sifətinin sol tərəfində... Artıq
bir ildən xeyli vaxt keçib, Kəmalə xanım toxdayıb bir az... Deyir ki:
- Daha əvvəlki kimi ağlamıram. Ürəyimdə, könlümdə bir fəxarət
hissi var. Axı oğlum qəza nəticəsində deyil, Vətən uğrunda canını qurban verib. Bu da belə qismət imiş. Daha neyləyə bilərəm ki...
Kəmalə xanım ali təhsilli neft mühəndisidir. Bakıda doğulub, boya-başa çatıb. Ata-anasınm yeganə övladı olub. Qonşuluqda yaşayan
Sabir Dadaşovla 1985-ci ildə ailə quranda fikirləşib ki, onların böyük
ailəsində yaşamaqla, qəlbini sıxan təklikdən canı qurtaracaq. Uzun
müddət onlar firavan yaşayıblar, lakin Kəmalə xanım ana olacağı
günü səbirsizliklə gözləyib. Qohum-əqrəba, dost-tanış da bu mehriban cütlük ilə birlikdə, düz 7 il Turalın yolunu gözləyiblər. 1995-ci
il avqust ayının 24-də Tural gəlib dünyaya. Turalın yaşaması üçün
Kəmalə xanımın atası Davud müəllim və anası Svetlana xanım uşağı köynəklərindən keçiriblər ki, salamat böyüsün, qadadan-bəladan
uzaq olsun. Ayağı yüngül olub Turalın. Atası Sabir Dadaşov leytenant
Şmidt adına Maşınqayırma zavodunda uzun illər nümunəvi işlədiyinə görə onlara təzə mənzil də veriblər. Sonra qardaşı Fərid gəlib
dünyaya. Tez-tez xarici ölkələrə ezamiyyətə gedən Sabir ən gözəl
uşaq paltarlarını oğlanları üçün alıb gətirib, necə deyərlər, bu uşaqların “qa” - deyəndə suyunu, “qu” - deyəndə yeməyini verib. Nənəsinin-babasının köynəyindən keçən Tural da baba və nənəsini heç vaxt
tək qoymayıb. Müəllim babası və nənəsinin yanında qalanda kitablara salıb meylini, məhəllədə, qohum əqrəba arasında böyük hörmətə
sahib olan babası Davud kişidən təmkin, səbr və müdriklik öyrənib.
Kəmalə xanım bütün analar kimi, oğlunun ədalarından, sözlərin367
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dən, yadda qalan xatirələrindən danışırdı. Hərdən də qəmli gözləri
uzaqlara dikilirdi, sanki kimisə gözləyirdi. Sonra oğlunun şəkillərini
götürdü və 22 il ömür sürən oğlunun bahar təravətli həyat səhifələrini vərəqlədi:
- Bax, bu şəkildə Tural üç aylıqdır.... Bu məktəb şəklidir... Burada dostları ilə gəzməyə getmişdi... Bu isə nişanlısı ilə olan şəklidir...
Məktəbdə də, institutda da, məhəllədə də hamı onu sevirdi, xətrini
əziz tuturdu. Onun boyuna baxıb sevinirdim, nə paltar geysə, yaraşardı Turala... Biz onu həmişə qoruyurduq, hətta dostları ilə bir yerə
yığışanda, ikiotaqlı evimizin qapılarını üzlərinə açardıq... Onlar üçün
növbənöv yeməklər bişirirdim ki, yaxşı istirahət etsinlər. Tural təbiətin, gözəlliklərin vurğunu idi... İndi hər yerdə Turalı axtarıram. Çiçəklərin arasında, kəpənəklərin qanadlarında, küləklərin səsində axtarıram Turalımı.
Kəmalə xanım danışdıqca, mənim könlümdə onun ağrılarından
misralar yaranırdı:
Sən mənim ömrümün sevinc payıydın,
Səni laylalarla böyütdüm oğul.
Dedim ki, tez böyü, toyunu görüm,
Sən böyük olanda, öyündüm oğul.
Sənin xonçaların qız qapısına
Gedəndə dünyanın xoşbəxti oldum.
Diplomunu alıb evə gələndə,
Sevincdən ağladım, gözlərim doldu.
Dedim, ay boyuna qurban olduğum,
İndi Vətəninə xidmət vaxtıdır...
Vətəni qoruyub canını verdin,
Torpağın uğrunda qanın axıtdın...
Bir aprel səhəri, bir bahar günü,
İtirdim mən səni, itirdim oğul,
Fələk qara yazdı oğul bəxtini,
Viran etdi o bəzəkli təxtini,
Yanan ürəyimdə qoydu əhdimi,
Uca Tanrım, köməyi ol balamın,
Arzuları ürəyində qalanın...
İndi hər çiçəyin ləçəyində, yarpağında
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Axtarıram səni oğul,
Küçələrdə, dalanlarda, bağçalarda izin qalıb,
Kitablarda, vərəqlərdə, şəkillərdə...
Şirin-şirin arzuların, deyilməyən sözün qalıb,
Mahnılarda, laylalarda, rüzgarların nəfəsində
Axtarıram səni oğul...
Getməyir ki, gözlərimdən şux qamətin, uca boyun,
Hara getsəm mənimləsən, qəlbimdəsən,
Nəfəsimdə, səsimdəsən, bətnimdəsən.
Aman oğul, anasına şərəf verib
Tanrıya ucalan oğul...
Bircə dəfə qucaqlayıb boynundan öpə bilsəydim,
Sanardım ki, cənnətimin özündəyəm.
Hardan alım nəfəsini,
Saçlarının ətri üçün darıxıram,
Gülüşün yadıma düşür, səsin üçün darıxıram,
Darıxıram, oğul, yaman darıxıram...
(Aida Eyvazlı Göytürk)
- Oğlum haqqında kiməsə danışanda dərdlərim səngiyir bir az.
Özümü ovuduram. Atam Davud müəllim rəhmətə gedəndən sonra
anam onu evinin böyüyü etdi. Təmkinli idi, hər hansı işi görmək lazım gəldikdə, tələsik qərar qəbul etməzdi. Universitetə qəbul olanda
atam Tural üçün son dəbdə olan avtomobil almışdı. Turalın heç zaman
maddi çətinliyi olmamışdı. O, riyaziyyatı gözəl bilirdi. Universitetdə
keçirilən olimpiadada qalib gəlmişdi. Dəfələrlə idman yarışlarının
çempionu olmuşdu. Universitetə qəbul olandan sonra boş oturmaşdı.
Evdən heç pul istəməzdi. Deyirdi ki, mən kasıb yaşaya bilmərəm. İşsiz cavanları anlamırdı. Deyirdi ki, iki ayağı, iki əli, gözləri olan adam
gərək işsiz qalmasın. Kişi çalışmalı, özünə iş tapmalıdır, evini-ailəsini
dolandırmalı, kimsəyə əl açmamalıdır. Zəhmətkeş oğlan idi Turalım.
Üç dost - Rəşad, Hüseyn və Tural gedib “Alov qüllələri”ndə işə düzəlmişdilər. Oğlum aya 600-800 manat pul qazanırdı. Ən dəbdə olan,
bahalı paltarları alıb geyinirdi. Əsgərlikdən zəng edib deyirdi ki, ana,
mənə paltarlarımı göstər görüm, yerindədirmi? Cinslərini, tuflilərini
çin-çin yığıb dolabda qoymuşdum. Çox səliqəli idi Tural.
Universitetdə sevib bəyəndiyi bir qrup yoldaşı var idi. 2015-ci
ildə onun üçün nişan apardıq. 7 ay idi ki, nişanlanmışdı. Əsgərliyini başa vurub gələndən sonra 2016-ci ilin sentyabr ayında onlara toy
çaldırmaq istəyirdik. Nişanlandığı qız da ailənin bircəciyi idi. O da
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dünyaya 10 ildən sonra gəlmişdi, ata-anasının həsrətlə gözlədiyi övlad idi. Oğlum qısqanc nişanlısını çox sevirdi.
Tural sonuncu dəfə mart ayının 28-də zəng vurmuşdu atasına.
Atası Sabir Dadaşov həmin günləri belə xatırlayır:
- Martın 28-i zəng vurmuşdu, çox rahat və sakit danışırdı. Dedi ki,
ata, bizi təlimə aparıblar. Hər şey yaxşıdır. Məndən nigaran olmayın.
Oğlum hərbi xidmətdə manqa başçısı idi. Əslində ondan bir nigarançılığımız yox idi. Bilirdim ki, harada olsa, hörmət qazana biləcək. Bir
də aprel ayının 8-i bildim ki, oğlum həlak olub. O günə qədər Turalın
şəhid olmasına inanmırdım, o, bizim 22 illik sevincimiz idi. Sirdaşım,
dostum idi oğlum, güvənirdim ona, sevinirdim ki, belə layiqli övladım var. Tural Dadaşov təmkini, savadı ilə xidmət etdiyi hərbi hissədə
çoxlarından seçilirdi. Bölük komandiri onun haqqında demişdi: Tural
ləyaqətli, tərbiyəli və müdrik oğlandır. İlk günlərdən hiss etmişdim ki,
çox bacarıqlı və qəhrəman birisidir.
Həmin savaş günündə əsgərlərdə yüksək döyüş ruhu var idi. Əlbəttə, o döyüş ruhu bir günə formalaşmamışdı. Əsgər oğullar anadan
doğulan gündən torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağı anı gözləmişdilər. Ermənilərin mif kimi yaratdıqları Ohanyan xəttini bizim Turalgilin bölüyünün əsgərləri 40 dəqiqəyə vurub keçmişdilər. Tural hərbidə
pulemyotçu idi. Samir Kaçayev, Mikayıl Vahabzadə, Əmiraslan Xeyirbəyov, Orxan Əliyev, Rəşad Niftalılı qəhrəmancasına, qorxmadan irəli
keçərək, döyüşdə həlak olmuşdular. Rəşad Niftalılnın həlak olduğunu
görəndə Tural həyəcanlanmışdı. Bütün hikkəsi-hirsi ilə döyüşə atılmaq
istəyəndə qarşı tərəfdən düşmən mərmisi Turalın başına dəymişdi. Tural həlak olanda səhər saat 10 idi...
Kəmalə xanım söhbətə qoşuldu:
- Qohum-qonşular, rayon nümayəndələri gəlib xəbər elədilər ki,
Tural həlak olub. Sabir düşüb evdən getdi. Özündə deyildi. Elə bil ki,
ağlı başından çıxmışdı. Mən də onun dalınca getdim. Ruh kimi bir-birimizin arxasınca düşmüşdük. Bir də baxdım ki, Sabir özünü maşının
altına atmaq istəyir. Yuxudan ayılan kimi oldum, qaçıb Sabirin qolundan tutdum, dedim ki, Turalı son mənzilə təmkinlə yola salmaq sənin
atalıq borcundur... O günləri düşmənimə də arzulamıram. Anam da
özünü pəncərədən atmaq istəyirdi, onu da güclə sakitləşdirdik. Bizi
o yaşadırdı, hamımız onunla nəfəs alırdıq. O, hər iki nəslin ən çox
sevilən nümayəndəsi idi. Sonra gəlinim gəldi. Üzünə baxa bilmirdim.
Ona təsəlli verməyə söz tapmırdım. Mən onu bu evə başında fata
ilə, ağ gəlinlik paltarında gətirəcəkdim. İndi gəlinim əlacsız, için-için
ağlayırdı. Oğlumla onun qurduğu arzular, xəyallar alt-üst olmuşdu.
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Həmin anda bir məqsədim var idi, nəyin bahasına olursa-olsun, bu
qızcığazı ovundurmalıydım...
Turalın 7-si çıxandan sonra, gəlinimin könlünü almaq üçün əlindən tutub Turalla gəzdiyi yerləri dolaşdım, o 6 ay bizimlə bərabər
oldu. Sonra köçüb getdilər Azərbaycandan. İndi ailəsi ilə başqa yerdə
yaşayır. Xoşbəxt olmasını istəyirəm. Biz kimik ki, Allahın yazdığı yazı
idi, onlar üçün də belə yazmışdı...
Turalımı xalqım, elim təm-təraqla son mənzilə yola saldılar. İndi
fikirləşirəm ki, Tural ölə bilməz ki...O, ancaq dünyasını dəyişib. Öz
dünyasına, Tanrının dünyasına, göylərə qonaq gedib. Əvvəl fikirləşirdim ki, mənim bundan sonra yaşamağımın mənası yoxdur. Lakin indi
fikirləşirəm ki, yaşamalıyam. Axı, mənim Fərid balam da var. Onun
övladları olacaq, onlara Turaldan danışacağam. Deyəcəyəm ki, sizin
əminiz bir qəhrəman idi. Vətən uğrunda həlak oldu. Fərid aprel ayının
8-də doğulub. Qismətə, yazıya baxın ki, bir neçə il əvvəl aprel ayının
8-də atam da rəhmətə gedib, Turalı da aprel ayının 8-də gətirdilər.
İndi Turalın dostları, yoldaşları bizə tez-tez baş çəkirlər. Müxtəlif
tədbirlərə dəvət alıram. Oxuduğu universitetdə də Turalın adına xatirə
günü keçirilmişdi. Mən o zaman tələbələrə dedim ki, Tural Dadaşov
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əsgəri idi, ona görə də əmr gələndə,
getdi Vətəni qorudu. Vətəni sevmək, qorumaq hər birinizin borcudur.
Tələbələrə Tural kimi savadlı və vüqarlı olmağı tövsiyə etdim. Azərbaycan vətəndaşı savadlı olmalıdır. Bu Vətəni qorumaq, onun yolunda
ölmək şərəfdir. Tural və Tural kimi oğlullar Azərbaycan tarixində yaşayacaq, çünki onlar Vətənimizə şərəf gətirən qəhrəmanlardırlar!
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GƏL ORXANIM, GƏL NƏ OLUR…
Qısa ömür yolunu qələmə aldığım
aprel şəhidlərindən biri 1995-ci il avqustun 5-də Qazaxın Aslanbəyli kəndində
doğulan Orxan Məhəmməd oğlu Əliyevdir. Orxan kəndə, torpağa, təbiətə
bağlı oğul idi, göz açıb zəhmətkeş ailədə böyümüşdü. Orta məktəbi bitirib,
2013-cü ildə Bakı Texniki Kollecinin
“Yol hərəkətinin təşkili” fakültəsinə
daxil olanda, atası onu sevindirmək
üçün maşın da almışdı. Orxan da ərköyünlük etməzdi, ata-anasının fədakarlığını dəyərləndirər, hətta Bakıda oxuduğu illərdə aldığı təqaüdlə ailə üzvlərini

sevindirməyə çalışırdı.
Aslanbəyli kəndinin camaatı Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi başlayan gündən top, atəş səslərinə öyrəşmişdilər. Müharibənin
ağrı-acısı bir yana, kənd içində böyüklər həmişə Kəmərli kəndinin bir
hissəsini ermənilərə verənləri lənətlə yad edirdilər. Orxan da kənd
ağsaqqallarından Kəmərli kəndinin faciəsini çox eşitmişdi. Deyirdilər
ki, Kəmərli kəndinin meşələri, oylaqları ermənilərə peşkəş edilməsəydi, indi ermənilər Qazax tərəfə bir güllə də ata bilməzdilər, bu qədər
torpaqlar da əldən getməzdi. Əslində ermənilərin torpaqlarımıza çox
asanlıqla yiyələnməsi zaman-zaman baş vermişdi, son acı hadisənin
tarixi isə 1984-cü ildən sonra başlamışdı. Kəmərlini əldə edəndən
sonra ermənilərin iştahaları daha da itilənmişdi. Oxucuların da yaddaşında və tarixdə qalsın deyə, Qazax rayonunun Kəmərli kəndinin
faciəsinin bəzi məqamlarını diqqətinizə bir daha çatdırmaq istəyirəm.
Qazax rayonunun üç kəndi-Kəmərli, Qaymaqlı və Aslanbəyli kəndləri birlikdə İncidərəsi adlandırılır. Bu üç kəndin gözü isə
Kəmərli kəndidir. Kəmərli ona görə bu kəndlərin gözü idi ki, 1984-cü
ilə qədər ən zəngin ərazilər onun ətrafında və daxilində idi. 1984-cü
ildə isə bu cənnət məkanı Azərbaycan Sov.İKP-nin Partiya Komitəsinin birinci katibi Kamran Bağırovun imzası ilə ermənilərə peşkəş
etdilər. Kəmərli kəndində nələrin getdiyini, hansı hadisələrin baş verdiyini yazıçı jurnalist Fəridə Ləman şahidlərin dili ilə “Qılınckəndi
dastanı”nda qələmə alıb:
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“Uç kənd dairəvi Ermənistanla həmsərhəddir. Kəndin evləri zaman-zaman planlaşdırma əsasında dədə-baba yurdundan dərəyə köçürülüb... Kəmərli kəndi Qazax rayonundan 38 km şimal-qərbdə, dağ
ətəyində yerləşir. Kənd Güney tərəfdən Ofluquzaq dağ silsilələri ilə
əhatə olunub. Kəndin əhalisi 4 mindən çoxdur. Kənd yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngindir. Cəvid, Ləzgiboyun, Qıllıdağ, Qurudərə, Sarıpərdə, Cəvizli, Göyrüşlü, Çınqıllı, Bagman, Yemşanlı, Alçalı, Palıdlı,
Vələsli, Zoğallı, Dərəbəyli, Fmdıqlı, Tutdərəsi, Qarağaclı, Buğçıxan,
Zirincli, Hayvalı, Qaraqaya kimi meşələri, meşələrdə ata-babalarımızın məzarları, yurd yerləri ermənilərin əlinə keçdi. Göydağ, Gözman,
Bəzəklidağ, Çətindərə, Fıstıqlı, Eşşəkquduran, Çayqovuşan, Palantökən, Qavırlıyedək, Cüyürdağı, Xələf, Sarıyoxuş, Şirinarmud, Qazanaşan kimi dağlarımız, Şömçəbulaq, Daşbulaq, Hayvalıbulaq, Keçəlin bulağı, Soyuqbulaq, Zoğallı, Xanımın bulağı, Gədeyli bulaq, Molla
Şərif bulağı, Sarıbulaq, Hovlubulaq, Damcıbulaq, Köyvəllibulağı,
Turşubulaq, Qoşabulaq, Ourdbulağı, Kaftarlı bulaq kimi şirin bulaqlarımız, Qızqalası, Koroğlu qalası, Ağoğlan məbədgahı kimi ziyarət
yerlərimiz də mortanılara qaldı.”
Bəs bu necə baş verdi?!
Jurnalist-publisist Fəridə Ləman xanımın sənədli kitabında belə
yazılır:
“1984-cü ildə Qazax rayonunun Ermənistanla həmsərhəd ərazilərindən bir hissəsinin Ermənistana verilməsi hadisələri haqqında
o günlərin şahidi Yusif Yusifovun dediklərindən: “Dəfələrlə torpaq
üstündə ermənilərlə bizim aramızda mübahisələr olmuşdu. Onlar
nəyin bahasına olursa olsun, sübut etmək istəyirdilər ki, filan yerdə
filan sahə onlara çatmalıdır. Biz isə öz qüvvəmizlə, inadımızla ermənilərin istədiklərini onlara verməmək üçün mübarizə aparırdıq. Bu
barədə Azərbaycanın Nazirlər Sovetinə yazırdıq. 1982-ci ildə Heydər
Əliyev respublikadan Moskvaya gedən kimi, ermənilər yenə ərazi
iddialarını qaldırmağa başladılar. Və nəhayət, 1983-cü ildə ilk dəfə
Azərbaycan Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Şamil Əli oğlu
Rəsizadənin rəhbərliyi altında 1969-cu ilin may ayının 7-də ermənilərin də iştirakı ilə Ermənistan və Azərbaycan Ali Sovetləri tərəfindən
təsdiq olunmuş xəritə üzrə olan iddialar qüvvəyə mindi. 1969-cu ildə
tərtib olunub və təsdiqini tapmayan, Azərbayacn SSR Ali Sovetin o
zamankı katibi Zərifə Şükürovanın möhürü və qolu, Ermənistan SSR
Ali Soveti sədrinin möhürü, imzası və Zaqafqaziya dairəsinin möhürü olur. Şamil Rəsizadə bildirir ki, həmin xəritəyə yenidən baxılmalı373
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dır. Ola bilsin ki, xəritə çəkiləndə hansısa bir səhvə yol verilib. Erməni
tərəf deyir ki, xəritədə heç bir səhv yoxdur, sadəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev 1969-cu
ilin avqust ayında hakimiyyətə gələndən sonra xəritədə göstərilən
sərhədlərin yaradılmasına mane olub, bu məsələnin qaldırılmasının
qarşısını alıb. İndi isə nə Əliyev var, nə də Dəmirçiyan. Ona görə də
artıq bu məsələni rahatlıqla həll etmək olar. Həmin xəritənin protokollarına görə 2530 hektar torpaq sahəsi Qazax rayonundan Ermənistana verilməli idi. 1984-cü ildə oktyabrın 23-də Azərbaycan SSR
Nazirlər Sovetinin birinci müavini Şamil Rəsizadə bir qrup nümayəndə ilə Kəmərli kəndinə gəlir. Kənd adamları Qılınckəndinin Batdaqlı
bulağı deyilən yerdə nazir müavininin qabağını kəsirlər, o isə kəndlilərlə “barev axber” deyərək, ermənicə salamlaşır. Və hətta kəndliləri bu torpaqları qanunsuz istifadə etməkdə günahlandırır. Bu zaman
kənd sakinlərindən biri onunla dalaşaraq deyir ki, “bizim ümidlərimizi
niyə qırırsınız, eşitmişik ki, sizin gəlininiz ermənidir, bəlkə ona görə
ermənilərin tərəfini belə saxlayırsınız”. 0 zaman erməni sevgisi ilə qəlbi
dolu olan nazir müavini onlara “hamınız qurban olun mənim erməni
gəlinimə”, deyə acılı bir cavab verir. Həmin qarşıdurmalarda bir yaşlı
qadın da qabağa çıxıb Rəsizadəyə “Ay satqın, buraya torpaq verməyəmi gəlibsən?” - deyəndə, o həmin qadını itələyərək yerə yıxır.
Kənd camaatı hökumət adamının bu hərəkətindən daha da qeyzlənərək, “ölsək də erməniyə bir qarış torpaq verməyəcəyik”, - deyib
Şamil Rəsizadəni və erməni nümayəndələrini meşəyə buraxmamaq
üçün yolu bağlayırlar. Şamil Rəsizadəni xidməti “Çayka” maşını ilə
birlikdə dərəyə aşırırlar. Və bundan sonra yolu kəsən, torpağından
keçməyən kənd adamlarını aldadıb kəndin klubuna gətirirlər, onlar
kluba tərəf gələndə, görürlər ki, kənd milis işçisi ilə doludur. Etiraz
edənlərin məsələsini partiya bürosunun iclasına çıxarırlar. Çıxarılan
qərarla razılaşmayan kəndlilər burada üsyan edirlər. Kənd müəllimi,
Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Mirzə Aslanovu
partiyadan uzaqlaşdırırlar. Üsyanda iştirak edən kənd camaatı barədə cinayət işi açılır. Kəmərli kəndinin yuxarıda qeyd etdiyim ərazilərinin ermənilərə verilməsi ilə bağlı delimitasiya sənədləri həm Ermənistan SSR və həm də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə göndərilir.
Kəndin ziyalıları isə Moskvaya yazışmalarını dayandırmırlar. 1985-ci
ildə isə Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Kamran Bağırov Kəmərli kəndinə gəlir. Və yenə həmin kənd klubunda 2530 hektar ərazinin ermənilərə verilməsini əsaslandırır. Kəndin sakinlərin374
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dən biri Bağırova deyir: “Bizim gözəl torpaqlarımızı əlimizdən alıb
ermənilərə verirsiniz, indən sonra heç yaşamaq da istəmirik”, Kamran Bağırov isə ona belə deyir: “Eybi yoxdur, hər şey yaxşı olacaq”.
Lakin kəndin fəalları düz 1988-ci ilə qədər Moskvaya yazmaqdan usanmadılar. Onlar hələ də inanırdılar ki, gedən torpaqları geri
ala biləcəklər. Ancaq sən demə, ermənilərin planları çox dərin idi. Ən
ağrılısı da odur ki, bu hazırlanan planların əksəriyyətində çörəyimizi
yeyib, ermənilərə xidmət edən nadanlarımızın da imzası var idi.
1991-ci ildən sonra Ermənistanla həmsərhəd zolaqda yerləşən
bu üç kəndi birləşdirən İncidərəsi hər gün ermənilər tərəfindən atəşə
tutulmaqdadır. Bu fürsəti ermənilərə sapı özümüzdən olan baltalar
verdilər. Orxan Əliyev də həmin o top-tüfəng, güllə səslərinin altında
böyümüşdü. Qarşıda görünən meşələrin, ərazilərin ermənilərə verilmə tarixini də gözəl bilirdi. Hər dəfə top atılanda, televiziyadan şəhid
xəbəri eşidəndə qovrulurdu, içindəki intiqam hissi isə alışıb-yanırdı.
2015-ci ilin 27 iyununda o, əsgərliyə yola düşdü. Anası Şəfiqə xanım, atası Məhəmməd kişi hər ay Tərtərə, oğlunu görməyə gedərdilər.
Şəfiqə xanım yükünü elə tuturdu ki, oğlunun xidmət etdiyi hərbi hissədəki uşaqlara da apardıqlarından pay çatsın. Bir dəfə də həyətdəki
ördəkləri kəsib, aparmışdı ki, hərbi hissənin çöl tərəfində oğluna kabab
çəksin. Ancaq oğlu anasının bu istəyinə qarşı çıxmışdı. Şəfiqə xanım
deyir ki, Orxanın ən yaxın dostu Bakıdan olan Mahir Mirzəyev idi:
- Orxan Mahirsiz bir tikəsini də yeməzdi. Hər ay görüşə gedəndə
Mahiri görməsəydim, darıxardım. İkisi də gəlib oturardı yanımda. Nə
aparsam, hər ikisinə həvəslə yedirərdim. Anlayırdım ki, yol uzaqdır,
onun valideynləri gələ bilmirlər. Oğlum döyüşə də Mahirlə birlikdə
getmişdi. Aprelin 1-i axşamüstü zəng vurdu bizə, dedi ki, təlimdəyik.
Top-mərmi səsləri buralara gəlirdi. Ancaq Orxanın komandiri demişdi ki, onu ön cəbhəyə aparmayacaqlar. Sonra onları döyüşə göndəriblər. Aprelin 2-də kənddə hamı Orxanın şəhid olmasını bilirmiş, bir
bizdən başqa...
Həmin gecə Şəfiqə xanım yuxularını qarşıdırdı, nəfəsi kəsildi, səhəri dirigözlü açdı. Həyət-bacada iş görmək istədi, əli işə yatmadı. Əsgər
anasının xəbəri yox idi ki, oğlu Vətən torpağını düşməndən geri almaq
üçün odun-alovun içərisindədir... Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə Orxan
Əliyev, Samir Kaçayev, Mikayıl Vahabzadə, Mahir Mirzəyev Seysulan
tərəfdən düşmənin həmləsinə qarşı çıxan, ilk döyüşə atılan əsgərlərdən
idilər. Ermənilərlə üzbəüz vuruşda əsgərlərimiz birinci müdafiə xəttini
cəsarətlə yarmışdılar. Həmin gecə Seysulan döyüşündə 18 nəfər şəhid
375
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olmuşdu. Onlar döyüşə ölmək üçün deyil, qələbə qazanmaq üçün getmişdilər və həmin qələbəni qazanmışdılar...
Arxadan köməyə gələn hərbçilər çevik tərpənərək, 19-22 yaşlı ilk
şəhidlərimizi göydən yağış kimi yağan güllələrin altından çıxarmışdılar. Aprelin 2-də isə Məhəmməd kişinin həyətinə qara xəbər gəlmişdi. Bütün el-oba Orxanın tabutunu qarşılamağa çıxmışdı. Şəfiqə
xanım oğlunu əsgərliyə yola salanda da kənd əhli bu cür başına yığışmışdı, ləziz təamlardan süfrə açıb bütün gecəni şənlənmişdilər. O
da hamının yanında Sufi Hacı Mahmud Əfəndi türbəsində Orxanın
gəlişi ilə bağlı qurban kəsəcəyini əhd eyləmişdi. O günlə bu günün
arasında yerlə-göy qədər fərq var idi... Biri sevinci tərənnüm edirdi,
digəri dünyanın ən ağır kədərini...
Torpağına, elinə-obasına bağlı olan Orxan Astanbəylidə kənd qəbiristanlığında Sufi Hacı Mahmud Əfəndinin türbəsinin yaxınlığında dəfn olundu. O gündən şəhid məzarı kənd əhalisi üçün qibləgaha
çevrildi...
Anası Şəfiqə xanım indi də Orxanın yolunu gözləyir. Orxan
həyətə girəndə həmişə pilləkənlərin üstündə oturardı. İndi həyətdə
o baş-bu başa gedərək, “Orxan” - deyib sızlayır ana. İndi gündə min
dəfə Orxanın həmişə oturduğu pilləkənlərə baxır, oğlunun hərəkətləri, gülüşü kino lenti kimi gözlərinin önündən getmir. Deyir ki, ölən
günümə kimi “Orxan-Orxan” deyəcəyəm”. Daha səbrim qalmayıb.
Orxansız yaşamağı özümə haram bilirəm. İlk məhəbbətim, ilk övladım Orxandır. “Orxan” - deyə-deyə öləcəm...
2017-ci ilin yanvar ayında geri qayıdacaqdı, ana Orxanı gözlədi,
Orxan isə gəlmədi.
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CABBARXANDAN YADİGAR
QALAN DÜŞMƏN QƏLPƏ
- Ay oğul, heç təsəvvürümə gəlməzdi
ki, bu yerləri bir də nə vaxtsa görəcəyəm.
Qismətə bax ki, mənim azad edə bilmədiyim
yerlərdə indi sən keşik çəkirsən, bizim kimi
sən də sərhəddin o biri üzündə olan yerlərə
həsrətlə baxırsan...
-Ata, siz azad etməmisiniz, biz azad
edərik.
-Kaş elə olaydı...
…Ermənilərlə sərhəddin 300-400
metrliyində yerləşən postda, Çocuq
Mərcanlı istiqamətində xidmət edirdi Cabbarxan Hacıağayev. Atası İlham
Hacıağayev, illər öncə oğluna bu yerlər
haqqında danışmışdı. Demişdi ki, körpünün o biri üzü Cənubi Azərbaycandır.
Arazın qayğısız axan suları araya sədd çəkir. 1992-ci ildə Cabbarxan hələ dünyaya gəlməmişdən öncə, İlham Lələtəpə uğranda döyüşlərdə iştirak etmişdi. Cabbarxan da atasının keçmişindən xəbərdar
idi, o, Qarabağ torpaqlarının müdafiəsinə qalxmış könüllülər batalyonunun üzvü olmuşdu, ermənilərlə uzun illər döyüşmüşdü. İndi
Cabbarxan bir vaxtlar atasının keşik çəkdiyi postda xidmət edirdi və
atası kimi o da ermənilərin mövqelərini nəzarətdə saxlayırdı. İlham
həm də rabitəçi idi. Hərbi rabitəçi kimi o, hələ Sovet Ordu Sıralarında olarkən fəaliyyət göstərmişdi. Çelyabinsk şəhərində “tam məxfi”
şəraitdə xidmətini başa vurmuşdu. Topladığı təcrübədən sonralar
yararlanmışdı, ermənilərə qarşı vuruşarkən bütün bacarığından istifadə etmişdi. Oğlu Cabbarxanın ağlı kəsəndə isə müharibədə görüb,
şahidi olduğu hadisələrdən onu agah etmişdi. 1992-ci ildə Qubadlıda
Topxana meşəsində ermənilər tərəfdən atılan top mərmisinin partlaması nəticəsində İlham kontuziya almışdı, lakin bir neçə gündən sonra yenə də xidmətini davam etdirmişdi. Füzuli rayonunun Qırmızı
bazar istiqamətində isə bir qrup döyüşçü ilə mühasirəyə düşmüşdü.
Üç gün taxıl zəmisində sürünə-sürünə yol axtaran gənc döyüşçülər
acından ölməmək üçün taxılın çiyidini ovuclarında üyüdərək yemiş377
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dilər. Onları 776-cı diviziyanın komandiri, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eldar Ağayev gəlib tapmışdı və mühasirədən xilas etmişdi. Atasının söhbətlərindən Cabbarxan anlayırdı ki, o zamankı müharibədə
ruslar Azərbaycana texnikanı nasaz vəziyyətə gətirəndən sonra verirlərmiş. Döyüşün şiddətli yerində hərbi texnika sıradan çıxırmış. Elə
indi də Cabbarxan yaxşı bilirdi ki, sərhəddin o biri üzündə, Ağdam
istiqamətində, Sərsəng su anbarı yaxınlığında dayanan hərbi qüvvə
əslində ermənilərin deyil, rusların 226-cı diviziyasıdır.
Cabbarxan atasından Vətən döyüşləri haqqında çox xatirələr
eşitmişdi, ona görə də üzbəüz sərhəddə, Çocuq Mərcanlı kəndində
qulluq etməkdən qürur duyurdu. Lakin hər gün qarşıdakı düşmən
postlarına və mövqelərinə baxarkən “dişi bağırsağını” kəsirdi, qisas
gününü gözləyirdi.
İndi İlham Hacıağayev 2016-cı ilin yanvar ayında oğlu ilə olan
görüşünü xatırlayır:
- Horadizə çatanda məəttəl qalmışdım ki, buralar mənə tanış gəlir. Sonra oğlumun olduğu posta getdik. Oğlumla görüşdüm, o, əli ilə
yaxınlıqdakı bir evi göstərib dedi ki, bu Oqtay əminin evidir. Hamı
köçüb gedib buradan, qalan bizim hərbi hissədir, bir də Oqtay əminin ailəsi. Bakıdan gətirdiyimiz bağlamaları açdıq. Həmişəki kimi, əsgər yoldaşlarını çağırıb, başına yığdı, onları süfrədəki sovqata qonaq
elədi. Bir ay ərzində 2-3 dəfə gedirdik oğlumun görüşünə. Görüşə
getməzdən əvvəl Cabbarxan uzun bir ərzaq siyahısı tuturdu, biz də
istədiklərini sevinə-sevinə alıb aparırdıq və orada imkansız uşaqlara
paylayırdıq. Deyirdi ki, Allaha da xoş gedər. Onu da deyim ki, həmin
hərbi hissədə əsgərlərin yemək-içmək sarıdan problemi yox idi. Hərbi hissənin yaxınlığında yaşayan Oqtay Həziyev və ailəsi bu əsgərlərə öz balaları kimi baxırdılar. Bayramlarda onlara qoyun kəsir, ev
yeməkləri və şirniyyatlar bişirib verirdilər. Soruşanda ki: “Ay Oqtay
kişi, burada tək yaşamaqdan qorxmursunuz?, deyirdi ki: “Məni bu
qədər əsgər qoruyur, nədən qorxmalıyam ki...”.
Bir dəfə komandiri Cabbarxandan soruşub ki, sənin idmançı olmağın haqqında söz-söhbət gəzir, ancaq bir idmançı kimi nəyə qadir
olduğunu görmədim axı... Oğlum zabitdən üzr istəyib və deyib ki, bir
bıçaq götürün və mənə hücum edin. Zabit bir bıçaqla onun nəyə qadir
olduğunu yoxlayır və Cabbarxanın xüsusi fəndlərlə özünü qorumaq
bacarığını görüb heyrətlənir. Cabbarxan idmanın “şaolin taekvando”
növü üzrə 5 dəfə Azərbaycan çempionu olmuşdu. Üç qızımdan sonra
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dünyaya gəldiyi üçün onu idmana yazdırmışdım ki, hər yerdə özünü
qoruya bilsin, həm də bacılarına arxa-kömək olsun. İdmana getməyi
onu həm də pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmışdı.
Nə siqaret çəkirdi, nə də içki içirdi. Hətta qulluq etdiyi hərbi hissədə də bütün yoldaşlarına siqaret çəkməyi tərgitmişdi. Dostları deyirdi ki, ondan siqaret üçün pul istəyən həmyaşıdlarına pul vermirdi,
ancaq başqa ehtiyacı olanlara hər vaxt kömək edirdi.”
Mənim oğlum belə oğul idi, hər yerdə səliqəsi, mərifət ilə seçilirdi. Qızdan həyalı idi, - deyərək söhbətə qoşulur Cabbarxan Hacıağayevin anası Riyanə xanım:
- 5 övladım - üç qızım, iki oğlum var. 1996-cı ilin 4 avqustunda
Cabbarxan dünyaya gəldi. O qədər pirlərə ocaqlara gedib, nəzir etdim
ki, Cabbarxan tək olmasın, bir qardaş da versin Allah ona. Bir neçə il
sonra Rəhim doğuldu. Sözümü eşitdi Allah. Ancaq bəzən eşitmir adamı o göydəki pərvərdigar. Oğlumun əsgərliyi bitmişdi. Aprelin 1-də
qayıdıb evə gələcəkdi. Biz onu qarşılamaq üçün hazırlıq görürdük...
Mənim həyat yoldaşım da, qızlarım da hərbi sənaye sahəsində işləyirlər. Bu dövlətə şərəflə qulluq edirlər. Biz hər zaman vətənə sadiq
olmuşuq. 2014-cü ildə oktyabrın 1-də hərbi xidmətə yola düşəcəkdi
Cabbarxan. Necə oldusa, həmin günü təxirə saldılar. Axşam evə qayıtdı. Adətən Cabbarxan gecələr yemək yeməzdi. Dönüb mənə dedi
ki, “ana yemək bişir yeyim, bəlkə bir də səninlə yemək süfrəsinə oturmadım... Bəlkə şəhid olacağam... Dedim, “elə danışma, ağzından bu
sözləri qara yellər aparsın”. Məktəbdə oxuyanda da bir dəfə evə gec
gəlmişdi. Narahatlığımı görüb dedi:
- Ana mənsiz qalmağa öyrəş. Vaxt olar, elə yerə gedərəm ki, mənsiz qalmaq çətin olar sənin üçün.
- Hara gedəcəksən ki? Sən hara getsən mən də gələrəm, - dedim.
- Ora hər vaxt gəlmək olmur. Ora bir başqa şəhərdir. Tanrı yazısıdır, bilmirik ki, sonumuz nə olacaq, -dedi.
Onun qarışıq cavablarına fikir vermədim. Dedim uşaqdır da, danışır özü üçün. 2014-cü ilin oktyabr ayının 7-də əsgərliyə yola saldıq
onu. 2015-ci ilin may ayında əsgərlikdən məzuniyyətə gəldi. Boyuna
baxıb sevindim, əsgər anası olmağımla öyündüm. Mənə dedi ki:
- Ana, bir ad var ki, o əsgər anasından da ucadır. O ada heç bir
ad çatmaz.
- Nədir o ad, ya bala? - deyə soruşdum.
- Vaxtı gələndə, biləcəksən - dedi. Məzuniyyəti başa çatıb, hərbi
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hissəyə qayıdanda isə dedi ki:
- Mütləq mənim 19 yaşımın tamamında nəyin bahasına olursa-olsun, 1 günlük ezamiyyət alın ki, gəlib doğum günümü - 19 yaşımı
sizinlə keçirim. Neylədiksə, onu fikrindən döndərə bilmədik. Dedi ki:
- Bilmək olmaz, bəlkə 20 yaşımı keçirə bilmədim. İçimdə ağlayırdım onun bu sözlərinə, ancaq nə biləydim ki, özü-öz əcəlindən
xəbərdar imiş. 2015-ci ildə avqustun 4-də onun üçün hərbi hissədən
icazə aldıq, səhər tezdən gəldi. Ad günü münasibətilə tortu kəsib ilk
tikəsini mənə verdi, bu günümüzdən bir də heç vaxt olmayacaq. 19
yaşın adı başqadır, 20 yaş ya ola, ya olmaya... - dedi. Elə həmin axşam
da qayıtdı hərbi hissəyə... Düşmənlə üzbəüz mövqedə olduqlarına və
hərbi hissənin mürəkkəb zonada yerləşdiyinə görə, onların telefondan istifadə etmələrinə qadağa qoyulmamışdı.

Həm də bu hərbi hissədə xidmət edən əsgərlərin valideynləri ilə
görüşmələrinə daha çox icazə verilirdi. Bilirdim ki, cəbhə xəttində
qarışıqlıqdır. Ancaq Cabbarxan hər gün bizimlə danışdığından narahatçılığım yox idi. Aprelin 3-də atası ilə danışdı. Mən narahat oldum
ki, mənimlə niyə danışmayıb. Bir də aprelin 4-ü səhər tezdən 6-ya 10
dəqiqə işləmiş İlham dedi ki, Cabbarxan zəng vurub. Sevincək telefonu əlimə aldım. Səsi yaman gümrah gəlirdi. Deyirdi ki: - “Ana ermənini qova-qova gəlmişik, artıq atamın ala bilmədiyi Lələtəpəni də
almışıq. Bayrağımız elə gözəl dalğalanır ki, baxdıqca adamın ürəyi
fərəhlənir. Məndən nigaran qalmayın. Sevinirəm ki, bu qələbə mənim
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gözümün qabağında baş verib. Ana, sən özündən muğayat ol, ancaq
vaxtım azdır. Xeyli irəli getmişik, hələ gedirik də...”. Soruşdum ki:
- Ay bala, nə vaxt gəlirsən?
Sən hazırlığını gör, -dedi:
- Bacımla sənə göndərdiyim konfet kağızları var a.... onlardan al,
mənim qonaqlığımda şokolad yeyilməz. Elə aş bişirərsən ki, ətri dünyaya yayılsın. İkinci günü badımcan dolması bişirərsən, üçüncü günü
isə, səbziqovurma...
- Ay bala, sən hara gedirsən ki, məgər, əvvəl evə gəlməyəcəksən?
- deyə, təəccüblə ondan xəbər aldım:
- Səhər o başdan bu nə sözdür danışırsan? Sən gələndən sonra hamısını bişirəcəyəm. Gizlin gəlirsən yəqin, arxayın ol, heç kimə
demərəm. Bacılarına sürpriz edərsən.
- Ay ana, mənim qonaqlığıma 20 il üzünü görmədiyin adamlar
gələcək, bacımın toyunda iştirak etməyənlər də gələcək. O qədər qonağın olacaq ki... Mən sənə deyirəm axı... başqa yerdə qalmağa gedirəm. Ola bilər 1-2 saata, ya da bəlkə 3 günə gəlib çatdım...
Cabbarxanın danışdıqlarından heç nə başa düşmədim. Amma
mən aprelin 1-i üçün hazırlıq işlərimi görmüşdüm. Bütün ərzaqları
alıb evə qoymuşdum ki, oğlum əsgərliyini bitirib gələndə, onunla
bərabər qonaqları da layiqincə qarşılayaq. Kasıbın nəyi olmasa da,
bəzəkli süfrəsi həmişə olur...
Atası İlham Hacıağayev söhbətimizə qoşulur:
- Mənə sonradan dedilər ki, bölük komandiri özü də bilmədən
necə olubsa, gətirib telefonu Cabbarxana verib ki, al, ailənlə danış.
Etiraf edir ki, sanki kimsə ona belə bir göstəriş verdi. Cabbarxanın
anası ilə söhbətini eşidib, sonra onu danlayıb ki, məgər adam anası ilə
elə danışarmı, biz döyüşü qələbə ilə başa vurmuşuq, sən isə ölməkdən söz açırsan...
Cabbarxanla anasının telefon söhbətindən bir az sonra Yasamal
rayonunun hərbi komissarlığından zəng vurdular və məni ora çağırdılar. Getdim. Dedilər ki, oğlum Cabbarxan şəhid olub. İnanmadım.
Dedim ki, bir az bundan əvvəl anası ilə telefonla danışmışdı. Onlar
da çaşıb qaldılar. Xeyli araşdırma apardılar və məlum oldu ki, anası
ilə danışıb qurtarandan 10 dəqiqə sonra düşmənin atdığı mərminin
qəlpəsi oğlumun ayağını kəsib və qarnının altını yararaq keçib. Elə
həmin dəqiqə də o, canını tapşırıb. İlham həmin qəlpəni gətirib mənə
də göstərdi.
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Qəlpəni əlimə alıb iki ovcumun içərisində sıxdım. Tumarladım, bu vətənimə Qalibiyyət
gətirən 20 yaşlı əsgərin bədəninə
sonuncu dəfə toxunan, onu qana
bələyən və o şanlı döyüşdən qalan yadigar idi. Fələyin hökmünə
bir bax ki, oğlunun canını alan
o düşmən qəlpəsini, indi İlham
Hacıağayev bir neçə il bundan
əvvəl hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə aldığı medal qutusunun içərisində saxlayıb əzizləyir. Kiçik bir dəmir parçasının hökmünə və gücünə bax... Bir igidin ömrünü yarımçıq qoyan qəlpənin dəyərinə bax...
- Tanrı heç bir bəndəsinə belə acı xəbəri eşitməyi nəsib etməsin, deyir İlham və söhbətinə davam edir:
- Dostlarımı köməyə çağırdım. İstəyirdim ki, evdəkilər bu xəbəri eşitməsin. Yasamalda kirayə qaldığımız həyətə gəldim. Baxdım ki,
qohum-qonşular bizə yığışır. Qardaşıma zəng vurub dedim ki, get
oğlumun tabutunu sən gətir. Hamıya tapşırdım ki, hələlik evdə bacılarına heç nə deməsinlər. Bilmirdim nə edim, necə deyim onlara bu
qara xəbəri. Bütün dünyam alt-üst olmuşdu. Riyanə telefonuna nəsə
qeydlər edirdi və deyirdi ki, Cabbarxanla yazışır. Sən demə, döyüş
bölgəsində hərbi hissədəki Akif Quliyev adlı dostuna deyiblər ki, sən
hələlik anası ilə əsgər Hacıağayevin adından əlaqə saxla. O da dayanmadan Cabbarxanın əvəzinə ailə üzvlərimizlə yazışırmış.
Cabbarxanın anası söhbəti davam etdirir:
- Başqa vaxt qohum-əqrəbanın belə yığışmasını görsəm, şübhələnərdim. O gün hamı mənə təəccüblə baxırdı. Mən isə onlara teztez deyirdim ki, Cabbarxan sizə salam yazır. Həqiqətən də Cabbarxanın telefonundan mesajlar gəlirdi. Yazışırdıq:
- Ana necəsən?
- Yaxşıyam, oğul. Nə vaxt gəlirsən? Bütün qohumlar yığılıb səni
gözləyir axı...
- Bir azdan gələcəm, gözlə ana...
- Saat neçədə çatarsan?
- Narahat olma. Qalibiyyət bizim tərəfdədir. Düşməni qovmuşuq.
- Özündən muğayat ol, ha... Cabbarxan...
- Sağ-salamatam, mami...
382

Cabbarxan Hacıağayev
- Bu sənsən mənə yazan Cabbarxan?!
- Həəəəə... Mənəm... Bəs niyə mami... yazırsan?
- Nə bilim çaşdım...
- Bir neçə saat idi ki, yazışırdım. Dünyadan xəbərim yox imiş. Sən
demə, məni aldadırlarmış. Evdəkilərə dedim ki, soyuducudan əti götürüb bişirməyə başlayın. Cabbarxan harada olsa, indi mütləq gəlib
çıxacaq...
Aprelin 4-dən 5-nə keçən gecədə İlham mənə dedi ki, Cabbarxan
şəhid olub... İnanmadım. Dedim yalandır, mən bütün günü onunla
yazışmışam. Ola bilməz. Sonrasından xəbərim yoxdur... Bir də ayılanda səhər o başdan gördüm ki, balamı bayrağa bükülmüş tabutda
gətirdilər. İnanmaq istəmirdim. Axı, o, mənə belə demirdi, qayıdacağından danışırdı... Mən oğlum üçün elə xəyallar qurmuşdum, qəlbimdə elə arzular tutmuşdum ki... Bacıları onun üçün xonça bəzəyəcəkdi... Cabbarxan mənim ümid yerim idi, oğlumun 1.85 sm boyu var
idi... Onu yarış kürsüləri gözləyirdi. O, vətəninə layiqli oğul idi, qeyrətli, mərhəmətli, ürəyi açıq idi. Bax beləcə, tifaqımız dağıldı... Cabbarxanın dediyi kimi, onun yasına 20 il bundan əvvəl ayrıldığımız
qonşular, dostlar yığışıb gəldilər. Şəhid balamın dediyi kimi, məclisi
çox şərafətli oldu... 158 saylı məktəbdə ona dərs deyən dil-ədəbiyyat
müəllimi, sinif rəhbəri Səmayə müəllimə gəldi. Tabutunun qarşısında diz çöküb ağladı və dedi ki, Cabbarxan, heç adam da öz sözünə
bu qədər sədaqətli olarmı? Ezamiyyətə gələndə, niyə dedin ki, şəhid
müəlliməsi olacaqsan...
Onu Bakıdakı, Şəhidlər Xiyabanında dəfn etmək istədik, yer vermədilər. Aparıb Xocasəndəki ailə qəbiristanlığında dəfn etdik. Qonum-qonşularımın, doğmalarımın qurbanı və duaları hasil olmadı.
Tanrı təkcə Cabbarxanm dualarını, arzularını eşitdi... Ancaq məzarına
gedəndə inanıram yoxluğuna. Adi günlərdə, hər gün gözüm qapıdadır, qulağım səsdədir. Elə bilirəm ki, harada olsa, yenə zəng edəcək,
harada olsa, qayıdıb gələcək. Deyirdilər ki, şəhidlər ölmür. Mən indi
o sözə inanıram. Mənim balam da ölməyib, mənim üçün yaşayır.
Cabbarxanın atası İlhamın dediklərindən:
- Mənim babalarım Səttarxan, Cabbarxan, Təbriz - Azərbaycan
hökumətinin başçıları olublar. O babalarımın ruhuna hörmət əlaməti
olaraq ilk oğlumun adını “Cabbarxan” qoydum. Bu seçimi təsadüfən
etmədim, istədim ki, oğlum onlara layiq böyüsün və yaşasın. O da
babaları kimi hərbçi oldu. Lakin Cabbarxanı tez itirdim. Cabbarxanın
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tabutunu gətirəndə bədənində bir ayağı yox idi. Sonradan oğlumun
itmiş ayağını döyüş meydanından tapdılar və onu Lələtəpədə sancılan bayrağın aşağısında dəfn etdilər. İndi oğlumun iki məzarı var.
İkinci məzar Lələtəpə üzərində dalğalanan Azərbaycan bayrağına şahidlik və yoldaşlıq edir. Bildiyiniz kimi, indi oğlumun xidmət etdiyi
Cocuq Mərcanlı ərazisi düşməndən geri alınıb və dövlətimizin ordusunun nəzarətinə keçib. Onun xidmət etdiyi hərbi hissənin yerində
indi məscid tikiblər. Oralara gələn hər kəs balamın bir hissəsi uyuyan
məzara baş çəkir. O məzarın üstündən yayda- qışda çiçəklər əskik
olmur. Həm təbiət öz çiçəkləri ilə nazını çəkir məzarın, həm də insanlar şəhidi unutmurlar... Çocuq Mərcanlıdan heç vaxt ayrılmayan Oqtay Həziyevi isə Azərbaycan Prezidenti mükafatlandırdı, onu “Əmək
ordeni” ilə təltif etdi. Oğlumun ayağı dəfn edilmiş məzarı ziyarətə
gedəndə Oqtay kişi mənə bir qutu gətirib verdi. Dedi ki, döyüşə getməzdən əvvəl bu qutunu Cabbarxan ona əmanət edib, deyib ki, qayıtmasam, ailəmə çatdırarsan. Qutuda oğluma məxsus mülki paltarları,
əşyaları və bir də içərisində 426 manat olan pul kisəsi var idi. Mən hər
dəfə oğlumu görməyə gedəndə, cibinə xərclik qoyardım. O isə həmin
pulları xərcləməmişdi. Bundan əlavə, hər ay əsgəri xidmətdən aldığı
21 manatı da yığıb saxlamışdı. Əsgər yoldaşlarına deyirmiş ki, qayıdanda, ailə üzvlərinin hər birinə hədiyyə alacaqmış. Əvvəl istədim ki,
həmin pulu aparıb uşaq evinə verim. Sonra ailədə məsləhətləşib belə
qərara gəldik ki, Cabbarxanın dediyi kimi edək, qoy ondan hərəyə
yadigar bir əşya qalsın. Pulu zərgərə aparıb verdim. Ailə üzvlərimizin
hər birinin adının baş hərfi yazılmış 5 ədəd qızıl medalyon düzəltdirdim. Cabbarxanm adını tərənnüm edən “C” hərfini anasına verdim.
İndi həmin medalyon onun boğazından asılıb.
Cabbarxanın şəkillərinə baxıram. Qardaşına və bacılarına çox
mehriban olub. Onun haqqında qardaş və bacıları ürəkdolusu danışırlar. Böyük bacısı Yeganənin dediklərindən:
- Qismət elə gətirdi ki, qardaşım əsgərlikdə olduğundan 2016cı ilin fevralında toyumda iştirak edə bilmədi. Mart ayında, Novruz
bayramında mən getdim yanına. Bakıdan Horadizə hər gün qatar
gedir. Gecə qatara minib, səhər hərbi hissənin yaxınlığında düşdük.
Mən təzə gəlin olduğumdan dəyişmişdim. Evdə olanda atam bizə saçımızı kəsməyə, kosmetikadan istifadə etməyə icazə verməzdi. Ona
görə də toydan sonra qardaşım məni tanımadı. Heç mən də onu tanımadım. Qardaşımın boyu artmışdı, böyümüşdü, elə gözəlləşmiş384
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di ki... Üzündə sanki bir işıq var idi. Ayrılanda, bir-birimizi o qədər
öpüb-qucaqladıq ki... Biz maşına oturandan sonra, o, arxamızca xeyli
baxdı... Gözlərində bir həsrət qoyub gəldim... Onu heç vaxt elə qəmli
görməmişdim. Bakıya çatandan bir neçə gün sonra telefonda məndən soruşdu ki, bacı, məni nə vaxt dayı edəcəksən? Utana-utana dedim ki, uşaq olanda biləcəksən. Qayıdıb mənə dedi ki, sən ana olmaq
xəbərini öz ad günündə, mayın 7-də eşidəcəksən. Ancaq mən sənin
yanında olmayacağam, uzaqlara gedəcəyəm. Dedim harada olacaqsan, qardaş, Türkiyəyə gedəcəksən? O hələ Türkiyəni görməmişdi,
nədənsə, fikirləşdim ki, oranı nəzərdə tutub. Dedi hə, Türkiyədə olacağam. Qardaşım həlak olandan sonra, may ayının 7-də səhər gördüyüm yuxuya oyandım. Yuxuda gördüm ki, qardaşım üzümdən öpür,
məni qucaqlayır. Baxıram ki, yan tərəfimdə bir balaca uşaq gəzir.
Çox qəribə yuxu idi. Yuxudan ayıldım, özümü pis hiss elədim. Məni
həkimə apardılar. Eşitdiyim xəbərdən sarsıldım, qardaşımın dediyi
kimi, may ayının 7-də, ad günümdə hamilə olduğumu bildim. Uşaq
dünyaya gələndən sonra adını “Zeynəb” qoyduq. Çünki Cabbarxan
həmişə deyirdi ki, ya “Zeynəb” adlı qızla evlənəcək, ya da bu adı öz
qızına verəcək.
Əkiz bacıları Pərvanə və Fərqanənin söylədiklərindən:
- Hər bacıya qardaşı şirin, doğma olur. Bizim üçün də Cabbarxan
çox dəyərli insan idi. Onu “Kanki” deyə çağırırdıq. Bizdən balaca olsa
da, onu özümüzə böyük bilirdik. Çünki çox ağıllı və müdrik qardaş
idi. Biz əkiz bacılar tikiş fabrikində işləyirik, əsgər paltarları tikirik.
Bir də görürdün iş vaxtı zəng vurub, işimizlə maraqlanır. Deyirdi ki,
paltarları keyfiyyətli tikin ki, əsgərlərimiz burada üşüməsinlər. Qardaşım əsgərlikdə olanda biz də elə bil ki, ürəyimizin istisini verirdik
paltarlara. Tikib, bitirdiyimiz papaqları, paltarları gözümüzün üstünə
qoyub öpürdük. Fikirləşirdik ki, bunlardan hansısa qardaşımıza qismət olacaq. Ondan gec zəng gələndə darıxırdıq. İndi isə elə hey zəng
gözləyirik... Bəzən yuxularımıza gəlir, bəzən yanımızda hiss edirik
onu, hərdən bizə elə gəlir ki, nəfəsini də duyuruq...
Cabbarxanın kiçik qardaşı, 15 yaşlı Rəhim də söhbətə qoşulur:
- Aprelin 4-ü dərsdə idim. Hiss etdim ki, hamının diqqəti mənim
üzərimdədir. Doluxub dayanmışdım. Birdən məni ağlamaq tutdu.
Sonra bir neçə dəfə zabitlər gəlib məndən özümü necə hiss etdiyimi
soruşdular. Şübhələndim. Soruşdum ki, qardaşıma nə olub, dedilər
ki, yaralıdır. Sonra məni evə göndərdilər. Atam mənə ürək-dirək ver385
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di. İçəri girəndə, tabutu gördüm. Dünya başıma fırlandı. Qardaşım
hərbi xidmətdə olanda onun hərbi hissəsinə getmişdim. Mənə binoklla ermənilərin dayandığı əraziləri göstərib demişdi ki, biz buranı alacağıq, biz almasaq, sən alarsan. Qardaş adama arxadır, o yanımda
olanda özümü rahat hiss edirdim. İndi, tək-tənha qalmışam, bilmirəm
kimə güvənim... İkimiz birlikdə idmana gedirdik. Mən də Sərhəd
Xidmətinin xüsusi məktəbində oxuyuram. Kimya və fizika dərslərinə
həvəsim daha böyükdür. Fənn olimpiadalarında iştirak edib, qalib
olmuşam. Gələcəkdə ya təyyarəçi, ya da kəşfiyyatçı olmaq istəyirəm.
Vətənimizin səmalarını, sərhədlərini qorumaq arzusundayam.
Soyadı xanlardan, bəylərdən gələn Hacıağayevlər ailəsi kübarlıqlarnı bu günə qədər qoruyub saxlayıblar. İlham Hacıağayev ali təhsilli mühəndisdir. Vətən müharibəsi veteranıdır. İş elə gətirib ki, ailəsi
böyüyəndən sonra o, ata ocağını tərk edib, bu günə qədər kirayədə
yaşayır, zəhməti ilə köç-külfətinin güzəranını yola verir. İndi o, şəhid
ailəsinin başçısıdır. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş komandan hər zaman şəhid ailələrinə xüsusi ehtiram göstərir, daim onların qayğısına
qalır. Aprel şəhidləri haqqında isə daha vüqarla danışır. Onların qəhrəmanlığını öyür və onlarla fəxr edir. Unutmayaq ki, bizim hamımız
canını vətənə qurban verən şəhidlərə və onların ailələrinə borcluyuq.
Şəhid anasını və şəhid atasını görəndə onların əlini öpmək, onlara baş
əymək, hər birimizin şərəf borcudur.
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TURAN SEVDALI ŞƏHİD
İndi Qızxanım bacını dünyanın heç
bir təsəllisi ovutmur, müharibə onun arzusunu, sevincini gözündə qoydu. Oğlu
Mirsalam Cəfərov tibb sənətini seçmişdi, lakin sona qədər təbib ola bilmədi,
müharibə onun həyatını əlindən aldı.
Kitab yazılı qaldı,
Əhdim pozulu qaldı.
Sənə toy eləmədim,
Könlüm arzulu qaldı.

Mirsalam Təvəkkül oğlu Cəfərov 1994-cü ildə aprelin 7-də Tovuz
rayonunun Bayramlı kəndində anadan olmuşdu. 2000-ci ildə Elşad
Orucov adına Bayramlı kənd tam orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, 2011-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdi. Elə həmin ildə Azərbaycan Hərbi Tibb Məktəbinə daxil olmuşdu. 2013-cü ildə həmin məktəbi
bitirmiş və N saylı hərbi hissədə həkim-feldşer işinə başlamışdı. 2015ci ildə isə hərbi hissədəki fəaliyyəti, işə can yandırması, vətənpərvərliyi və cəsurluğunu nəzərə alan komandanlıq, Mirsalamı dövlət xətti
ilə Türkiyəyə göndərmişdi. Orada xüsusi təlim keçdikdən sonra yenidən, sevdiyi hərbi hissəyə qayıtmışdı və gizir kəşfiyyatçı kimi işə
başlamışdı. Bu sahəyə öz istəyi ilə gəlmişdi və fiziki cəhətdən güclü
olması seçdiyi sənətlə üst-üstə düşürdü.
“Mənim oğlumun çox güclü xarakteri var idi”, - deyir anası
Qızxanım. - Onun üçün işin çətini yox idi. Məqsədinə çatmaq üçün
onu heç nə qorxutmazdı. Bir də gözəl zövqü var idi oğlumun. Paltarın
da, çiçəyin də, meyvənin də ən gözəlini seçərdi.
Cəfərovlar ailəsində Mirsalam evin ən kiçik uşağı idi. Ana böyük
qızını ər evinə köçürtmüş, ev-eşik sahibi etmişdi, ortancıl oğlunu da
oxutmuşdu. Çox çətinlik görsələr də, kənd içində, el-oba arasında hər
zaman vüqarla gəzib, dolanmışdılar.
Mirsalam hərb yolunu seçəndə, atası Təvəkkül kişi etiraz etmişdi. Demişdi ki, ay bala, mən özüm o müharibənin ən qızğın vaxtında,
1992-1996-cı illərdə həyatımı döyüş bölgəsində keçirmişəm, vuruş387

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

muşam. Sən gəl, başqa sənətin sahibi ol, hərbçilik çətindir, bu yolun
gedər-gəlməzi olur. Lakin məqsədindən geri dönməmişdi Mirsalam.
Atasına demişdi: “Mən sizdən daha yaxşı döyüşəcəyəm, torpaqlarımızı işğaldan azad edib, geri alacağam”.
Mirsalamın həm də gözəl nitq qabiliyyəti var idi. Məclislərdə və
ya tədbirlərdə həvəslə çıxış edər, nitqi ilə hər kəsin diqqətini özünə
çəkərdi, məclisi ələ almağı bacarardı. Azərbaycan şairlərinin şeirlərini sinədən deyərdi. Axı sazlı-sözlü Tovuz torpağında uşaqlara şeir-söz boxçası Tanrıdan elə ana bətnində hədiyyə edilir. Vətənini çox
sevərdi, onun sevgisi Vətən sərhədlərini aşardı, arzularında Böyük
Turana qovuşardı. Ən çox sevdiyi şeirlərdən biri də bu idi:
Özü oğuz yurdu, insanları türk,
Edər yağıları o bölük-bölük,
Uludan-uludur böyükdən böyük,
Dərbənddir, Təbrizdir, Turandır, Tovuz.
Səma göy rəngdədir türk torpağında,
Türklər vətənidir solun, sağın da,
Haçaqaya kimi uca dağında,
Türkün məşəlini, sən yandır, Tovuz...
Sevdalısı olduğu hərb yolunu Türk məşəlini əlində tutmaq üçün
seçmişdi. Hamıdan irəlidə olmağı, hamıdan öndə getməyi xoşlayırdı.
Həmin aprel günlərində, düşmənin yeni təxribatı haqqındakı xəbəri
eşidəndə, əvvəlcə ürəyinin telləri əsim-əsim əsmişdi, sonra komandirinə onu da özləri ilə aparmalarını rica etmişdi. Bu günləri o qədər
gözləmişdi ki...
O, bu savaşa həm döyüşçü, həm də tibb işçisi kimi getdi. Aprelin 4-nə kimi döyüşlərdə iştirak etdi. Cəbhədə yaralılara ilk yardım
göstərdi, çox hərbçinin həyatını xilas elədi. Düşmənin 2 yüksək rütbəli zabitini və 10-dan artıq əsgərini məhv etdi.
Döyüşə Goranboy tərəfdən atılmışdı və Seysulana qədər gedib
çıxmışdı. Tap Qaraqoyunluda ən ağır əməliyyatlarda iştirak etmiş,
düşmənin nəzarətində olan ən mühüm postları alanlardan biri olmuşdu. Ötən üç günün nə gecəsindən, nə də gündüzündən xəbəri olmamışdı, nə yatmışdı, nə də dincəlmişdi. Çünki bir yandan yaralılara
yardım əlini uzatmışdı, digər tədəfdən də dostları ilə yeni tutduqları
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mövqelərdə postların qorunmasına nəzarət etmişdi. Belə möhtəşəm
bir gündə Mirsalam kimi oğulun gözünə yuxu gedərdimi? Ağır döyüşlərin birində düşmən gülləsinə tuş gəlib, özü də yaralanmışdı.
Mirsalam hətta yaralı halda da döyüşmüşdü. Çünki dərslərini ustad
hərbçilərdən, kəşfiyyatçılardan almışdı. Üzərinə hücum çəkən düşmənin sayı çox olduğundan, onu gülləbaran etmişdilər. O əsl türk
oğlu kimi qorxmadan sona qədər döyüşərək şəhadətə yüksəlmişdi.
Mirsalam öz arzusuna çatmışdı. Çünki bir dəfə də facebook divarında belə bir qeyd yazmışdı: “Doğrudan da hər kəsin bu həyatda fərqli-fərqli arzuları olur. Mənim də tək bir arzum var ki, Vətən yolunda
yüksək igidlik göstərərək, şəhid olum. İnşallah, bu arzuma çataram.
Çünki Vətən dardadır, əzizlərim...”.
Bəzən Tanrı insanın dualarını tez eşidir. Belə bir inancımız da var
ki, Tanrı hər kəsə şəhidlik məqamını qismət etməz, görünür, Mirsalam onun sevimli bəndələrindən olub...
Mirsalamın şəhadətə yüksəlmək xəbərini anası Qızxanıma qonşular dedilər. Ana əvvəl inanmadı. Televizorda xəbərləri izlədi. Buna
qədər isə düşmənlə ön cəbhədə döyüşlər getməsindən xəbərdar idi.
Lakin oğlundan heç bir nigarançılığı yox idi. Hətta televizordan 12
nəfərin şəhid olması xəbərini eşidəndə dizlərinə vurub, “Ay sizin ananız ölsün, bu dərdi necə çəkəcəksiniz?” - deyərək ağlamışdı. Axırıncı
dəfə Mirsalamla martın 22-də bayramlaşıb, söhbət etmişdi. Oğlu anasından bu il kənddə el-obanın Novruzu necə keçirməsini soruşmuşdu, o da oğluna, bayram axşamındakı mənzərəni nağıl etmişdi:
-Ay Mirsalam, uşaqlar həmişə sənin çıxdığın Çal dağının başına
qalxıb tonqal qaladılar, kaş sən də burada olaydın... Bayram həmişəki
kimi şən keçdi, bilmirsən, bizim uşaqları, hər yerdə şənlənməyi bacarırlar.
-Ana, mən də gələn il Novruzu sizinlə keçirərəm.
-Mirsalam, aprelin 7-də bəlkə gələsən, doğum günündür, yaxşı
hazırlıqlar görüm, birlikdə keçirək. Olsun sənin üçün Novruz bayramı.
-Ana, söz vermirəm, ancaq çalışacağam ayın 7-də gəlim. Baxarıq.
Gəlim, evimizin təmirini də qurtaraq ki, qardaşımın toyu gələn ilə
qalmasın. Yoxsa uzandıqca, uzanacaq.
Ana oğlu üçün doğum günü hazırlığına başladı, əlində iş gördüyü vaxt bu ağır xəbəri verdilər ona... Oğlunun əziz günündə eşitdiyi qara xəbər yandırıb-yaxdı onu. İnanmaq istəmədi o acı xəbərə,
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Mirsalam sözünə-əhdinə sədaqətli idi, anasına bu dağı çəkdirməzdi...
Qızxanım oğlunun ölümü ilə bağlı ona göstərilən şəklə baxıb fikirləşdi ki, yəqin səhv düşüb, bəlkə bu kiminsə şəklidir... Bir az diqqət
yetirib şəkildəki oğlanı Mirsalama oxşatdı, amma yenə də qara xəbəri
özünə yaxın buraxmadı. Gözlədi. Həsrətlə gözlədi oğlunun yolunu...
Üzünü kəndin arxasındakı Çal dağına tutub yalvardı:
Dağlar maralımı ver,
Səbrü-qərarımı ver.
Sağ maral sənin olsun,
Mənim yaralımı ver.
Qızxanım bacı elə bilirdi ki, oğlu yaralıdır. Aprelin 4-dən sonra düz 7 gün yol gözlədi. Təvəkkül kişi hara getdisə, oğlundan bir
xəbər öyrənə bilmədi, evə kor-peşiman qayıtdı, ona elə “gözlə”, dedilər. Aprelin 10-da Cəfərovların bütün ümidləri puç oldu. Mirsalamı
tabutda gətirdilər. Bütün el-oba Bayramlı kəndinə yığışdı. Dostları,
sevdikləri “Mirsalam” deyib göynədilər. Mirsalam isə indi göylərdən
seyr edirdi aşağıdakıları. Ruhu rahatlıq tapmışdı, çünki sevdiyi kəndinə gətirmişdilər cismini. Aprelin 11-də onu sevdiyi şəhadəti adına
layiq dəfn etdilər.
Həmin günlərdə hardasa bir qız ağladı yalqız. Mirsalam kimi
yaraşıqlı bir oğlanı sevən o naməlum gözəl, bəlkə də dərddən dəli
oldu... Kim bilir, Mirsalamı dəfn edəndə, həmin ayrılıq yoluna o da
gəlmişdi... Axı bir-biri ilə tez-tez yazışar, küsüşər, barışardılar. Bilirsiniz bunu nədən bildim?! Çünki yenə də Mirsalamın facebook divarında olan bir şeirdən hiss etdim. O şeiri ancaq çılğın bir sevgi yaşayan
gənc paylaşa bilərdi. O tanımadığımız gözələ incikliyinimi deyim,
sevgisinimi deyim, gileyinimi deyim, bilmirəm... Lakin həmin o ülvi
hisslərini aşağıdakı şeir ilə izhar etmişdi. İndi onu sevən naməlum qız
“Hardasan indi?” - deyib gizli-gizli ağlayırdı yəqin:
Ey məni özünə can bilən canan,
Canımdan can çıxır, hardasan indi?
Deyirdin “kədərə atmaram səni”.
Həsrət məni yıxır, hardasan indi?
Canımdan can çıxır, hardasan indi?
İncidir ağrılar, artır hər zaman,
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Bu gündən sabaha qalmayıb güman.
Başımın üstünü bürüyür duman,
İldırım tərs çaxır, hardasan indi?
Canımdan can çıxır, hardasan indi?
Ucalıb harayım, ucalıb naləm,
Səsimi dinləmir, eşitmir aləm.
Zəhərlə doludur eşqi-piyaləm,
Gözümdən qan axır, hardasan indi?
Canımdan can çıxır, hardasan indi?
Atası Təvəkkül Cəfərov deyir ki, oğlu bir dəfə ona söyləmişdi ki:
- Ata, vaxt gələcək, Şuşaya bayrağımızı özüm gedib sancacağam!.
Dünyada 23 bahar görən, bahar təbəssümlü Mirsalam könlündəki arzulardan yalnız birinə, ŞƏHİDLİYİNƏ qovuşdu. Onun “Şuşaya bayraq sancmaq” arzusu ürəyində qaldı. Bu vətənimizdə yaşayan
milyonlarla insanın arzusudur, ona çatmaq üçün bircə əmr gözləyirik: “Vətən oğulları, İRƏLİ!”.
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DƏRDİNİ TUT AĞACINA DEYƏN
ŞƏHİD NƏNƏSİ
Mafiyət nənə gecə hövlanak yuxudan oyandı və qışqırıb evdəkiləri
köməyə çağırdı. Aprel ayının 2-si idi.
Evin yuxarı qatında yatanlar onun səsinə aşağı qata endilər, nənə hələ də
ağlayırdı. Dedi ki, Əmiraslanı yuxuda
görüb. Görüb ki, Əmiraslan qucağına
atılaraq onu bərk qucaqlayıb qışqırır ki,
nənə mənə kömək et...
Səs-küyə gələn gəlini, oğlu nənəni
sakitləşdirdilər, ona ürək-dirək verib,
yuxudur, narahat olma, dedilər. 90 yaşlı
nənə isə çox narahat idi. Səhərin dan yerini gözləri ilə açdı, yenə gedib tut ağacının
altında oturdu. Bu tut ağacı nənənin həmsöhbəti, sirdaşı idi. Dərdini,
içindən keçən arzularını ona deyərdi... Aprelin 2-dən sonra Mafiyət
nənənin gecəsi-gündüzü olmadı. Hər gün sevimli nəvəsi Əmiraslan
Xeyirbəyovun səsini eşidərdi, indi onun telefonu susurdu. Arvad yaman kürlük edirdi, ipə-sapa yatmırdı, hamıya hirslənir, irad tuturdu,
hər an evdəki oğul-uşağı Əmiraslanı axtarmamaqda günahlandırırdı. Yaşlı qadın müharibənin başlamasından xəbərsiz idi. Evdəkilər də
dünyadan bixəbər idilər, heç kim bilmirdi ki, Mafiyət nənənin yuxusu çin olub. Həmin saatlarda yağı düşmənlə döyüşlərə atılan Əmiraslan düşmən gülləsinə tuş gələrək, azad etdiyi torpaqda əbədiyyətə
qovuşmuşdu. Bəlkə, həqiqətən də aldığı güllə yarasından qurtulmaq
üçün sevimli nənəsinin qoynuna sığınmışdı. Bunu bir Əmiraslan, bir
də göydəki Tanrı bildi. Bir də nənənin yuxusu...
Həmin o təlatümlü günlərdə Əmiraslan Xeyirbəyovun atası Xəlil
kişi 90 yaşlı anasına deyə bilmədi ki, ay ana, biz sənin əziz nəvəni axtarırıq... Halbuki Qusar rayonunun bütün əhalisi artıq xəbərdar idi ki,
Çağarqışlaq kəndindən 2015-ci ilin yanvar ayında əsgər gedən Əmiraslan Xeyirbəyov şəhid olub. Aprel ayının 8-də Xəlil kişiyə icra nümayəndəliyindən zəng olundu. Danışan kəndin ağsaqqalı idi. Kimsənin ürək edib deyə bilmədiyi sözü o dilə gətirdi. Xəlil kişiyə dedi ki,
oğlun yaralıdır, gəl icra nümayəndəliyinə. Xəlil kişinin o anda ürəyi
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sancdı, müvazinətini itirdi, dünya başına fırlandı. Oğlu Əmiraslanın
xasiyyətinə bələd idi, yaralı olsaydı, özü zəng vurub atasına bir xəbər söyləyərdi, 8 gün ərzində ondan səs-soraq yox idisə, deməli, artıq
işi-işdən keçmişdi. Ayaqlarına güc verib, 500 metrə qədər getmişdi
ki, birdən yadına düşdü: böyük qardaşına da bu xəbəri çatdırmalıdır.
Böyük qardaşı, icra nümayəndəliyinə ondan qabaq çatmışdı. Nə qədər ağır olsa da, gözlənilməz xəbəri əmiyə və ataya çatdırdılar... Dünyada heç bir atanın eşitmək istəmədiyi ən ağır sözü üzünə dedilər:
“Sənin oğlun həlak olub! Qəhrəmanlıq göstərib!”
Xəlil Xeyirbəyov həmin anlarda içindən keçənləri bizimlə paylaşdı:
- Heç bilmirəm yolu neçə gedib qayıtdım. Sən demə, kənddəki
bütün qonşular 3-4 gün imiş ki, oğlumun şəhid olmasından xəbərdar
imişlər. Ancaq kimsə bu barədə bizə bir söz deməyə ürək etməyib.
Baxdım ki, darvazamızın ağzı doludur camaatla, gələnlərə bir sözüm
oldu, anam bilməsin... Düşünürdüm ki, bunu anamdan gizlədə bilərik...
Hər ata-anaya övladı şirindir. Mənim də böyük oğlum idi. Hərbçi olmaq istəyirdi. Hərbi məktəbə sənədlərini vermişdi. Sinəsində
qüsuru olduğu üçün həkim yoxlamasından keçməmişdi. 7 yanvar
2015-ci ildə əsgər gedəcəyini biləndə dəhşətə gəldim, özü xəlvəti
sənəd düzəldib, hərbi xidmətə getmək üçün razılıq almışdı. Bizim
tərəflərdə əsgər gedən oğulu toy-bayramla yola salırlar. Biz də yığışdıq, şənlik elədik, Əmiraslanı toy-bayramla yola saldıq... Nümunəvi
xidmət etdiyinə görə, ötən ilin avqust ayında məzuniyyətə gəlmişdi.
O evə, ailəyə çox bağlı, zəhmətkeş övlad idi. Bu il aprelin 9-u isə onu
bu qapıdan elin-obanın, camaatın çiyinlərində məzara apardıq. Bizim
kəndimiz belə təlatüm görməmişdi. Oğlum üç aydan sonra hərbi xidməti bitirib evə gəlməli idi, heyif ki, arzularımızı gözümüzdə qoydu.
O, vətənpərvər olmaqla yanaşı, bu kənddə uşaqdan böyüyə qədər hər
kəsin işinə yarayırdı, əli çatana kömək edirdi. Hərbi xidmətdə olarkən
məndən icazəsiz ərizə verib, adını uzun müddətli xidmətə yazdırıb.
Bunu həlak olandan sonra bildim. Oğlum cəmi 20 il yaşadı... İndi iki
balaca qardaşı - Əmral və Əmrah boynubükük qalıblar. Böyük qardaşın yeri başqa olur. Gedib məzarının başı üstündə dayanmaqdan
başqa əlimizdən heç nə gəlmir. Oğlumun tabutda gətirilməsi xəbərini alana qədər onun ölümü haqqındakı fikri yaxına buraxmırdım.
Bir neçə gün neytral zonada qalandan sonra nəşini götürüb evimizə
393

QALİBİYYƏT

şahidlər və şəhidlər

gətiriblər. Mənim də oğlum bir çoxları kimi qanaxmadan ölüb. Əgər
vaxtında kömək getsəydi, bəlkə də yaralılar ölməzdilər. Bircə ondan
təsəlli tapıram ki, oğlum döyüşərək qəhrəmanlıqla həlak olub, adımıza xələl gətirməyib.

Azərbaycan və rus dilində bir kəlmə belə danışa bilməyən Mafiyət nənə nəvəsi haqqında doğma ləzgi dilində söz açdı. Onun ləzgi
dilində dediklərini oğlu Xəlil tərcümə etdi. Mafiyət nənədən eşitdiklərimi oxuculara da çatdırıram:
- Doğulandan 5-10 gün sonra anası atıb getdi onu. O uşağı mən
saxladım. On aylıq olanda evə təzə gəlin gətirdim. O, Əmiraslana əsl
analıq etdi. Mən Əmiraslan üçün arzular tutmuşdum ürəyimdə. Pul
yığırdım ki, uşaq əsgərliyini çəkib gələndə ilk xəbər gətirənə muştuluq verim, yenə bu qapıda toy-bayram edəcəkdik. Mən onun toyunu
görmək istəyirdim, gör Allah mənə nə göstərdi. Mənim bəxtim kəm
gəlib. Rəhmətlik ərim də fəhlə olub, mən də kolxozun bağında-bostanında işləmişəm. Gördüyün bu kənd evində öz uşaqlarımla birlikdə
neçə ailənin yetim qalmış uşağını saxlamışam, böyüdüb sonra da köçürmüşəm. Qardaş uşağı, qohum-qonşu uşaqları olub aralarında. Öz
övladlarımla bərabər fəhlə maaşı ilə 17 uşağa baxmışam. Hamısına da
bu həyətdə toy çaldırmışam. Ancaq bu balama toy çaldıra bilmədim...
caaaannnnn Əmiraslan, caaaannnnn... - deyib inildədi, bulaq gözlərinin yaşını tökdü qoca nənə:
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- Keçən il məzuniyyətə gələndə də balamın üzünü doyunca görmədim, elə bu kəndin camaatı onu qonaq apardı. Şirin gülüşləri var
idi balamın... İndi gecə-gündüz yanıram, mənə etdiyi qulluqlar yandırır məni... Telefonla danışanda söz vermişdi ki, gəlib mənə arxa-dayaq olacaq. Gəlmədi, yeddi dünyamı yandırdı, Əmiraslan cannnnnn
balam...
Əmiraslanın anası Gülnarə kəndin yaxınlığında bir sahibkarın
bağında işləyir. Bu kəndin bütün iş axtaran sakinləri meyvə-tərəvəz
təssərrüfatı sahəsində çalışırlar. Zəhmət çəkib çörəkpulunu torpaqda
əlləşməklə çıxarırlar. Gülnarə hələ də başındakı qara yaylığını açmayıb. Üzündə bir dünya kədər var. Deyir ki, Əmiraslanı özü dünyaya
gətirməsə də, əlində böyüdüb. Əmiraslan onun həm sirr-söhbət yoldaşı, həm oğlu olub:
- Bu həyətin hər qarışında Əmiraslanın əlinin izləri var. Mən
səhər durub çalışmağa yollanardım, atası da öz işinin-gücünün dalınca olardı. Həyətin bütün yükü onun çiynində idi. Bir dəfə də üzümə
ağ olmadı. Bütün sirrini-sözünü mənə deyərdi. Mən onu dünyaya gətirməmişdim, lakin onları ərsəyə gətirmək yolunda nə çəkdiklərimi
bilmək üçün qəlbimə girmək, ürəyimi oxumaq lazımdır. Mən bütün
övladlarımı sevirəm, Əmiraslan isə uşaqlarımın gözü idi. Gecələr göz
yaşım yastığımı isladır, heç cür inana bilmirəm onun yoxluğuna...
Gözüm qapıda qalır, hərdən mənə elə gəlir ki, indi darvaza açılacaq,
Əmiraslan yenə gülə-gülə girəcək həyətə... Biz belə fikirləşməmişdik,
belə deməmişdik. Onun o qədər arzuları var idi ki... Bu qoca nənəni
heç ovundura bilmirik, gedib oturur o tut ağacının altında, saatlarla
gözü dikilir Əmiraslanı aparan yollara... Əsgər getməzdən əvvəl onu
doğma anasının yanına apardıq, qayıdanda dedi ki, mən ona isinə bilmədim. Dedim, səni o gətirib dünyaya, birinci dəfə onda gördü anasını. 9-cu sinifdə oxuyurdu, bir dəfə atası Xəlil dedi ki, artıq böyüyüb,
sirri açıb ona demək lazımdır. Günlərin birində dərsdən gələndən
sonra, atası Əmiraslana əsl anasının başqası olduğunu dedi, o isə heç
halını da pozmadan: “Mənə məktəbdə demişdilər, çoxdan bilirdim”,
- söylədi və otaqdan çıxdı. O gündən sonra da ondan bir soyuqluq
görmədim, mənə daha da çox isinişdi.
Xəlil kişi onu da dedi ki, bu il may ayının 3-də qoşunların təmas
xəttində qarşı tərəflə atışmada yaxın qohumu, Xaçmaz rayonunda
anadan olmuş əsgər Əmrah Aydın oğlu Yüzbəyov da şəhid olub. İndi
bu nəslin iki şəhidi var.
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Şəhid Əmiraslan Xeyirbəyov haqqında onu yaxından tanıyanların da deməyə ürək sözləri var idi. Kənd orta məktəbində sinif
müəllimi olmuş Elbrus Məhsimovun dediklərindən: “Əmiraslan hər
hansı bir instituta asanlıqla girə bilərdi. Tarixə, hüquqa meyli güclü
idi. Hətta Qusar rayon prokurorluğunun təşəbbüsü ilə 2014-cü ildə
rayon ümumtəhsil məktəblərinin XI sinif şagirdləri arasında keçirilmiş hüquq müsabiqəsində fərqləndiyi üçün rayon prokuroru Zahid
Vəliyev tərəfindən Fəxri fərman və hədiyyə ilə təltif olunmuşdu”.
Azad Camalov isə onu hərbi xidmətdə olarkən tanımışdı. Onun
söylədiklərindən: “Arzusu hərbçi olmaq, həqiqi hərbi xidməti başa
vurduqdan çonra Ordu sıralarında qalıb hərbin sirlərinə daha ciddi
yiyələnmək, ordumuzun möhkəmlənməsi işində çalışmaq idi”.
Əmiraslan Xeyirbəyov 2016-cı ilin aprel ayında cəbhə bölgəsində
erməni işğalçıların növbəti təxribatı zamanı Tərtər rayonu ərazisində
gedən döyüşlərdə igidliklə vuruşdu və qəhrəmancasına həlak oldu.
Azərbaycanın Qəhrəmanlıq tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazdı.
Bu itki və ayrılıqla barışmayan, hələ də qocaman tut ağacının altında oturub gözləyən 90 yaşlı ixtiyar bir nənə var... Gözləri daim yol
çəkir, ölümə inansa da, nəvəsinin yoxluğu ilə heç cür barışa bilmir...
396

Vüsal Alıyev

ÖLÜMSÜZ SEVGİNİN VÜSALI
Şahnaz Alıyeva şəhid yaralarına,
şəhid xəbərlərinə öyrəncəlidi. Onunla
Şəmkirin Kür qəsəbəsində görüşdük.
Aprel döyüşlərində həlak olmuş, şəhid
Vüsal Alıyevin anası bəxtəvər günlərindən də, sınıq taleyindən də danışdı.
1987-ci ildə əmisi oğlu İntizam Alıyevlə ailə həyatı qurduqdan sonra Rusiyaya üz tutdular. Azərbaycanda vəziyyət getdikcə pisləşməyə başlayırdı,
iqtisadiyyat çökməkdə, iş yerləri bağlanmaqda idi. İnsanlar qurtuluş yolunu
ölkəni tərk edib getməkdə görürdülər.
Gənc ailə Rusiyada bərqərar olandan
sonra işləri də pis getmədi. Elə bil ki, Allah da bu ailənin köməyinə
çatmışdı. Güzəranlarını qurmuşdular, hətta qohumlarına yardım əli
də uzadırdılar. İntizamın iki övladı, oğlu və qızı dünyaya gəlmişdi.
Alıyevlər sonsuz arzularla yaşayırdılar.
1992-ci ildə ermənilərin yenidən Azərbaycana qarşı torpaq iddiası, rayonların və kəndlərin viran qalması, yerindən-yurdundan
köçkün düşənlərin acı hekayəsi və getdikcə qızışan müharibənin
böyüməsi bir çox azərbaycanlıları vətənə dönmək məcburiyyətində
qoydu, onları qərib torpaqlarda qurduqları cah-cəlaldan əl çəkməyə
vadar etdi. Vətən təəssübü çəkən qeyrətli oğullar, vətənin harayına
gəldilər. Gəldilər ki, Azərbaycana arxa-dayaq olsunlar. İndi qeyrət
dəmi idi, bir vaxtlar küskünləşib vətəni tərk edənlərin artıq müharibə
alovuna bürünmüş vətəndən heç bir umacağı yox idi. Vətəni unutmaq, atmaq, onu ancaq sərvətlərinə görə sevmək şərəfsizlərin işidir.
Əsl igid oğullar Vətənə dar gündə qayıdır, ağır gündə Vətəni qorumağa can atırlar. Azərbaycan Qarabağı azad etmə, erməni təcavüzünə qarşı döyüşlərinə başlayanda Milli Orudumuz da yenicə təşkil
olunurdu. Bu Ordunun içərisində könüllülərdən ibarət briqadalar da
yaranırdı. İntizam Alıyev həyat yoldaşı Şahnazı, 6 yaşlı qızı Tatyananı
və 4 yaşlı oğlu Royalı da götürüb vətənə qayıtdı. Özləri ilə gətirdikləri yük yalnız əyin-baş idi. Ailəsini ata evində, Tovuzun Qovlar kəndində yerləşdirdi. Özü isə Könüllülər briqadasında vuruşmağa getdi.
Bu gözəl, şux qamətli, gözləri daima vətən eşqi ilə yanan pəhləvan
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cüssəli oğlanın qəhrəmanlıqları haqqında əfsanələr artıq ermənilərin arasında da yayılmışdı. Onun şücaəti torpaqlarımıza yiyələnmək
istəyənlərin arzusunu gözündə qoyurdu. İntizam Alıyev 1994-cü ilin
iyul ayına qədər döyüşdü. Gecəsi-gündüzü olmadı. İyul ayının 14-də
şəhid oldu. Şahnaz və İntizamın əmisi oğlu, Şəmkirin Tatar kəndində
yaşayan əkiz qardaşlardan biri, Bilal Alıyev ondan bir il qabaq, 1993cü ildə şəhid olmuşdu.
Təzə gəlin Şahnazın qara günləri o vaxtdan başladı, nə başladı...
Müharibə dövrünün ağır həyat tərzi, pis güzəran, yoxsulluq... İki il
sonra ailənin böyükləri yığışıb qərara gəldilər ki, Şahnazı ərə versinlər. Onların fikrincə, seçdikləri namizəd ər həm Şahnaza, həm də balalarına sahib çıxacaqdı. Əlacsızlıqdan Şahnaz da böyüklərin sözünə
əməl etdi, ona elçi düşən İlhama ərə getməyə razılıq verdi. Bəlalı və
kəşməkəşli günləri də bundan sonra başladı.
Qorxulu nağıla bənzər bir həyat onu qarabaqara izləyirdi. Şahnazın əkiz oğlu dünyaya gəldi. İllər ötdükcə, səhv addım atdığını dərk
edirdi - ikinci dəfə ailə qurduğu İlhamla heç cür yola gedə bilmirdi. Nəhayət, ürəyi ilə bacarmadı, ayrılıq onlara hakim kəsildi, hərə
öz yoluna davam etdi. İlham başqa bir qadının ocağına sığındı, o isə
körpələrini başına yığıb yeni güzəranın qurmağa çalışdı. Könlünün
ilk ovu, İntizam Alıyevin soyadından da çıxmadı. Hətta təzə doğulmuş iki əkiz oğlu Vüsal və Vüqarı da onun soyadına yazdırdı. Uşaqlar
da Alıyev soyadının daşıyıcıları oldular. Artıq Tovuzun Qovlar kəndindəki küçələrdən biri və məktəb İntizam Alıyevin adını daşıyırdı.
Köç-külfət sahibi olan qadın şəhid ailələri üçün ayrılmış evə yığışdı
və orada müvəqqəti yaşamağa başladılar. Dörd balasını dolandırmaq
üçün, evin həyatyanı torpaq sahəsində əkin-biçinlə məşğul oldu, bir
küncdə balaca mal damı tikdi. Yaşamaq üçün ailəsinə şərait yaratdı. Yavaş-yavaş uşaqları da böyüyürdü. Dörd il əvvəl isə Şəmkirdəki doğmaları ona məsləhər gördülər ki, Kür qəsəbəsində yeni torpaq
sahəsi verilir, o da bundan yararlansa, yaxşı olar... “Məsələhətli don
gen olar”, - deyərlər. Şahnaz da uşaqlarını başına yığıb, Şəmkirin Kür
qəsəbəsində kök saldı, orada özünə ocaq qurdu.
Artıq İntizamın nişanəsi olan ilk oğlu Royal da böyümüşdü, əli
iş tutandan sonra onu da atası kimi Rusiyaya, çörək dalınca işləməyə
göndərdi. Yeni evin ayağı da düşərli oldu. Royala toy edib, gəlin gətirdi. Royal Rusiyada çörəkpulu qazanırdı, Vüqar rayonda işləyib evə
yardım edirdi, Vüsal isə həyət-bacada anasına əl tutur, əkin-biçin işlə398
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rində, kənd təsərrüfatında kömək edirdi. Qızı Tatyana isə ərə getmişdi. Yavaş-yavaş ağır günlərini unutmağa başlayırdı Şahnaz. Daha balaları böyüyüb, harayına çatmışdı. Məhəllədə bir cüt qardaş üçün də
bir ev tikməyə başlamışdılar. Bu evin bütün əziyyətini və çətinliyini
çəkən, evin divarlarını hörüb qaldıran isə Vüsal idi. 4 oktyabr 2014-cü
ildə əkizlərin 18 yaşı tamam oldu. Oktyabrın 6-sında isə Şahnaz hər
iki oğlunu əsgərliyə yola saldı.
Mart ayının sonu Royal Rusiyadan anasına yenə pul göndərmişdi ki, aprelin 1-i əsgəri xidmətlərini başa vurub gələn qardaşlarına layiqli süfrə açsın. O da aprelin 1-i səhər o başdan qalxıb bazara üz tutmuşdu, xeyli bazarlıq etmiş, hətta paxlava üçün lazım olan ərzaqları
da almışdı. Son dəfə telefon danışığında oğlanlarından hansı yeməyi
istədiklərini soruşmuşdu, Vüsal da ona: “Ay ana, sənin paxlavanın
yerini heç nə vermir”, - demişdi. O da həmin günü gəlini Sevinclə
köməkləşib, günortaya qədər paxlavanı bişirib qurtarmışdı. Royal hər
saatdan bir zəng edib, qardaşlarının gəlib-gəlməməsindən xəbər tuturdu, anasına deyirdi ki, aprelin 1-i aldatma günüdür, birdən hardasa gizlənib səni aldadarlar... Axşamüstü Vüqar və Vüsal evə telefon
zəngi edib dedilər ki, gələsi olmadılar, onları təlimə aparıblar. Ananın
əlləri-qolları qırılıb yanına düşdü, bişirdikləri qazanlarda dolu qaldı,
qapağı açılmadı. Sonradan bildi ki, ermənilərlə təmas xəttində döyüş
başlayıb.
Bir həftə əvvəl hərbdən başı çıxan Azərbaycan əsgərlərinin əksəriyyətini ölkənin müxtəlif istiqamətlərindəki hərbi hissələrə, təlimlərə aparmışdılar. Elşad Cəfərov da yaxın dostları Vusal və Vuqar
qardaşları ilə eyni hərbi hissədə idi. Təlimlərə gedib-gəlmək yorucu
görünsə də, əsgərlərin çoxu ruhdan düşmürdü. Təlimin 5-ci günü komandanlıqdan xəbər gəldi ki, döyüş istiqaməti var. Əsgərlər arasında həyəcanlanan və qorxanlar da oldu. Lakin sevinənlər, sevincdən
bir-birini qucaqlayıb öpənlər, “Vətən, əsgərlərin səni xilas etməyə gəlir” - deyib hayqıranlar da çox idi. Vətənpərvərlik mahnılarını əsgərlər şaqraq səslə ifa edirdilər. Onları sakitləşdirmək mümkün deyildi.
Manqa rəhbəri şamaxılı balası, heykəltəraş Samir Kaçayev, dəstəsini
başına yığıb, ürəksiz əsgərlərlə təbliğata başlamışdı. Vuqar və Vusal
qardaşları da Samirin komandanlıq etdiyi manqada idilər. Bir neçə
saat ərzində onlar artıq rotada əməlli-başlı əhval-ruhiyyə yarada bilmişdilər. Əsgərlərin sevincdən yata bilmədiklərini görən komandirlər gəlib, yatmaq əmrini vermişdilər. Əsgərlər əmrə könülsüz tabe
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olsalar da, səhər onları böyük sınaq gözlədiyindən xəbərdar idilər.
Əsgərlərin müharibə ərəfəsindəki əhval-ruhiyyəsini Vüsal və Vüqar
qardaşları ilə birlikdə hərbi xidmət keçən Elşad Cəfərov danışır:

- Mən Vüqar və Vüsalla yaxın dostam. Vüsal şam yeməyində yaman sevinirdi. Mahnı oxuyurdu, uca səslə deyirdi ki, gedirik qələbə
qazanmağa, həm də şəhid olmağa! Səhərisi gün obaşdan bizi sıraya
düzüb döyüş bölgəsinə, Tərtərin Qapanlı kəndi ərazisinə gətirdilər.
Əvvəlcə tanklar qabağa keçdi və minalanmış zonaları təmizlədi. Biz
isə tankların izi ilə qabağa getdik. Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə idi.
Qızğın döyüş gedirdi. Erməni tərəfdən də bizi silah yağışına tutmuşdular, minaaxtaranlar çox çətinlikə irəliləyirdilər. Təbii ki, artıq ətrafımızda yaralanan əsgərlər və şəhid olanlar var idi. Axıra 10-15 nəfər
qalmışdıq. Yanımda bir nəfər əsgərin yaralandığını gördüm. Məndən
kömək istəyirdi, dönüb əlimi ona uzadanda, məni də vurdular. Yanımdakı əsgər isə şəhid oldu. Qolumdan yaralanmışdım. Gözümü
yumub kəlmeyi-şəhadətimi dilə gətirdim, elə bildim ki, ölmüşəm. Bir
neçə dəqiqədən sonra gözümü açdım ki, nəfəsim gəlir. Artıq arxadan geri çəkilmək əmri gəlmişdi ki, döyüş meydanından geri çəkilək,
lakin ermənilərin dayanmadan açdıqları atəşlərinə görə tərpənə bilmirdik. Bu zaman komandirlərdən biri kapitan Nizami Qəhrəmanov
erməni tərəfə top atəşi atdırdı, tozanaq qopdu, yanımızda olan yaralı
və sağlam əsgərlər mövqelərimizə çəkildik. Ancaq ermənilər qabağa
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gəlmirdilər. Biz xeyli ərazini azad etmişdik. Köməyə gələn zabitlər
bizi çox böyük məhəbbətlə qarşıladılar, qucaqlayıb bağırlarına basırdılar, sevincdən ağlayırdılar. Xəstəxanada yatanda tabor komandirinin müavini Samiddin Zamanov yanımıza gəlmişdi. Əyilib yaralı
qolumdan öpdü.
Əkizlərin bir-birinə neçə bağlı olduğunu elm də sübut edib. Onlardan birinin digərini tərk edib getməsi çox çətin və dözülməz olur.
Alimlər onu da sübut ediblər ki, əkizlər bəzən bir-birinin həyatını
yaşamağa məhkumdurlar. Vüqar indi əkiz qardaşı Vüsal haqqında
danışır:
- Biz hamımız sevinirdik ki, müharibəyə, döyüşməyə gedirik.
Bir il yarım yeyib-içib yatmışdıq. Bu borcu qaytarmaq vaxtı gəlmişdi.
Döyüşə girməzdən əvvəl Samir Kaçayev bizə dedi ki, şəhid olsam,
məni neytralda və ya düşmən əlində qoymayın. Bizdən böyük idi, komandirimiz olsa da, aramızda böyük xətir-hörmət var idi. Dost idik
onunla, çox vətənpərvər, qeyrətli oğlan idi. Eyni xahişi biz qardaşlar da ondan elədik. Vüsal isə mənə dedi ki, hansımız şəhid olsaq,
anamıza deyərik ki, dalımızca ağlamasın, şəhidi ağlamazlar, şəhidlik
uca zirvədir. Bizim bölükdə çox mehriban şərait var idi, komandirlərimiz də, böyüklərimiz də, əsgərlər də bir-birinə can deyib, can eşidirdi. Çünki bilirdik ki, hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra, nə vaxtsa üz-üzə gələcəyik. Elə ilk döyüşdə əziz dostumuz Samir Kaçayev
gözümüzün qabağında şəhid oldu, düşmən snayperinin atdığı güllə
onun başından dəymişdi. Qardaşım dedi ki, tez ol, Samiri döyüş bölgəsindən çıxart. Aramızda söz haqqı var idi. Tələsik Samiri çıxardım
döyüş zonasından. Anasının yeganə oğlu və bizim gözəl dostumuz
şəhid olmuşdu. Vüsal qumbara atan idi. Onun sərrast qumbara atması var idi. Çox uzağa və hədəfə ata bilirdi. Sən demə, müharibənin
öz qayda-qanunları var imiş, yanında ən sevimli dostun ölür, onun
ölümünə inanırsan və onun cansız bədənindən ayrılıb, gedirsən yenə
vuruşmağa. Torpaq dostdan da, anadan da, qardaşdan da şirin olurmuş. Mən də Samirin cansız bədənini arxada gözləyən hərbi və mülki maşınlar dayanan hissəyə gətirib təhvil verdim. Hara baxdımsa,
dedilər ki, Vüsal irəliləyib, qabaqdadır... Seysulana bayraq taxılanda
artıq Samir sağ deyildi. Qardaşım Vüsal isə bu əlamətdar hadisəni
gördü, hətta bayraq taxılan yerdə qol götürüb oynayırdı. Elə xoşbəxt
idi ki... Ətrafımda yaralı əsgərlər və şəhidlər var idi. Yaralı döyüşçü, Zaqatalanın Muxax kəndindən olan, anasının bircə oğlu Rəvan
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Nurayev qollarımın arasında can verdi. Sevinə-sevinə: “Mən şəhid
oluram” - deyib, gözlərini yumdu. Sonra qazaxlı balası Orxan Əliyevin şəhid olduğunu gördüm. Onu da meydandan çıxardım. Neçə gün
qardaşımı axtardım. Döyüş bölgəsindən gizli, sürünə-sürünə daha 4
yüngül və 8 ağır yaralı çıxardım. Mənim yanımda Masallı rayonundan olan Ülvi Qüdrətzadə var idi. Bir də ki, tibb məntəqəsinin iki
hərbçi əsgəri. Mən qolumdan yaralı idim. Məntəqədə dedilər ki, gəl
müalicə olun, etiraz etdim. Getdim qardaşımı axtarmağa. Gücümüz
çatan qədər daşıdığım əsgərləri hərbi və mülki maşınların yanına gətirib təhvil verirdim. Öz qardaşımı isə tapa bilmədim. Sonda əliboş,
ümidi üzülmüş halda geri döndüm. Mənə dedilər ki, qadaşım ermənilərlə üzbəüz dərəyə yıxılıb, orada qalıb, özü də yaralıdır. Məni yandıran odur ki, qardaşım dörd gün neytral zonada yaralı qalıb, əzabla
can verib... Qardaşımı itirdiyimə çox üzgünəm, haraya baxsam yeri
görünür... Biz bir-birimizlə nəfəs alırdıq. Nəfəsim tükənib. Ancaq ki,
şəhidliyindən qürur duyuram. Onun zirvəsi, onunla birlikdə şəhid
olanların zirvəsi, bütün Qarabağ şəhidlərinin zirvəsi təkcə Tanrıdan
uca deyil. Tanrı yanındadır. Onlar Tanrı dərgahına ucalıblar. Ən uca
zirvədə dayanıblar. İndi də müharibə gözləyirəm. Qardaşımın, atamın qisası var. İntizam Alıyev mənim mənəvi atamdır. Onun adı bizim ailədə çox əzizdir. Bizi dünyaya gətirən ataya isə dönmək belə
istəmirəm. Bizim o qədər ağır günlərimiz olub ki, dərdimizi, yükümüzü anam çəkib. Qardaşım əsgər olanda ona zəng vurdu ki, ata, gəl
səni görüm, o gəlmədi.
Bu cəsur oğlandan 2-5 aprel günlərində etdiyi fədakarlıqlar
haqqında harayasa, kimisə, müvafiq orqanlara xəbər verib-vermədiyini soruşdum. Dedi ki: “Müharibədən bircə salamat baş gətirmişəm,
onu da belə mənası olmayan savaşlara həsr etmək istəmirəm. Kimdir
məni eşidən, kimdir məni dinləyən? Ancaq ki, yaralı əsgərlərin əksəriyyəti məni unutmayıb. İndi də onlarla əlaqəm var. Özüm bilirəm,
yaxınlarım bilir, Allahım bilir, bəsimdir! Mən o şəhidləri çıxaranda,
yaralılara yardım edəndə insanlıq borcumu yerinə yetirirdim, mükafat haqqında fikirləşmirdim. Mükafatı qardaşım Vüsal qazandı. Halal
xoşu olsun!”
...Vüqar aprelin 1-də anasına zəng vurub deyir ki, ana qardaşım yaralıdır, xəstəxanadadır, onu tapım, gələcəyəm. Şahnaz qohum-əqrəbasını yığıb, Tərtərə gəlir, oğlunu gördüm deyən olmur.
Oradan Ağdamın Sarcalı xəstəxanasına gedir... İki dəfə də Bakıya
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baş vurur. Qarşısına kim çıxırsa yalvarır, hər yetəndən imdad istəyir.
“Müharibədir, hər şey ola bilər, - deyir, - oğlum ölübsə, ölüsünü verin, diridirsə, dirisinin yerini deyin.” Mən vətənə şəhid verməyə öyrənmişəm. Təkcə deməyin ki, neytral zonadadır. Balamı ermənilərə
“yem” etməyin...
Ancaq hərbçilərdən kimsə ona xəbər verir ki, oğlun neytral zonada qalıb. Aprelin 8-nə kimi xəstə ana vücudundakı ağrılara baxmayaraq, gecə-gündüz yalquzaq kimi gəzib-dolaşır, balasını axtarırdı.
Diz çöküb Allaha yalvarırdı. Əhd etmişdi ki, oğlunun meyitini tapıb
gətirsələr, Tanrı yolunda oruc tutacaq. Gətirdilər oğlunu, 8 aprel axşamı... Kür qəsəbəsi yarandığı gündən belə izdiham görməmişdi...
Şahnaz xanımın oğlunun qarşılanmasından danışır:
- Aprelin 9-u balamı dəfn etdilər. Mən dövlətimdən, elimdən-obamdan çox qayğı, hörmət gördüm. Vüsalın tabutunu qarşılamaq
üçün Şəmkir rayon mərkəzinə 583 avtomobil getmişdi. İnsanlar oraya axın edəndə görüblər ki, rayon icra başçısı işçiləri ilə bərabər oğlumun tabutunu gözləyir. Dili söz, ayağı yer tutan balaca uşaqların
da əllərində Azərbaycan bayrağı, dillərində “Şəhidlər ölməz, Vətən
bölünməz” şüarları səslənirdi. Şəmkirli qızı olduğuma görə, yenidən
köçüb öz elimdə yaşadığıma görə qürur duydum. Biz hələ Kür qəsəbəsinin qeydiyyatına düşməmişdik. Ancaq Şəmkir mənim oğlumu
öz sakini kimi dəfn etdi. Oğlumla qürur duydum. Mən oğlumdan
bir xəbər bilmək üçün Azərbaycanı bölgə-bölgə axtaranda insanlarda ruh yüksəkliyi gördüm, bütün avtomobillərdə bayraq asılmışdı.
1992-1994-cü illərdə belə təntənə yox idi. İnsanlar qələbə acıdırlar. O
vaxtlar şəhid ailəsinə ehtiram yox idi. Bizə müvəqqəti sığınacaq ev
vermişdilər, sənədi-sübutu ilə təhvil verdim. Evin məhləsindəki əl
damını və əkib-becərdiyim əlavə torpaq sahəsindəki bağ-bostanımı
ucuz qiymətə satıb, burada yurd saldım.
Sonra isə göz yaşları içərisində oğlunun boyunu oxşayıb sevdi,
vətənpərvərliyindən, zəhmətkeş olmasından, min bir əzaba qatlaşmasından, balalarının ən seçilmişi olduğundan danışdı. Dedi ki, Şəmkirin Tatar kəndindəki qohumunun yeganə övladı Nurlan Qasımov
da Vüsalla eyni gündə şəhid olub. İndi onların nəslinin 4 şəhidi var.
Bütün şəhid evlərində olduğu kimi, Şahnaz xanım da oğlu üçün
qırmızı örtüklü bir guşə yaradıb. Oraya Vüsalın şəkillərini və cib
dəftərini düzüb. Cib dəftərinə yazdığı bu şeiri göstərdi mənə:
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Süfrənin başında görməsən məni,
Çəkilib kənara ağlama ana!
Soruşan olsa ki, oğlun hardadır?
Qürurla söylə ki, əsgərdi balam.

Şəhid anası onu da dedi ki, əsgərliyini bitirib gəlmək üçün hər iki
oğlum kostyum tikdirmişdi. O kostyumları indi heç kim geyinmir.
Böyük oğlu Royal da Rusiyadakı işini atıb, ailənin başına qayıdıb.
Vüqarı Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti işlə təmin edib. Onları şəhidlər üçün olan ev siyahısına da yazıblar. Hər şey öz qaydasındadır,
təkcə oğlunun vəsiyyətinə əməl edə bilmir. “Ana, mənim üçün ağlama” demişdi Vüsal... Şəhid anaları təkcə bunu bacarmır...
İndi Vüsalın məzarı üstünə naməlum bir qız gəlir, hər cümə axşamı soyuq daşın üstünə çiçəklər düzüb gedir. Nə bilmək olar, rəssamlıq qabiliyyəti olan Vüsalın cib dəftərindəki qara qələmlə çəkilmiş qız
portreti bəlkə, o ismi pünhan qızın şəklidir...
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RİZVANIN ÇİÇƏKLƏMƏYƏN ARZULARI
Sabirabadın Çiçəkli kəndi Kür qırağında yerləşir. Çiçəkli kəndinə çatanda şər qarışırdı, mal-heyvan ayağının
örüşdən yığılan vaxtı idi. Telman Muradovun darvazasını açıb içəri keçdim.
Ötən ilin aprel ayında onun oğlu Rizvan
Muradov 19 yaşında şəhid olmuşdu. 20
yaşını hələ dekabr ayının 25-də qeyd
edəcəkdi... İkimərtəbəli yarımtikili evin
ikinci mərtəbəsinə dəvət etdilər məni.
İstər alt qatda, istərsə də üst qatda öləzimiş işıq yanırdı. Alt qatda, böyük dəhlizin yuxarı başında, sobanın üstündəki
qazanda kartof qaynayırdı deyəsən...
Qazandan çıxan qoxu bütün eyvanı başına götürmüşdü. Bir qadın
gəldi görüşdü mənimlə, əvvəlcə elə bildim ki, şəhidimiz Rizvanın
nənəsidir. Bir qədər söhbət edəndən sonra anası olduğunu anladım.
Dərd-kədər ananın belini bükmüş, qəddini əymiş, saçlarını ağ yumağa döndərmişdi. Bir yandan da kasıbçılıq, ev-eşik dərdi, insanın üzünü gülməyə qoymazmış...
...Həmin aprel günlərində Sabirabada iki acı xəbər gəlmişdi. Rayonun iki şəhidi var idi, biri ordumuzun polkovnik leytenantı Murad
Telman oğlu Mirzəyev, digəri isə Rizvan Telman oğlu Muradov idi.
Telman Muradovun əsli-nəcabəti Yardımlının Peştəsər kəndindəndir. Stalin rejimi İranla sərhədyanı zonalarda əhalinin yaşamasına
qadağa qoyanda, kənd əhli iki dəfə başqa rayonlara sürgün edilmişdi.
Muradovlar ailəsinə isə Sabirabadda, Təzə kənd deyilən ərazidə məskunlaşmaq qismət olmuşdu. Ölkəmiz müstəqillik qazanandan sonra
isə Təzə kəndin adını dəyişib Çiçəkli qoymuşdular.
Sovet rejiminin iflasa uğradığı vaxtlarda 1983-1985-ci illərdə Telman Muradov əsgəri xidmətini keçmək üçün Monqolustana göndərilmişdi, burada o, səhra poçtunda xidmət etmişdi. Həmin səhralardakı
qədim göy türk abidələrini ilk görən adamlardan olmuşdu. Lakin SSRİ-ni təmsil etdiyi üçün bu tarixdən, bu həqiqətlərdən danışmaq da yasaq idi. Hərbi xidmətini bitirib gələndən sonra isə daha kənd-kəsəkdə
qala bilməmişdi, ali təhsil almaq məqsədi ilə Rusiyanın Volqodonsk
şəhərinə getmişdi. Diplom aldığı ərəfədə anası bərk xəstələnmişdi, o
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da təhsilini yarımçıq qoyub kəndə qayıtmışdı. O zamandan da ailənin, külfətin qayğılarını üstünə götürmüşdü. 1993-cü ildə isə Telman
Muradov 6 qardaşı ilə birlikdə Vətən torpaqlarının müdafiəsində iştirak etmək üçün könüllülər batalyonuna yazılmış, Şişqaya, Ağdam,
Murovdağ istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. İndi
müharibə veteranıdır. Müharibənin ağrı-acılarını görmüşdü, həmin
illərdə ən yaxın dostlarını, döyüşkən əsgər yoldaşlarını itirmişdi, o
vaxtdan bu günə kimi Vətən torpaqlarının azad olunması arzusu ilə
yaşayırdı. Bu arzusuna veteran ata uzun illər sonra çatdı, geri alınmış
vətən torpaqları uğrunda şəhid olanların sırasında onun oğlu Rizvan
Muradovun da adı var idi. Telman Muradov 5 övlad atası idi. Vətən
torpaqları uğrunda şəhid olan oğlu Rizvan evinin ortancılı idi. Uşaqlarının ağlı kəsəndə onlara şahidi olduğu bir hadisəni danışmışdı,
bu hadisə daha çox oğlanlarının, əsasən də Rizvanın yaddaşına həkk
olunmuşdu:
- Anasının xəstələnməsindən xəbər tutan Telman Volqodonskda
təhsilini yarımçıq qoyub vətənə qatarla dönməli olur. Volqodonskdan qatara minəndə onunla eyni kupeni üç nəfər paylaşır və onların
arasında ermənilər də olur. Yol boyu müxtəlif mövzuları əhadə edən
hadisələrdən danışırlar. Arada güclü müzakirə başlayır. Erməninin
biri özlərini haqlı göstərmək üçün Telmanı günahlandırır. Telman
qarşısındakı erməniyə, “yaşlı olmasaydın, səni bu qatarın pəncərəsindən atardım, siz hər zaman belə olmusunuz, satqınsınız, oğrusunuz,
özünüzü yazıq göstərirsiniz...”, deyə mühakimə edir. İçkili adam sözün düzünü deyər, birdən həmin erməni əlləri ilə saçlarını yolaraq,
ağlayıb deyir ki, Sumqayıtdandır. Sumqayıt hadisələrini ermənilərin törətdiyini etiraf edərək, Qukasyanm adını çəkir və deyir ki, onu
da KRUNKa yazmaq istəyirdilər. Pulu az olduğundan adını həmin
təşkilata yazmamışdılar. İndi isə azərbaycanlı görəndə, qanı coşur,
əslində dərddən coşur qanı, çünki siyasətçilərin erməni-müsəlman
oyununa görə, o Sumqayıta, Bakıya həsrətdir... Bircə dəfə Sumqayıtı, Bakını görmək üçün evini-eşiyini satıb qurban verməyə hazırdır...
Çox istəyir ki, bu münaqişə bitsin... Yaşlı erməni sözünün sonunda
Telmandan üzr istəyir...
Telman Muradov deyir ki, böyük qızı bacısı oğlunda ərdədir. Bacısının oğlu Qalib isə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə gizirdir. Rizvan
tez-tez bacısıgilə gedər, Qaliblə oturub hərbi sahədən söhbət edər, bu
mövzu ilə bağlı hadisələri eşitməkdən yorulmazdı. Bibisi oğlunun
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söhbətləri ona o qədər xoş gəlirdi ki, evə qayıdanda ata-anasına deyirdi ki, əsgər gedəndən sonra, o da hərbidə qalıb xidmət edəcək. Gücünü artırmaq üçün ən ağır işlərin qulpundan yapışırdı, həyətin bir
küncündə isə idmanla məşğul olmaq üçün özünə turnik düzəltmişdi.
Orta məktəbi bitirəndən sonra sənədlərini ali məktəbə versə də, sınaq
imtahanlarından keçə bilməmişdi. Lakin hərbçi olacağına tam əmin
idi...
Cəbhə bölgəsində döyüşlərin başlaması xəbərini alan Telman
Muradov bilirdi ki, bu savaş itkisiz ötüşə bilməz, ona görə də nigarançılıq keçirirdi. Oğlu Rizvan düşmənlə üzbəüz postda xidmət edirdi. Bundan əlavə, bacısının və əmisinin uşaqları da həmin döyüşlərdə
iştirak edirdilər.
Narahat olduğu həmin günlərdə bacısı ona zəng vuraraq Rizvanın yaralandığını deyir. Telman müharibə, od-alov arasından çıxan
bir döyüşçü idi. Bacısının səsindən hiss edir ki, bu adi xəbər deyil.
Ona görə də bacısına deyir ki, məni aldatmayın, düzünü deyin ki,
balam şəhid olub...
Şəhidin anası Kübra bacı, qollarını sinəsində büküb məlul-müşkül oturub... Oğlunun adına bir guşə yaradıb, stolun üstündə ondan
qalan əşyaları əzizləyib saxlayır. Bir kasıb kişinin soyuq evində bundan başqa mənzərə görmək mümkün deyil. Anasına müraciət edib,
oğlu haqqında danışmasını rica edirəm, çox qısa danışdı:
- Oğlum ata-anasına qarşı çox həssas idi. Heç kimdən küskünlüyü yox idi. Çox gözəl tərbiyəli, zəhmətkeş idi balam. 6 ay idi ki,
xidmətə başlamışdı. 3 aydan sonra məzuniyyətə gələcəkdi. Hərdən
danışırdı bizimlə. Heç fikirləşməzdim ki, mənim balam şəhid olar,
bizi tərk edər... Deyirdim ay bala, oralarda nə yeyib, nə içirsiniz... Elə
tərif edirdi, deyirdi ana, çox gözəl yerlərdir, xidmətim əla keçir. Nə
vaxt onunla danışsaydıq, səsi gümrah gələrdi. Deyirdi ki, əsgərliyi
bitirib, burada qalacağam. Kasıb adam idim, Rizvanın xəstəliyi var
idi, onu nə müalicə etdirdim, nə də oxuda bildim. Zülümlə dolandırırdım ailəmi... Gərək fələk bizi belə vurmayaydı...
Rizvanın haqqında qardaşları və bacıları danışa bilmədilər,
qəhərləndilər... Evlərinin ən sevimli uşağı idi Rizvan. Bu həyətin hər
küncündə onun izi var... O, mərd oğlan idi, indi Rizvanın adına bu
qapını o qədər tanıyan var ki...
Bu yaxınlarda isə Muradovlar ailəsinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün, İDEA təşkilatı tərəfindən Heydər Əliyev fondunun
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birinci vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə şəhid
ailəsinə 70 hektara yaxın sahəsi olan nar bağı verilib. Telman Muradov ailəsinə göstərilən bu dəstəyə görə İDEA təşkilatına və Leyla xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi. Dedi ki, indi torpağın gəliri
ilə ailəsini dolandırmağa çalışacaq.
Çiçəkli kəndində bundan sonra hər il nar bağında nar ağacları
çiçəkləyəcək, çiçəkləməyən Rizvanın arzuları olacaq... O arzuları müharibə çiçəklənməyə qoymadı...
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TORPAQ ŞƏHİD QANI İLƏ QARIŞANDA
VƏTƏN OLUR
Xocəvənd sirrləri açır...
Xocavəndlilər üçün Qarabağ müharibəsi 1988-ci ildə başlayıb. Oktyabr
ayının ikisi Xocavənd rayonunun işğal
tarixidir. Lakin həmin tarixdə rayon
yalnız Əmirallar, Muğanlı və Kuropatkin kəndlərindən ibarət idi. 1988-ci ildən işğal gününə kimi bütün münaqişə
və müharibə dövründə ən çox yaddan
çıxan, unudulmuş, baş vermiş hadisə və
döyüşləri mətbuat vasitələrində ən az
işıqlandırılan məhz bura olub.
Ermənilər çox zülm etmişdi bu yerlərin insanlarına. Dağlıq Qarabağda ilk
qətl hadisəsini ermənilər 1988-ci ilin
sentyabr ayında törətdilər. Xocavənd rayonunun Tuğ kənd orta məktəbində oxuyan 14 yaşlı Teyyub Süleymanovu amansızcasına qətlə
yetirdilər. 1989-cu ilin ortalarında Vilayət respublikanın nəzarətindən
çıxmışdı və erməni yaşayış məntəqələrinə naməlum istiqamətlərdən
hər gün vertolyotlar gəlirdi. Onların nə daşıdığı isə heç kimə məlum
deyildi.. DQMV-nin azərbaycanlı əhalisində olan adi ov silahları da
əllərindən alınmışdı və demək olar ki, onlar təpədən dırnağadək silahlanmış ermənilərin qarşısında əliyalın vəziyyətdə qalmışdılar.
Müharibə isə davam edirdi... 1990-cı il noyabr ayının 24-də Xocavənd-Xankəndi yolunun 6 km-də 3 nəfər, 1991-ci ilin yanvar və
mart aylarında rayonun Qaradağlı kəndindən daha 3 nəfər qətlə yetirildi, 4 nəfər isə ağır yaralandı, iyun ayında isə daha 6 nəfəri ermənilər diri - diri yandırdılar. Avqust ayının 2-də Xocavənd rayonunun Dolanlar kəndində avtomobilin partladılması nəticəsində 3 nəfər
dinc sakin həlak oldu, 8 nəfər yaralandı,7 sentyabrda isə Tuğ kəndinə
silahlı basqını nəticəsində 2 nəfər qətlə yetirildi. 8 sentyabr 1991-ci il
tarixdə Xocavənd ərazisində növbəti qanlı terror hadisəsi baş verdi,
Ağdamdan Qaradağlıya gələn sərnişin avtobusu Xocavənd-Xankəndi yolunda erməni quldurları tərəfindən atəşə tutuldu, avtobusun
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içərisində olan 40 nəfərdən 8-i qətlə yetirildi, qalanları isə müxtəlif
dərəcəli güllə yaraları aldılar və sonradan onların bir neçəsi də aldıqları yaralardan dünyalarını dəyişdilər... Qarabağda gedən müharibəni , Bakıda ya başa düşmürdülər, ya da ki, başa düşüb hələ də
nəyisə gözləyirdilər. 1991 - ci ilin 19 noyabrında ermənilər Dağlıq
Qarabağdakı sovet qoşunlarının köməyilə Xocavənd kəndini işğal
etdilər. Bütün evləri yandırdılar, dağıtdılar, neçə adamı qanına qəltan elədilər. Yalnız bütün bunlardan sonra, yəni Xocavəndin işğalının səhərisi günü, 1991 –ci il 20 noyabrda Dağlıq Qarabağda yerli
əhaliyə ilk dəfə avtomat silah verildi və hər kəndə 15 - 20 ədəd “Kalaşnikov” avtomatı paylanıldı. Amma artıq bu vaxt ermənilərin tam
silahlanmış silahlı qüvvələri var idi. Elə həmin gün də Respublikanın
Baş prokuroru İsmət Qayıbov, dövlət katibi Tofiq İsmayılov, Daxili İşlər naziri Məhəmməd Əsədovun qatıldığı 23 nəfər nümayəndə
heyəti Bakıdan Ağdama xocavəndlilərin halını öyrənməyə gəldilər.
Qarabağlılarla dövlət və hakimiyyət rəhbərləri yerindəcə görüş keçirdilər. Əhalinin dözülməz vəziyyəti, haqlı iradları mərhum Tofiq
İsmayılova çox ciddi təsir etmişdi və o, həmin adamları Dağlıq Qarabağın komendantı Jinkinə göstərərək, onu məsuliyyətsizlikdə, vəzifə
borcunu yerinə yetirməməkdə təqsirləndirdi. Tofiq İsmayılov buradaca Xocavəndə getmək haqda qərar qəbul etdi. Xocavənddən olan
ağsaqqallar onun bu qərarına etiraz etsələr də, nümayəndə heyətini
fikrindən döndərə bilmədilər. Nümayəndə heyəti oradan aeroporta
gələrək Xocavəndə uçdular və Qarakənd səmasında 20 noyabr 1991ci il hadisəsi baş verdi.

Bütün kişilərin bədənində o müharibədən
bir nişanə qaldı
Hadisələrin başlandığı ilk gündən, vəziyyətin günü- gündən gərginləşdiyi bir zamanda 29 yaşlı gənc Eyvaz Hüseynov doğulduğu
Muğanlı kəndində əli silah tutanları bir yerə yığıb, düşmənə müqavimət göstərmək üçün ilk özünümüdafiə dəstəsini yaratdı. Ukraynada yaşayan qardaşlarına xəbər göndərdi. “Vətən, torpaq dardadır,
gəlin!”. Əvvəlcə qardaşı Əbülfət gəldi. Karate idman növü üzrə qara
kəmər ustası idi. Ukrayna ilə bir hörməti, adı sanı var idi. Qazancı da, başından aşırdı. Ancaq, hər şeyi “Vətənə qurban” edib gəldi.
Onda Əbülfətin 23 yaşı var idi. 1989-cu ildən etibarən özünümüda410
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fiə dəstəsinə qoşulan insanlara ciddi hərbi təlimlər keçməyə başladı. Bunun nəticəsi idi ki, 1991-ci ilin axırlarında artıq xocavəndlilərin
başda Eyvaz Hüseynov olmaqla nizamlı, intizamlı və tam hazırlıqlı
döyüşçülərdən ibarət batalyonu formalaşmışdı. 1992-ci ildə isə Azərbaycanda ordu formalaşmağa başladı. Ermənilərlə növbəti döyüşlərin birində batalyon komandiri Əbülfət Hüseynov minaya düşərək
ağır yaralandı. Onun əvəzinə digər qardaş, yenə də Ukraynada min
bir əziyyətlə qurub yaratdığı uğurlu biznes fəaliyyətini dayandıraraq
Vətənə dönən İlyas Hüseynov komandir təyin edildi. Buna qədər isə
düşmənlə baş verən açıq döyüşlərin birində Eyvaz Hüseynov özü də
ağır yaralanmışdı. Kəndin bütün adamları döyüşürdülər. Eyvazın
nəslindən vətən torpağı uğrunda güllə yarası almayan bir kişi belə
olmadı, bütün kişilərin bədəninə o müharibədən bir nişanə qaldı. Qohum əqrəbadan 5-6 nəfəri Qarabağ müharibəsi əlili, 2 nəfəri isə Vətən
uğrunda şəhid oldular.

...Sizi bilmirəm, mənim həmişə torpağı çox sevən, Vətənin keşiyində daim dayanan, ürəkləri torpaq üçün yanan insanları Vətənə,
Torpağa bənzədirəm. Bir Vətən oğlu tanıyıram, 22 ildir ki, Vətənin
işğalda olan torpaqlarına dayanıb həsrətlə , yanğıyla baxır. 22 ildir
ki, düşmənlə üz-üzə dayanıb, vuruşur, 22 ildir ki, aprelin 2-ni gözləyirdi. O vətən oğlu əyninə hərbi paltar geyinəndə sifətinin rəngi də
torpağa dönür. Torpaqlaşır, daha da Vətənləşir. Onunla ilk dəfə 2 il
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bundan əvvəl üz-üzə gəldim.Hərbi hissələrimizin birində , əsgərlərimiz, komandirlərimiz bu dəfə də ən əziz, ən doğma adamı kimi
qarşıladılar onu. Torpaq üzlü, torpaq rəngli bu igid 22 ildir ki, həmin əsgərlərin dərdi, havası ilə yatıb durur. Yatırmı? Əslində yox...
Və mənə hərdən elə gəlir ki, Kəlbəcər dərdini çəkə-çəkə, yanıb külə
dönən, Vətən həsrəti ilə bu dünyadan köçən şair Şücaət “Gecələr”
şerini təkcə özü üçün deyil, həm də gecə gündüz Vətən torpaqlarına,
həsrətlə yol gözləyən, dağılmış viran olmuş ata yurdlarına, məzarlara
tərəf boylanan Eyvaz Hüseynov kimi insanlar üçün yazıb.
Gedənləri anda verib yolundan,
Saxlayıram yatmıram ki, gecələr.
Düz altmış min göz-göz olan yaranı,
Bağlayıram yatmıram ki, gecələr.
Yurd yuvamız viran olub talanıb,
Bulaqların nəğməsi də bulanıb.
Addım-addım o dağları dolanıb,
Yoxlayıram yatmıram ki, gecələr.
Vətənimizi qibləgah edən şəhidlərimiz haqqında bu kitabı başlayan gündən, 26 il zaman kəsiyində, bir igid əsgər yaşı qədər davam
edən haqq, torpaq savaşımız haqqında , bu Vətəni torpaq edib əyninə geyinən Eyvaz Hüseynovun danışmağa haqqı çatdığı barədə
düşünmüşəm. Eyvaz Hüseynov kimlər üçünsə icra başçısıdır, onu
ancaq bu prizmadan görə bilərlər, mənim üçünsə o Vətənin bir parçası, üstünə şəhid qanı hopmuş torpaqdır, alnındakı qırışları Şəhid
qəbirləri, dost itkiləri, qazi yaralarıdır. Hələ ürəyindəki çalın çarpaz
dağları demirəm... O yaralarda şəhid analarının, övladlarının, gəlinlərinin... göynərtisi var.
... Söhbətimizin əvvəli də sonu da şəhidlərimizdən, qazilərimizdən oldu: “Şəhidlər onda ölür ki, unudulur. Bizim onları unutmağa
haqqımız yoxdur. Qarabağ müharibəsindəki şəhidlərimizi ayıra bilmərik. Aprelə kimi də şəhidlərimiz çox oldu. Bütün Şəhidlərimiz
bizim üçün əzizdir, apreldə vətən torpaqları uğrunda canından keçən
şəhidlərimiz, qazilərimiz isə bizim 22 ildən sonra əyilmiş qəddimizi düzəltdilər, zədələnmiş namusumuzun- qeyrətimizin üstündən
ləkəni götürdülər. Bütün millətlər və dövlətlər içərisində başımızı uca
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etdilər. Buna görə şəhidlərə borcluyuq. Bizi aprel ayının 2-dən-5-nə
kimi ağladan, bizə o sevinci yaşadanlara eşq olsun, biz onlara borcluyuq.”- deyə söhbətinə davam etdi müsahibim.
...1994-cü ildə atəşkəs elan olunan gündən, üzü o tərəflərə Vətənin əsarət altında, murdar tapdaqlar altında olan hissəsinə həsrətlə
baxır xocavəndlilər, tərtərlilər, ağdamlılar, cəbrayıllılar, füzulililər.
Kim nə deyir desin, sərhəd zonasında yaşayanlar qədər kimsə vətən
həsrətini nə olduğunu bilə bilməz. Bu tərəfin adamları neçə illərdir ki,
gülləboran, top-mərmi səslərində yatıb- oyanırlar. Öz vətənimizdə
yağı düşmənin təcavüzü nəticəsində yaranan sərhəd zonalarında 22
il idi ki, o aprel səhərini gözləyirdi bu yerlərin insanları...

22 ildir gözlədiyimiz aprel səhəri
-Həmin aprel səhəri harada idiniz?
- Sübh çağı məlumat aldım ki, döyüş başlayıb. Təsəvvür edə bilməzsiniz, toya tələsən uşaqlar kimi, getdim birbaşa döyüşlərin getdiyi əraziyə . Təbii ki, ən qızğın döyüşlər Lələ təpə istiqamətində
gedirdi. Həmişə fikirləşirdim ki, birdən döyüş olar, mən orda olmaram... Komandirlərlə əlaqə yaratdım, səsləri necə gözəl gəlirdi, elə bil
çağlayan çay idi, gurlayan səma. Hamı sevinirdi. Hər kəsin üzündə
bir sevinc var idi. Elə bil dünya işıqlanmışdı o səhər. O döyüşlərdə əsgərlərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərdilər. 22 ildir ki, düşmənlə qisas
gününü gözləyirəm. Həmin gün 4 nəfər şəhidimiz oldu. Lakin əsgərlərin arasında böyük ruh yüksəkliyi var idi. Uğurlu döyüş aparılmışdı. Heç bir əlavə qüvvə olmadan əks hücuma keçən döyüşçülərimiz
ermənilərin “Ohanyan xətti” deyilən uydurma mifini sındıraraq 40
dəqiqəyə düşmənin bütün mövqelərinin altını-üstünə çevirmişdilər.
Səngərdə 21 düşmən meyidi var idi ki, onların da hamısı avtomat silahdan açılan atəşlə məhv edilmişdi. Düşmənin həmin istiqamətdə
həyata keçirmək istədiyi hücuma dəstək məqsədi ilə döyüş meydanına çıxarmaq istədiyi 15 ədəd tankdan 9-u ekipajı ilə birlikdə qəhrəman əsgərlərimiz tərəfindən məhv edildi. Döyüşün sonunda isə düşmənin daha iki ədəd tankı, bir ədəd də PDM-i məhv edildi .
-Nəticədə işğal olunmuş ərazimizin bir hissəsi azad edildi, Lələ
Təpəyə uca bayrağımız sancıldı.
- Bəli söhbət bundadır. Alınmış ərazilərin hesabı hektarla, kilometrlə ölçülmür. Bu döyüş müasir Azərbaycanın müharibə ilə üzləş413
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diyi gündən apardığı döyüşlərin heç biri ilə müqayisə olunası deyil.
Döyüşün əhəmiyyəti, əsgərlərin döyüş ruhu və onun qələbə əzmi ilə
ölçülür. 2-5 aprel döyüşlərinin mənəvi-psixoloji , siyasi- beynəlxalq
əhəmiyyəti isə ölçüyəgəlməzdir. Bu döyüşün adını gələcək tarixçilər
verəcək. Aprel döyüşləri ilk növbədə xalqın orduya inamını bir daha
təsdiqlədi. Xalq və ordu arasındakı münasibət yeni mərhələyə qədəm
qoydu və bu döyüşlər zamanı diqqəti çəkən ən həssas məqamlardan
biri də o oldu ki, şəhidlərimizin dəfni adi hüzr məclisi kimi deyil, bir
qəhrəmanlıq dastanının şahidliyinə yığışan izdihamlarla yadda qaldı. Aprelin 2-si günü biz bir millət olaraq yenidən doğulduq, dirildik,
ayıldıq. O döyüş insanları dəyişdi. Bəlkə də çoxu bunu hələ dərk
etmir. İnanın ki, bu belədir. Biz bir millət olaraq çox əziyyətlər çəkmişik, çox qırğınlar, soyqırımlar görmüşük. Həmin günə qədər ruhumuzda bir məğlubiyyət əzginliyi, utancaqlığı, başıaşağılığı var idi.
-Gec deyildi ki?
- Gec olmağı hər an gecdir. Ancaq baş verdi də bu... Biz boynumuza alsaq da, almasaq da, bu danılmaz bir faktdır ki, bizi istəməyən
kifayət qədər güclü tərəflər var və onlar hər zaman mənfur qonşularımızın yanındadırlar. Təkcə bu gün deyil ki... Ötən əsrin əvvəllərində
1905-1907-ci illərimi deyim? 1918-1919-cu illərimi deyim? Bakıdakı
qırğınlar, Quba, Şamaxı qırğınları... hansı birini sayım? Ermənilər harada olublarsa orada qan töküblər. Hər zaman böyük güclərin əlində alət olublar. Xislətləri belədir. Türkün qanına susayıblar həmişə.
Bəzi, tərəfdarları bizdən uzaqlarda olsa da, lobbiləri güclü olub.
- Sizcə tarixin müəyyən məqamlarında biz niyə güclü ola bilməmişik?
- Bu tarixdir də... vaxt olub biz də güclü olmuşuq. Döyüşmüşük.
İmperiyalar yaratmışıq. Sonra tarix bizim xeyrimizə işləməyib. Zaman bizdən üz döndərib. Birliyimizi qoruya bilməmişik. Bizi ən çox
sındıran Sovet rejimi olub. Bizim tariximizi bizə yasaq ediblər. Elə
götürək indi başçılıq etdiyim Xocavənd rayonu. Az qala Allahın da
yadından çıxmışdıq. Nə Sovetin vaxtında, bə də Sovet dağılandan
bir az sonra, bizim adımız, heç yerdə yox idi. Politexnik İnstitutunu
bitirib gələndən sonra, iş istədim, vermədilər. Azərbaycan Mərkəzi
Komitəsinə işlə təmin olunmağıma köməklik göstərilməsi ilə bağlı
məktub yazırdım məktubumu yenidən keçmiş Martuni rayon partiya komitəsinin birinci katibi Petrosyanın üstünə göndərirdilər. Qarabağda dövlət idarələrində də ermənilər işləyirdi. Tək-tük halda azər414
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baycanlılar ya müəllim, ya həkim işləyə bilərdilər. Ancaq Bakıda iki
nəfər vəzifəlidən biri erməni idi. Dərdimizi kimsə bilmirdi. Düşməni
evimizin içərisinə buraxmışıq, tanımamışıq. Güclü ola bilməməyimizin kökü bəlkə də hədsiz dərəcədə unutqan olmağımızla bağlıdır.
--Yaddaşınızda unuda bilmədiyiniz erməni sifətləri qalıbmı?
-- Əvvəllər mənim üçün erməni təkcə Qoqo və Mişadan ibarət
idi(hər ikisi azərbaycanlıların həyət bacasında gündəlik yemək üçün
səhərdən axşamacan işləyərdilər. red ). Lakin hər zaman içərimdə
ermənilərə qarşı bir kin, nifrət olub . Bakıda işləyəndə ermənilərlə heç
yola getməzdim və vaxtilə bunu mənə irad tutanlar sonralar mənim
haqlı olduğumu etiraf edirdilər. Əlbət də indi çox erməniləri xatırlayıram...
-Başımıza gətirilənlərdən sonra erməni ilə dost olmaq olarmı?
- Yox! Olmaz! Bu düşmən çox məkrli düşməndir. Güclü olmalıyıq. Onların millətimizə yaşatdıqlarının bədəlini ödətdirməliyik. Bizə
mənsub olanın hamısını onlardan geri almalıyıq . Onda onlar bizə
nökər olacaqlar. Bir olmalıyıq. Zəif olduqsa, demək batdıq
-Qadınlar döyüşə gedirlər, vuruşurlar... Necə baxırsınız?
- Əla! Biz türklərin qadınları da tarixən həmişə Vətən və Torpaq
uğrunda ərləri ilə bərabər vuruşublar. Birinci Qarabağ savaşında da
igid qız – gəlinlərimiz qəhrəman oğullarımızla çiyin – çiyinə döyüşürdülər.
-Torpaq nədir?
-Torpaq müqəddəsdir. Ondan müqəddəs nə var ki? Hansı torpaqda babalarımızın, əcdadlarımızın məzarı varsa ora Vətəndir. “ Torpaq Şəhid qanı ilə qarışanda Vətən olur”. Torpağı şəhidlər, qazilər
Vətən edir.
- Sizin üçün əsil kişi olmaq düsturu da torpaqdan, Vətəndən
keçir. Bizim mentalitetdə namus, qeyrət deyəndə, əvvəlcə evin içini, qadını düşünürlər. Mənə elə gəlir ki, hərdən çox cılız hisslərdən
qeyrət, namus qalası düzəldirik. Ancaq torpağı əldən veririk...
- Bilirsiniz ki, qədim Türklərdə döyüşçünün atı, silahı və onun
xanımı hər zaman müqəddəs sayılmışdır. Lakin böyük Türk xaqanı
Mete xanla müharibə etməyə bəhanə axtaran yadellilər ona xəbər
göndərirlər ki, əgər atını verməsə müharibəyə başlayacaqlar. Böyük
xaqan əmr edir ki, atını versinlər. Daha sonra düşmən tərəf bildirir ki, gərək qılıncını, üstəlik qadınını da verəsən. Xaqan düşmənin
bu istəyini də yerinə yetirir. Bundan ayağı yer alan düşmən elçiləri
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xaqandan ölkəsinin ən yararsız, münbit olmayan bir hissəsini də verməsini istəyirlər. Mete xan onlara deyir: “Torpaq babalarımın əmanətidir. Onlara xəyanət edə bilmərəm”. Və düşmənlə döyüşə başlayır.
Torpağını qoruyur. İnsanın torpağı əlində olanda namusu da əlində
olur.
-Neçə dostunuzu itirmisiniz döyüşlərdə?
-Çox yaxın və dəyərli adamlarmı, dostlarımı itirmişəm. Gözümün
qabağında tikəsi əl boyda olan əsgərlərim, dostlarım olub. Baxmışıq
ki, şəhidin paltarı var, özü yoxdur. Mərmi tikə-tikə edib. 1992-ci ildən
danışıram. Bir ailənin tək uşaqlarını döyüşə getməyə qoymurduq.
Yaqub adlı bir rabitəçimiz var idi. Qərargah rəisinə zəng vurdu ki,
komandir mən də getmək istəyirəm. Dedim Yaqub sən bizə burda
lazımsan. Mənə yaxşı desə də sonra qaçıb qoşulub döyüşə gedən
uşaqlara . Elə ilk döyüşdə də həlak oldu. Müharibə dəhşətdir. Bilmirsən harada kimi alacaq əlindən, və sənin sonun hansı məqamdadır.
Vətən uğrunda döyüşəndə isə itkinin ağrısını təzə-təzə hiss etmirsən.
-Sizin ərazidə yaşayan şəhid ailələri problemlə üzləşmirlər.
Olan problem də həmən həll edilir...
-Həm şəhidlər, həm onların ailələri, həm də qazilər heç vaxt unudulmurlar. Bu gün onların üzləşdikləri bütün problemlər dövlətimiz
tərəfindən tez bir zamanda həll olunur. Bu insanlar hər zaman Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı ilə əhatə olunublar. Bəzən olur ki, Vətən uğrunda canını fəda
etmiş qazilərimiz hansısa sənəd üçün idarə qapılarına gedir. Kimsə
onları incidir, sənədinin verilməsini ləngidir. Belə döyüşçülər Vətənə
nümunədirlər. Vətən yolunda can qoyublar. Şəhid anasını, xanımını
qapıda gözlədən, onu qapıdan qaytaran hər hansı məmur düşməndən də pisdir. Aprel döyüşlərindən sonra bütün Azərbaycan xalqının
başı ucaldı. Həmin sevinci, qüruru bizə kim yaşatdı? Bu qazilər, o
şəhidlər. Bizim bir milləty olaraq onları unutmağa haqqımız yoxdur.
- 24 ildir ki, həm üzü Qarabağa baxıb köks ötürürsünüz, hər
gün müharibə eşqi, Vətən torpaqlarını azad etmək arzusu ilə yanırsınız. 24 ildir ki, əhalisi məcburi köçkün olan bir rayonun rəhbərisiniz. Özünüzdən razısınızmı?
- Özümdən elə həmişə narazıyam da... Biz ancaq sonuncu bir
ovuc toropağımızı da geri alandan, üçrəngli b ayrağımız Xankəndində, Şuşada dalğalanandan sonra razılıqdan danışa bilərik.
- Gücünüzü haradan alırsınız? Günün nə qədər hissəsini yata bi416
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lirsiniz?
- Mən gücümü müstəqil dövlətimin varlığından alıram. Desəm
ki, yatmıram ki, gecələr... Bəlkə də inanmazsınız. Üç-dörd saat mürgü
vururam... O da yatmaq deyil ki...
-Yuxularınızda nə görürsünüz?
-Yuxularımda tez-tez kəndimizi, gəzib dolaşdığm doğma yerləri görürəm, döyüş görürəm, müharibə görürəm...Həyatda heç vaxt
görmədiyim, heç vaxt qarşılaşmadığım Dilqəmi- Dilqəm Əsgərovu
görürəm. Onun baxışları getmir gözümün qabağından. İnanırsınız
onun otağımda olan şəkilinə də baxmağa sanki utanıram. Düşmənə
yönələn nifrət dolu baxışı ilə sanki bizi də qınayır, məzəmmət edir.
- Təssüfləndiyiniz olurmu?
-Bəs gecələr insan niyə yata bilmir ki? Təəssüflər qoyur ki, yatmağa...
- Yəqin ki torpaqla bağlıdır?
- Əlbəttə...
-Tanrı ilə üz-üzə qalsaydınız nə soruşardınız?
- Nə deyim... Soruşmağa bir sözüm də yoxdur.... Tanrı bizə verdiyini verib də...Böyük bir Vətən vermişdi... Üzü Moqolustandan
Yaqitiyyəyə, Sabiriyyəyə qədər... Yüz illərin dövlətçilyini itirdik. Birliyimiz olmadı. Xanlıqlara ayrılıb bir-birimizlə vuruşduq. Düşmən
kənardan baxıb sevindi. . İndi də Allah-tala bizə birləşmək üçün
Qarabağ dərdini verib. Qalıb ki, özümüzə , kökümüzə dönüb, bu
problemimizi həll edək. Tanrı bizə güclü olmaq üçün məkrli düşmən
verib. İstəsək də, istəməsək də güclü olmağa məhkumuq.
-Ruhunuzu göylərə əmanət edəndən sonra hansı türk fatehi ilə
rastlaşmaq istətərdiniz və ona vermək istədiyiniz ilk sual nə olardı?
-Bir az əvvəl də qeyd etdiyim kimi, böyük Vətənimiz üçün ən
vacib və tarixi əhəmiyyətli bir dönəmdə biz parçalandıq, xanlıqlara
bölündük. Ayrı-ayrılıqda isə təbii ki, zəif olduq və ard-arda gələn
bəlaları dəf edə bilmədik. Bax, tariximizin bir hissəsi olan həmin
Xanlarımızla görüşmək istəyərdim və onların hamısına bir sual ünvanlayardım .. Axı siz niyə Bütöv, Böyük Azərbaycan uğrunda birləşmədiniz? Niyə birləşə bilmədiniz?
-Hər gün savaş, hər gün müharibə, hər gün top mərmisinin
səsi... Heç o döyüşlərə gedəndə şəhid olmaq haqqında fikirləşdinizmi? Birdən geri dönmədim, - keçdimi ağlınızdan?
- Vallah, bəxtimiz gətirməyib Şəhid olmağa. Şansımız olmayıb.
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Döyüşə girən adam ölmək haqqında fikirləşsə, döyüşə bilməz. Biz
döyüşlərə hər zaman qələbə qazanmaq üçün girmişik. Yoldaşlarla
döyüşə gedirsən kimsə qayıtmır. Aparıb dəfn edirsən, gəlirsən, yenə
döyüşürsən. Yəni döyüş mövqeyində hər an qələbəyə hesablanır.
O sevinci yaşamaq üçün gərək bircə gün səngərə girəsən. Qardaşlarımın dördünü də ən çətin döyüşlərə göndərmişəm. Ölümə göndərmişəm. İcra başçısı işləməyimə baxmayaraq, yenə göndərmişəm.
Deyirdim ki, əgər qismətinizdə bu ölüm varsa, qoy torpaq uğrunda
olsun. Vətən ona görə qiymətlidir ki, onun şəhidi var. Şəhidi olmayanın Vətəni də olmur. Ən böyük dəyərimiz Şəhidlərimizdir, Şəhidlər
varsa millət də var Vətən də var. Onlar olmasa biz nə olarıq?!.
- Nədən qorxursunuz?
- Gecə gündüz Tanrımdan onu istəyirəm ki, sonumu döyüş meydanında gətirsin. Atəşkəs elan olunsa da mənim üçün müharibə bitməyib. Bu Vətən uğrunda savaşmışam hər zaman. Mənim həyatımın
məntiqi sonluğu, fəlsəfəsi döyüşdə yekunlaşmalıdır. Yataqda ömrümü başa vursam, elə bilərəm ki, bütün gördüyüm işlər boşa gedib.
Bir də qorxuram ki, müharibə başlaya mən orda olmayam, mənsiz
azad oluna torpaq... Bax onu nə özümə, nə də Tanrıma bağışlamaram.
Bir daha aprel döyüşlərinə qayıtmaq istəyirəm. Bu döyüşdə Azərbaycan ordusu öz gücünü, qüdrətini düşmənə layiqli cavabı ilə təsdiqlədi. Növbəti zərbə isə daha sarsıdıcı, düşmən üçün daha öldürücü olacaqdır. Bu gün Azərbaycan xalqı hər zaman olduğu kimi öz
əsgərinə, öz zabitinə inanır və güvənir. Aprel döyüşləri zamanı bütün
milətimiz səngərdə döyüşən igid oğullarımızla bir yerdə idi, bütün
xalqımızın ürəyi onlarla bir yerdə döyünürdü. Həmin döyüşlərdə
biz qələbə üçün lazım olan ən əsas məqamı, rəhbər, xalq və ordunun
birliyini, vəhdətini gördük. Bu gücün, bu birlrliyin memarı isə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevdir. Biz əminik ki, Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi altında tezliklə bütün işğal altında olan torpaqlarımızı düşmənlərimizdən azad edəcəyik və Azərbaycanımızın
dövlət bayrağı Şuşada, Xankəndində, Xocavənddə və işğal olunmuş
digər yurd yerlərimizdə zəfərlə dalğalanacaqdır.
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AIDA EYVAZLI GÖYTÜRK
Aida Eyvazova Məmmədşah qızı mətbuatda “Aida Eyvazlı”, “Aida Eyvazlı Göytürk” imzası ilə tanınır. Sumqayıt
şəhərində anadan olub. Mirzə Uluqbəy adına Özbəkistan Milli
Universitetinin Jurnalistika fakültəsini bitirib. 1980-ci illərdən
Azərbaycan Respublikasının dövri mətbuatında şeir və yazıları
çap olunub. 1991-cı ildən etibarən respublikanın bir çox aparıcı
KİV-lərində çalışıb. 2004 - 2013-cü illərdə Azərbaycanı Mərkəzi Asiya respublikaları və Qazaxıstan Respublikasında əvəlcə
“Lider” Müstəqil Teleşirkətinin, sonra isə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin xüsusi müxbir postunun rəhbəri kimi təmsil edib. Bir neçə sənədli filmin müəllifidir.
Türk mənşəli xalqların tarixindən, tarixi şəxsiyyətlərindən
bəhs edən elmi-publisistik araşdırmalara imza atıb. Tarixi araşdırmalarına görə 1996-ci ildə Krımda “Bəkir Çobanzadə” mükafatının laureatı, 2002-ci ildə Azəri Türk Qadınlar Cəmiyyətinin “Sara Xatun” laureatı, 2015-ci ildə Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin “Həsən bəy Zərdabi” mükafatının laureatı, 2016-cı
ildə Azərbaycan Mətbuat Şurasının Həsən bəy Zərdabi adına
“Ali Mükafat”ın laureatı, 2017-ci Beynəlxalq Türk Akademiyasının (BTA) Bəkir Çobanzadə adına “İşdə, dildə, fikirdə birlik”
mükafatının ilk laureatıdır. “Nursultan Nazarbayev: Həyat
yolu” kitabının azərbaycan dilinə tərcüməsinə görə 2017-ci
ildə “Qazaxıstan Müstəqilliyinin 25 illiyi medalı” ilə təltif olunub. 2017-ci ildə Azərbaycan Prezidnetinin KİVDF-nin layihəsi
ilə tikilən binadan jurnalistika sahəsindəki xidmətlərinə görə
mənzillə təmin edilib. 2019-cu ildə Platon Oyunskinin “Qırmızı
Şaman” kitabının tərcüməsinə görə Saxa Yakutiya Respublikasının Parlamenti tərəfindən diplomla mükafatlandırılıb. Qazax
şairi və mütəfəkirinin BTA layihəsi çərçivəsində Abayın “Qara
sözlər”ini və Beynəlxalq Türk Mədəni İrsi fondunun layihəsi
ilə Nursultan Nazarbayevin 80 illik yubileyinə “ Zaman və düşüncələr” kitabını azərbaycan dilinə tərcümə edib.
Qlobal Jurnalistlər Birliyinin (KGK) Şərqi və Mərkəzi Asiya Respublikaları üzrə qrupun katibidir.
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