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Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbəmizdir, dövlətimizin, 
xalqımızın, ordumuzun gücünü göstərən qələbədir. Aprel 
döyüşləri nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonları-
nın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bu gün Azərbaycan 
bayrağı dalğalanır. Bu döyüşlər onu göstərir ki, Azərbay-
can xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq, öz ərazi 
bütövlüyünü nəyin bahasına olursa-olsun bərpa edəcəkdir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının prezidenti,

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
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ÖN SÖZ

ŞUŞAYA BAYRAQ SANCACAQ  
GƏNCLƏR ÜÇÜN YAZILAN KİTAB

Aida xanım Eyvazlını uzun illərdi tanıyıram. Jurnalistikamızda 
öz sözünü çoxdan demiş və bu gün də deməkdə olan istedadlı bir 
qələm sahibidir. Zaman-zaman onun araşdırma yazılarını “Ədalət” 
qəzetində də məmnuniyyətlə çap etmişik. Qısası, oxucuların rəğbəti-
ni qazanmış bir yazardı.

Aida xanımın həm də tariximizdən, milli-mədəni dəyərlərimiz-
dən, kökümüzdən çox ciddi araşdırmaları var. Uzun müddət Azər-
baycan Dövlət Televiziyası və Radio Verilişləri Komitəsinin Orta Asi-
yada xüsusi müxbiri kimi fəaliyyət göstərib. O dönəmdə həm Dövlət 
Televiziyasının tapşırıqlarını, yəni üzərinə düşən vəzifəni layiqincə 
yerinə yetirib, həm də mətbuatda Orta Asiyada yaşayan türk xalqla-
rının tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, ənənələri ilə bağlı ciddi yazıları 
ilə çıxış edib.

Qarşımda Aida xanımın bir kitabı var. “Qalibiyyət: şahidlər və 
şəhidlər”. Oxuyuram. Çox ağırdı oxumaq...

... Mətbuatı yaxşı izləyənlər yaxşı bilərlər. Aida xanım Eyvazlı 
daim cəbhə xəttində, şəhid ailələrimizin yanında, qazilərimizin ya-
nında, hospitallarda yaralı əsgərlərimizin ziyarətində görmək olar. 
Onun yazdıqları təkcə şəhid ailələrinə və qazilərə deyil, eləcə də biz-
lərə bir təsəlli verir.

Belə yazıları yazmaq çox ağırdı və ağrılıdı. O hissləri yaşamadan, 
o dərdlərə şərik olmadan belə yazıları yazmaq mümkün deyil. Aida 
xanım həmişə bu ağrıları yaşayır, ona görə də mən onun gülən üzünü 
görməmişəm...

Qarşımda bir kitab var. Oxumaq çox ağırdı. Kitab müqəddəs Qa-
rabağ savaşımızda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizə həsr olu-
nub. Və xüsusilə də Aprel şəhidlərinə. “Qalibiyyət: şəhidlər və şa-
hidlər” kitabında şəhidlərimiz haqqında, təkcə keçdikləri ömür yolu 
haqqında, göstərdikləri qəhrəmanlıqlar haqqında bilgi verilmir, həm 
də onların necə bir insan olduqları, doğmalarının, yaxınlarının acı və 
şirin xatirələri çox ustalıqla qələmə alınıb. Kitabı oxuduqca heç tanı-
madığın, bəlkə də adını birinci dəfə eşitdiyin şəhidlər sənə də doğma-
laşır. Bundan əlavə kitabda ermənilərin zaman-zaman Azərbaycan 
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torpaqlarına etdikləri iddiaların və vəhşiliklərin tarixi də yer alıb. Bu 
kitab həm bir folklor nümunəsidir. Həm də tariximizin qanlı səhifələ-
rinə işıq tutur.

Mən belə yazıları çox yazmışam. Və belə yazıların, yuxarıda qeyd 
etdiyim kimi, ağrısını yaşamağın nə qədər çətin olduğunu da çox 
gözəl bilirəm. Amma incə bir qadın yazarın belə bir ağrını yaşamağı 
və belə bir ağırlığın altına girməsi daha çətindi.

Aida xanım bu çətinliyin öhdəsindən çox layiqincə gəlib.
Mənim fikrimcə, iki cilddən ibarət “Qalibiyyət: şəhidlər və şahid-

lər” kitabı orta məktəblərdə əlavə oxu kimi salınmalıdı. Bu, yetişmək-
də olan gənclərimiz üçün örnək olacaq bir kitabdı. Biz orta məktəbdə 
oxuyarkən necə Mehdi Hüseynzadə, Cəmil Əhmədov eşqi ilə yaşadı-
ğımız kimi, inanıram ki, bu kitabı oxuyanlar da Mübariz İbrahimov, 
Raquf Orucov kimi şəxsiyyət olmaq arzusu ilə böyüyəcəklər.

Və onlar sabah Şuşaya bayraq sancacaqlar!

Aqil ABBAS,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı,

Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü. 
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ŞƏHİD RUHLARININ KİTABI…

“Qalibiyyət: şahidlər və şəhidlər”.
Bu iki cilddən ibarət fundamental kitab bir Azərbaycan qadını-

nın, bir ananın, bir bacının 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhidlik 
məqamına yüksəlmiş Vətən oğullarına ağısıdır, oxşamasıdır. Amma 
bu ağı mübarizəyə səsləyən ağıdır. Bu ağı qəvi düşmənin üzərinə od 
püskürən bir ağıdır. Aida xanımın ürək qanıyla yazdığı şəhidlik das-
tanı sanki minalanmış ərazidir, düşmən yaxınlaşınca külünü göyə so-
vuracaq. Bu kitab şəhidlərin ölümsüzlüyünə şəhadət verən bir kitab-
dır. Bu kitabı Azərbaycan qadını, sözüylə döyüşən cəngavər qələm 
sahibi qələmə alıb. Sözləri, kəlmələri qəlbinin şəfqəti ilə, ruhunun sı-
zıltılarıyla itiləyib, hər şəhid anasıyla görüşdə sanki o da bu böyük it-
ginin ağırlığı altında əzilib, qanlı göz yaşı çöhrəsini şırım-şırım edib... 

Bu kitab Azərbaycan əsgərinin qələbəsi haqqındadır. Müəllif o 
qələbəyə aparan yollardan keçir, o şəhidləri vətənə qurban deyən 
ataların, anaların yaralı qəlb sızıltılarını, göynərtili xatirələrini sözün 
yaddaşına köçürür. Şəhidlər haqqında şahidlər danışır və bu şahidlər 
həm də onların valideynləridir. Elə qəhrəmanlar var ki, bioloji ola-
raq sağ qalır, amma ideyaca ölür. Amma elə şəhidlər də var ki, cismi 
torpağa qarışır, uğrunda döyüşdüyü dəyərlər əbədi olaraq yaşayır. 
Aida xanımın yazdığı bu kitabın əsas məziyyətlərindən biri şahidlə-
rin danışdığı əhvalatların vahid süjet xəttinə tabe etdirilərək bütöv bir 
mətn kimi təqdim olunmasıdır. Müəllif özünəməxsus təhkiyə tərzi və 
unikal həssaslıqla, araşdırıcı fəhmi ilə bu qan süzülən, kədər yağan 
hadisələri, qəhrəmanların döyüşkən xarakterini, onların valideynlə-
rinin, dost-tanışlarının xatirələrini, xalqın mübarizə ruhunu bəzi hal-
larda bədii təsvir vasitələrindən ustalıqla istifadə edərək gözlərimiz 
önündə canlandırır. 

Mən bu kitabı oxuyarkən Belarus yazıçısı, bir neçə il bundan öncə 
Nobel mükafatı almış Svetlana Aleksiyeviçin “Müharibə qadın sima-
lı deyil” romanını xatırladım. Xatırlayıram, əsəri oxuduğum müd-
dətdə neçə dəfə təzyiqim qalxdı, ürək dərmanı qəbul etdim, amma 
kitabı yarımçıq saxlamadım, oxuyub bitirdim. Həyatım boyunca bu 
cür dəhşətli əsər heç vaxt oxumamışdım. Dəhşət sözü belə bu sar-
sıntını tam ifadə etmir. Bu əsər təxəyyül məhsulu deyil, yazıçı heç 
nəyi uydurmur. Şahidlər danışır, qadınlar... Müharibə başlayanda 
sevib-sevilmək çağlarını yaşayan, ürəyi həyat eşqiylə çırpınan və bir 
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günün içində odun-alovun içinə düşmüş, başına mərmilər yağan qız-
lar... Könüllü olaraq ön cəbhəyə atılan, kişilərlə çiyin-çiyinə döyüşən 
qızlar, gördüyü dəhşətlərdən bir gecədə saçı ağaran qızlar... Həlak 
olmuş ərinin, qardaşının, sevgilisinin intiqamını almaq istəyən qadın-
lar, silaha yerikləyən qadınlar... Yüzlərlə şahidi dinləyən və onların 
danışdıqlarını sonradan yazıya köçürən bu qadın yazıçının səbrinə, 
dözümünə heyrət etmişdim. Səhifələrdən qan fışqırır, ah-nalə, inilti 
səslərindən huşunu itirmək həddinə çatırsan. Svetlana Aleksiyeviç 
bu romanı müharibədən sağ çıxmış qadın döyüşçülərin danışdıqla-
rı əsasında qələmə alıb. Eynən həmin hisləri Aida Eyvazlının əsərini 
oxuyanda yaşadım. 

Bilmirsən hardan, nədən başlayasan... Bu cümləni yazandan sonra 
uzun müddət monitora baxıb düşünürəm. Uzun müddət... Müharibə 
haqqında oxuduğum kitabları xatırlayıram. Remarkı, Heminqueyi, 
Şoloxovu, Henrix Böllü, Vonnequtu... Müharibə bu yazıçıların taleyi-
ni zədələyib keçib. Tale həm də ömür sözünün sinonimidir. Remarkın 
“Dönüş yolu” romanından bir detal yadıma düşdü; əsərin qəhrəma-
nı, döyüşlərdən sağ çıxmış Ernst deyir ki, “sülh imzalanandan sonra 
evimizə qayıdanda amerikalı əsgərlərlə üz-üzə gəldik. Bir birimizə 
yaxınlaşdıq. Söhbət elədik. Biz bir-birimizi niyə öldürdüyümüzü bil-
mirdik”. Bu, həm də Remarkın özünün taleyidir. Heminquey könüllü 
dəstənin tərkibində Avropaya, Birinci Dünya müharibəsi cəbhələrinə 
yollanmışdı. Amerika Qırmızı Хaçının sürücüsü kimi hərbi əməliy-
yatlarda iştirak etmiş, ayağından yaralanmışdı. “Əvida, silah”, “Əcəl 
zəngi” əsərlərində Heminqueyin gördüyü, şahidi olduğu mühari-
bə öz əksini tapmışdı. Müharibə ədəbiyyatından danışarkən “Sakit 
Don”u (M. Şoloxov), “O illərin çörəyi”ni (H. Böll), “Sallaqxana № 5 
və ya uşaqların səlib yürüşü”nü ( K. Vonnequt)xatırlamamaq müm-
kün deyil. Amma bütün hallarda biz bu əsərləri bədii əsər kimi oxu-
yuruq, yazıçı təxəyyülünün məhsulu kimi qavrayırıq. Aida xanımın 
kitabında şahidlərin dilindən nəql olunan əhvalatlar isə təxəyyülün 
məhsulu deyil, bu kitabda heç təxəyyülə ehtiyac da yoxdur. 

Atalar, analar övladlarının gələcəklə bağlı xəyallarından, arzula-
rından, nakam sevgilərindən, təbəssümündən, hər hansı bir hadisəyə 
reaksiyasından, ailədəki davranışından, dostlarıyla münasibətlərin-
dən, hansı yeməyi xoşlamasından... hər şeydən danışırlar və indi on-
lara qalan da heç vaxt dəyişməyəcək xatirələrdir. Daha bu xatirələrə 
heç vaxt yeni detallar əlavə olunmayacaq... Onlar gələcəkdən daha 



Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinə

9

çox keçmişlə yaşayırlar, çünki keçmişdə itgilər yoxdur, övladları 
sağ-salamat yanlarındadır. Keçmişin yaddaş lentini dönə-dönə geriyə 
çevirib o xoşbəxt anları yenidən yaşayacaqlar, bir çimdik təsəlli ilə 
ovunacaqlar... Ovuna biləcəklərmi?! Onlar bir də “Qalibiyyət: şahid-
lər və şəhidlər” kitabını dönə-dönə vərəqləyəcəklər və övladlarıyla o 
kitabın səhifələrində görüşəcəklər. Onların övladları bu kitabda diri-
dir və həmişə də dipdiri qalacaq. 

Aida xanım özünün yazdığı kimi “ayağına dəmir çarıq geyinib 
əlinə əsa alaraq” yollara çıxıb, ev-ev, qapı-qapı aprel şəhidlərinin 
ömründən qalan xatirələri toplayıb sözə çevirib. Gözü yaşlı anaları, 
bacıları, gəlinləri, uşaqları dinləmək, onların dərdini bölüşmək hər 
qadının çəkə biləcəyi yük deyil. O özü də qadındır axı, həssas qəlbli 
bir qadın!.. Qadın kədər üçün doğulmayıb axı! Qadın anadır axı! Öv-
lad anadan nə qədər uzaqda olur-olsun, başına bir iş gəlirsə, dərhal 
ana qəlbi bunu hiss edir. Aida xanımın həmsöhbəti olan şəhid anala-
rının danışdıqlarından da görünür ki, övladlarının şəhadətə yetişdiyi 
xəbəri onlara gəlib çatmamış intuisiya hamıdan əvvəl bu acını onlara 
pıçıldayıb. Onların gördüyü yuxular və yaxud rastlaşdıqları hansısa 
əlamətlər, telepatik kontaktlar mənalara açılan çoxsaylı pəncərələr ki-
midir. Aida xanım o pəncərələrdən görünənləri qələmə alıb. Bu kitab 
gələcəkdə Lələtəpə döyüşləri, ümumiyyətlə, Qarabağ savaşı haqda 
yazılacaq romanlar üçün zəngin material verir. Hər şəhidin həyat he-
kayəti ayrıca bir roman mövzusudur. 

Bəzən insana hansısa bəla, fəlakət üz verəndə Tanrıya asi çıxır. 
Tanrıya ünvanlanan əbədi sualların klassik forması belədir: əgər Tanrı 
doğrudan da bu qədər mükəmməl, bu qədər şəfqətlidirsə, onda niyə 
dünyada müharibələr, fəlakətlər baş verir? Bu sualın cavabı kaina-
tın dərin əsrarəngizliyi və həyatın əsl mənasının arxasında yatır. Şə-
hid anaları, şəhid ataları, onların qardaş-bacıları heç vədə Tanrıya asi 
çıxmadılar. “Vətən sağ olsun!” dedilər. Allaha qəlbən yaxın və sadiq 
olduğunu sübut etmək istəyən İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmayılı 
qurban verməsiylə övladını vətənə qurban verən ataların imanı, sev-
gisi, sədaqəti eynidir. Vətən sevgisi imandandır deyiblər və bu iman 
onları sınmağa qoymur. Mənəviyyatın bu mərtəbəsinə imanın kamil-
liyi ilə yetişmək mümkündür. Vətən əmanəti, yurd əmanəti deyiblər, 
bu sözlər hər gələn yeni nəsilə vəsiyyət kimi səslənib. Vətənin bütöv-
lüyü hər gələn nəslə əmanət olaraq belə ötürülür. Torpaqları işğaldan 
azad etmək həm də mənəvi anlayışdır, bu təkcə yurdundan-yuvasın-
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dan didərgin düşmüş insanlar üçün deyil, bu torpaqda yaşayan, bu 
torpağın havasını udan, suyunu içən hər kəs üçün mənəvi bir amil 
olmalıdır. Vətən insan ömründə ata kimi, ana kimi dəyişməzdir və bu 
üç sözün birləşməsi insanın taleyinə əsaslı şəkildə təsir göstərir. Bu 
anlayışlar insanın şəxsiyyət vəsiqəsində həkk olunur, onun kimliyini 
ifadə edir.

Aprel şəhidlərinin qısa həyat hekayətləri də bir-birindən fərqli-
dir; bir qıza könül verib gedəni də var, övladlarını ömür-gün yoldaşı-
na əmanət edib yola çıxanı da var, elə ilk döyüşdə gülləyə tuş gələni 
də... Analar, atalar övladlarının ruhlarıyla bağlı elə mistik əhvalatlar 
danışırlar ki... Bu əhvalatlarla bağlı ümumi qənaətim budur ki, onlar 
geridə, bu fani həyatda buraxdıqları əzizlərinin, doğmalarının sar-
sıntılarından xəbərdar olurlar, hansısa əlamətlərlə onların acılarına, 
kədərinə reaksiya verirlər. Ruhun yaşadığı vaxt ölçüsü ilə bədənin 
yaşadığı vaxt ölçüsü ayrı-ayrı şeylərdr. Ruha zaval yoxdur. Fatalist 
olmasam da bu həqiqətə həmişə sidq-ürəkdən inanmışam. Şəhidlərin 
ruhu o zaman dinclik tapacaq ki, torpaqlarımız bütövlükdə işğaldan 
azad ediləcək. Şahidlər də nə vaxtsa ruh olub göyə çəkiləcəklər. Onda 
yerdə qalanlara bu kitab şahidlik edəcək. 

Bu kitabın müəllifi təkcə Aida xanım deyil, həm də şahidlər və şə-
hidlərdir. Aida xanımın qələmi usta qələmidir, istəsəydi, bu hadisələ-
ri nəsrin süzgəcindən keçirib roman yazardı. Amma indi həyat nəsr-
dən güclüdür, həm də bu ikicildlik janr etibarilə salnamə-roman kimi 
də təqdim oluna bilər. Adı bu kitaba düşmüş qəhrəmanlar hər biri öz 
həyatının romanını yazıb gedib. Onlar həm də tarixi yazan oğullardır. 
Aida xanım sadəcə, o tale yazılarının üzünü köçürüb, sənədləşmə işi-
ni görüb. 

Bu kitab bizim qalibiyyətimiz haqqındadır və bu gündən daha 
çox gələcək üçün yazılıb. Gələcək nəsillər heç nəyi unutmasın... 

 
 Kənan Hacı,

Yazıçı - publisist
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ŞƏHİD ANALARINDAN BİRİ ONA QUCAQ 
AÇDI, DİGƏRİ QAPISINDAN QOVDU...

O, mənim gənclik illərimin yadigarıdır, ötən əsrin 80-ci illərin-
dən danışıram. Doğulub böyüdüyümüz şəhərin cəmi bir qəzeti var 
idi, ”Sosialist Sumqayıt” adlanırdı, vaxt tapan kimi ora can atardıq, 
onu da oradan tanıyardım. Mənim kimi o da jurnalist olmaq istəyirdi. 
Kim idi gənc qızların məqalələrinə əhəmiyyət verən, bir-birimizi yaz-
dığımız şeirlərlə ovudardıq, bundan da təsəlli tapardıq.

O zaman Aida Eyvazlının imzasını heç kim tanımırdı. Heç özü-
müz də bilmirdik ki, tanınmaq üçün ağrılı-acılı həyatdan keçmək la-
zımdır. Bəxtimizə müstəqillik dövrü düşdü, o yolu keçdik. Əslində 
sovetlərdən qopmuşduq və əsl həyatın nə demək olduğunu yalnız 
90-cı illərdə dərk etdik. Üzləşdiyimiz Qarabağ müharibəsi bizə kim 
olduğumuzu bir daha tanıtdı,bax, o vaxt biz artıq püxtələşmiş jurna-
listlər idik, nədən və nə üçün yazdığımızı anlayırdıq. Aida Eyvazlının 
imzası da o zamandan tanınmağa başladı.

Bir il əvvəl, gecənin bir aləmi mənə telefon açdı, hıçqırıqları hələ 
də qulağımdadır, “şəhidlərimiz var, - dedi, - ürəyim partlayır, dözə 
bilmirəm”. Elnən gələn qara gün toy-bayramdır dedim, ürək-dirək  
verməyə çalışdım, amma o gecə onu ovundura bilmədim.Torpağın 
üzü soyuq olar, elə bilirdim ki, ovunur  yavaş-yavaş. Bir neçə gün 
sonra  bildim ki, şəhid ailələrinin dərdinə şərik olmağa gedir,.. dər-
dini yüngülləşdirən şəhid ocaqları oldu, qapı-qapı gəzib döydüyü 
şəhid qapıları... Dərdli analardan biri ona qucaq açdı, digəri dərdini 
paylaşdı, biri onu evinin əzizi sandı, başqa biri isə qapısından qovdu... 
Şəhid evlərindən dərd-səri də özü ilə bərabər yığıb gətirdi, nə gecəsi 
oldu, nə də gündüzü, şəhid oğulların qısa həyat hekayəsini yanğı ilə 
yazılara çevirdi. Onun dili ilə deyirəm, düz bir ildir ki, bütün respub-
lika və ölkəmizin hüdüdlarından kənarda olan oxucular “VƏTƏNİ 
QİBLƏGAH EDƏN ŞƏHİDLƏR” silsiləsindən Aida Eyvazlı imzası 
ilə təqdim olunan yazılarda şəhidləri tanıdı, sevdi və xatırladı.

Bu günlərdə Aida Eyvazlının torpağa sonsuz sevgidən, ağrı-acı-
dan və zəhmətdən yoğrulmuş ilk kitabı  “QALİBİYYƏT-ŞAHİDLƏR 
VƏ ŞƏHİDLƏR” işıq üzü gördü və düşünürəm ki, bu kitab vətən uğ-
runda cənını fəda etmiş şəhid oğullarımızın ruhuna  qiymətli töhfə-
dir.

Kitabda 2016-cı ilin 2-5 aprel döyüşlərində həlak olmuş 45 gəncin 
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həyatı qələmə alınıb, söhbətlərdə cəmi üç döyüş günü və o günlə-
rin ərəfəsində baş verən hadisələr əbədiləşib. Qarabağ müharibəsinin 
dönüş nöqtəsi sayılan bu üç gün yaddaşa köçən tarixin bir parçasıdır 
və gələcək nəsillər üçün ərmağandır. Məncə, əziz dostumun jurna-
listlik fəaliyyətində gördüyü ən böyük və uğurlu işi bu kitabın adı ilə 
bağlıdır.

“QALİBİYYƏT-Şahidlər və şəhidlər “ kitabının redaktoru kimi 
bilirəm ki, kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi olan layiqli insanlar var. 
Onlara da minnətdarlığımı bildirirəm.

Hərdən zarafata salıb, mənə deyir ki, ölsəm (Allah eləməmiş) 
haqqımda yazarsan. Arxayın ol, deyirəm, heç bir cümlə də yazan 
deyiləm. Amma nə qədər ki, yaxşı işlər ortaya qoyacaqsan, o zaman 
susmayacağam. İkinci kitabın ərsəyə gəlməsini isə səbirsizliklə göz-
ləyirəm...

Dilarə Quliyeva,
yazıçı-jurnalist
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MƏNƏ YARAŞMAZ Kİ,  
TƏKƏBBÜR, QÜRUR

Hələ lap balaca idi. 
Əllərindən tutub Şəhid-
lər Xiyabanına aparardım 
qızımı... O Şəhid məzarla-
rına baş əyə-əyə, onların 
üstünə gül-çiçək dəstələri 
düzərək böyüdü. Qar ya-
ğanda, şəhidlər məzarların-
da üşüyəndə, məni gözü-
yaşlı görəndə soruşdu ki, 
ana, niyə ağlayırsan? De-
dim ki, şəhidlər üşüyür... 
Onlar niyə öldülər? Dedim 
ki, Vətən uğrunda, torpaq 
uğrunda şəhid oldular... 

4-5 yaşında isə bir dəfə də soruşdu ki, Vətən nədir? Dedim ki: “Vətən 
babalarımızın uyuduğu məzarlar, beşiyimiz başında anaların çaldığı 
layladır, vətən novruzgülü çiçəyidir, qar altından boylanar və sənin də 
yadına qürbətdə qalan kəndin, ocağın, ata-ananın, babaların məzarı, 
ibadət yerləri düşər, meşələrindən yığdığın odun düşər, çaylarından, 
bulaqlarından su doldurduğun güyümlər, düzlərindən lalə dərdiyin 
çəmənlər, qışda qarını kürədiyin damlar, tövlələr düşər... Ocaq-yurd 
yerində qalan o təndirdə bişən çörəyin dadını heç nə verməz, o ocaq-
da bişən yeməyin ləzzətini də heç yerdə dadmazsan... Vətən budur...

Bizim şəhidlərimiz də qürbətə dönmüş, yad və murdar istilaçı-
lar tərəfindən işğal edilmiş Vətən uğrunda həlak oldular”... - dedim. 
Onda balaca idi, hələ anlamamışdı bu sözlərimi...

Qızım balaca olanda Sumqayıtda Xəzərlə üzbəüz Şəhidlər Xiya-
banında şəhid məzarlarının sayı hələ 100 deyildi... İndi Sumqayıtda-
kı Şəhidlər Xiyabanında 404 şəhid məzarı var. Bu illər Azərbaycanın 
bütün rayon və kəndlərindəki şəhid məzarları da boy-boy çoxaldılar. 
Hərəsi bir kiçik kənd, şəhər boydadırlar indi... Onlar düşmən tapda-
ğı altında qalan doğma ocaqlarını, Vətəni geri qaytarmaq üçün şirin 
canlarından keçib, xiyabanlarda daşa döndülər.

Cəbhənin Goranboy, Ağdərə, Tərtər və Füzuli istiqamətində hə-
yata keçirilən əks-hücum əməliyyatları zamanı bütün hərbçilərimiz 
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üzərlərinə düşən döyüş tapşırığını layiqincə yerinə yetirdilər. Düş-
mənin əsas qüvvələri məhv edildi və gələcək əməliyyatların taleyi-
ni həll edəcək mövqelər geri qaytarıldı. Müharibənin qanunlarına 
uyğun olaraq, itkilərimiz də oldu. Amma düşmənin də etiraf etdiyi 
kimi, Azərbaycan Ordusu qarşısına qoyulan döyüş tapşırığını yerinə 
yetirdi və sınaqdan üzüağ çıxa bildi. Bizim savaşımız isə bu gün də 
var, yarın da... Bizim əsgərlərimiz o savaşın önündə.

“Qalibiyyət: şahidlər və şəhidlər” kitabım o şərəfli tarixi, günü 
bizə yaşadanlar haqqındadır. Bu kitabı ona görə yazdım ki, bayra-
ğımızı düşmənlərdən azad edilən torpaqlarda dalğalandıranların 
haqqıdır. Bəlkə də bu gün o QƏHRƏMANLAR gününü anlamayan-
lar var, ancaq bu tarix heç vaxt unudulmayacaq. Biz QƏLƏBƏ və QA-
LİBİYYƏT acıyıq. Nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, torpaq 
və vətən, bayraq uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın ruhu bizi 
bağışlamayacaq. Mən Vətən oğullarının yeni savaşını gözləyirəm!!!

Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva şəhid anaları ilə görüşündə belə bir fikir söyləmişdi: “Şəhid 
anaları ilə görüşlərdə mən bir daha gördüm ki, belə qadınların yalnız 
belə oğulları ola bilər. Çünki onlar özləri də qəhrəman anadırlar”. 2 
cilddən ibarət “Qalibiyyət: şahidlər və şəhidlər” kitabını hazırlayan-
da Aprel döyüşlərində həlak olan həmin şəhidlərin anaları və ataları, 
doğmaları ilə görüşdüm. Hamısının son sözü bu oldu. “Biz oğlumu-
zun qanının yerdə qalmamasını istəyirik!..”

Mənə yaraşmaz ki, təkəbbür, qürur.
Hələ alınmayan qisasım durur,
Ruhlar yuxularımda gəlib suruşur,
Nədən dayanmısan, ay Vətən oğlu.

Biz daha istəmirik ki, bu savaşı gələn yeni nəslin boynunda saxla-
yaq. Bizim dağı yerindən oynada bilən əsgərlərimiz var. Bizim region-
da güclü Ordumuz var. Biz müharibə deyil, savaş və döyüş istəyirik.

2016-cı il aprelin 2-si Qarabağdakı döyüşümüz 1994-cü ildə da-
yandığı yerdən başladı. Ordumuz 1994-cü ildə əslində həmin ərazilə-
ri yenidən itirmişdi. İstər müharibə başalayanda, istərsə də ondan 
sonra Lələtəpə yüksəkliyi, Seysulan və Talış kəndləri ətrafında gedən 
döyüşlərdə çox böyük itkilərimiz olmuşdu.

Üzbəüz dayandığımız bu nöqtələr düşmən üçün çox əlverişli bir 
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ərazidir. Həmin yüksəklikləri ələ keçirməklə Azərbaycanın sərhəd-
yanı bölgələrini nəzarətdə saxlamağa müvəffəq olmuşdular. Buradan 
erməni ordusu özünü çox rahat şəkildə müdafiə edirdi. 

Seysulanda isə mülki erməni əhalisi yaşamasa da, burada erməni 
hərbi hissələri lövbər salmışdı.

Talış yüksəkliyi də çox müqəddəs bir yerdir. Ermənilər 22 il ər-
zində bu yüksəklikdən Tap Qaraqoyunlu-Tərtər və Goranboy is-
tiqamətlərini atəş altında saxlayırdılar. İndi uğrunda canlar gedən, 
qanlar axıdılan Lələtəpə yüksəkliyi də bizim nəzarətimizdədir. Və 
həmin aprel günlərində bizim ordumuzun əsgərləri oraya Azərbay-
can bayrağını sancdılar.

Bu kitab həmin bayrağı sancanlar, Seysulanda, Talışda, Lələtəpə-
də QALİBİYYƏT şərbətini içənlər haqqındadır.

Ruhlarını şad edəcəyimiz günü gözləmək ümidi ilə,

Aida Eyvazlı GÖYTÜRK 
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31 mart 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev Vətənimizə Qalibiyyət 
gətirən əsgərlər, vətən oğulları, döyüşçülərlə görüşündə 

torpaqlarımız uğrunda şəhadətə ucalanları yad etdi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev:
“Aprel döyüşlərindən bir il keçir. Mən bu hərbi qələbə gününün 

ildönümü ərəfəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini, döyüşlərdə 
iştirak etmiş hərbçiləri dəvət etmişəm. Xahiş edirəm ki, ilk növbədə, 
aprel döyüşlərində Vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş hər-
bçilərimizin və eyni zamanda, həlak olmuş mülki şəxslərin əziz xa-
tirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.

Allah rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Bir il bundan əvvəl Ermənistan növbəti dəfə silahlı təxribata əl 

atdı, bizim mövqelərimizə atəş açdı, hücum etdi, yaşayış məntəqələ-
rimizi atəşə tutdu. Bu təxribat nəticəsində hərbçilərimiz şəhid oldu, 
yaralandı, mülki şəxslər arasında da həlak olanlar oldu. Onların ara-
sında azyaşlı bir qız uşağı da həlak oldu. Bu, növbəti təxribat idi. On-
dan əvvəlki dövrlərdə də Ermənistana beynəlxalq təzyiq gücləndikcə 
onlar bu cür təxribatlara əl atırdı. 2014-cü ilin noyabr ayında da buna 
oxşar hadisə baş vermişdi. O vaxt da Azərbaycan Ordusu onlara tu-
tarlı cavab vermişdi. Onların keçən ilki təxribatı daha da genişmiq-
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yaslı idi. Azərbaycan Ordusu öz doğma torpaqlarını müdafiə edərək, 
uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirdi və düşmənə sarsıdıcı zərbələr 
endirdi. Əməliyyat nəticəsində minlərlə hektar Azərbaycan torpağı 
işğalçılardan azad edildi, biz indi on minlərlə hektar torpaq sahəsinə 
nəzarət edirik.

Aprel döyüşləri bizim şanlı hərbi qələbəmizdir, dövlətimizin, 
xalqımızın, ordumuzun gücünü göstərən qələbədir. Aprel döyüşlə-
ri nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində bu gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu dö-
yüşlər onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla ba-
rışmayacaq, öz ərazi bütövlüyünü nəyin bahasına olursa-olsun bərpa 
edəcəkdir.

Aprel döyüşləri, eyni zamanda, ordumuzun peşəkarlığını göstər-
di. Ordumuz əlverişsiz mövqelərdən əks-hücum əməliyyatı apara-
raq strateji mövqelərə sahib oldu. Bu gün bu strateji yüksəkliklər, 
mövqelər, işğaldan azad edilmiş ərazilər bizə imkan verir ki, təmas 
xəttində mövcud olan vəziyyətə tam nəzarət edək və istədiyimiz təd-
biri görə bilək.

Təmas xətti dəyişdirildi. Bu gün Azərbaycan Ordusu təmas xət-
tində tam üstünlüyü özündə saxlayır. Aprel döyüşləri - mən bunu 
əvvəllər də qeyd etmişdim - hərbi dərsliklərə salınmalıdır. Həm 
peşəkarlıq, həm də vətənpərvərlik ruhu baxımından aprel döyüşləri 
bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Bir daha 
onu göstərdi ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Onu göstərdi ki, 
xalq-iqtidar birliyi bu gün Azərbaycanda yüksək səviyyədə təmin 
olunur, möhkəmlənir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin həlli bizim üçün həmişə olduğu kimi birinci yerdə duran 
prioritet məsələdir.

Aprel döyüşləri zamanı ermənilər beynəlxalq təşkilatlara, ay-
rı-ayrı ölkələrə müraciət etmişlər ki, döyüşlər tezliklə dayandırılsın. 
Sonra isə onlar bəzi ölkələri ittiham etməyə başlamışlar ki, onların 
yardımına gəlməyiblər. Halbuki Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim 
daxili məsələmizdir. Dağlıq Qarabağ bütün dünya tərəfindən, Minsk 
qrupunun həmsədr ölkələri tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsi kimi tanınır. Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş bütün torpaq-
larda baş verən və baş verə biləcək hadisələr bizim daxili işimizdir. 
Heç bir beynəlxalq təşkilat, yaxud da ki hansısa bir ölkə bizim daxili 
işimizə qarışa bilməz.
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Ermənistan rəhbərliyi aprel döyüşləri zamanı özlərini tam şəkil-
də ifşa etmişdir. Onlar həm döyüş meydanında acı məğlubiyyətə uğ-
radılar, həm də siyasi meydanda heç bir dəstək almadılar. Halbuki 
onlar o dəstəyə çox arxalanırdılar, ona bel bağlayırdılar. O dəstəyi 
almadıqdan sonra həmişə olduğu kimi, müxtəlif ölkələri ittiham et-
məyə başladılar. Axırda məcbur olub aprel döyüşlərinin məğlubiy-
yətini etiraf etdilər. Gah deyirdilər ki, onlar torpaqları itirməyiblər. 
Gah deyirdilər ki, o, əhəmiyyətsiz torpaqlardır. Gah da deyirdilər ki, 
onlar o torpaqları geri qaytaracaqlar. Bütün bunlar hamısı yalandır. 
Ermənistan rəhbərliyi özünü o qədər biabırçı vəziyyətə saldı ki, onun 
acı nəticələrini Ermənistan bu gün də hiss edir.

Biz bu döyüşlər zamanı və döyüşlərdən sonra xalqımızın qəh-
rəmanlığını gördük. Ermənistan həmişə olduğu kimi, döyüş meyda-
nında məğlubiyyətə uğrayarkən mülki əhaliyə atəş açır. Bu dəfə də 
belə oldu. Bizim yüzlərlə kəndlimizin evləri dağıdıldı, bir neçə mülki 
şəxs həlak oldu. Ancaq təmas xəttinə yaxın yerlərdə yaşayan insanla-
rımız, vətəndaşlarımız çox böyük cəsarət göstərdilər. Biri də yerindən 
tərpənmədi. Öz evlərini, kəndlərini tərk etmədilər. Ermənilər hesab 
edirdilər ki, 1990-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi olacaq. Ancaq 
onlar səhv etdilər. O vaxt satqın AXC-Müsavat rəhbərliyi ancaq ha-
kimiyyət barədə düşünürdü və vətəndaşlar da onu bilirdilər ki, o 
hakimiyyətdən hər hansı bir dəstək, hər hansı bir kömək gözləmək 
əbəsdir, mənasızdır. Bu dəfə isə vətəndaşlarımız tam əmin idilər ki, 
Azərbaycan dövləti və ordusu onları müdafiə edəcək, onların əziyyət-
lərinin, tökülmüş qanın əvəzini çıxacaq. Belə də oldu. Hesab edirəm 
ki, bu, əsas amildir. Ona görə düşmənlə üz-üzə, daim təhlükədə ya-
şayan Azərbaycan vətəndaşları çox yüksək qiymətə layiqdirlər. Ap-
rel döyüşlərindən sonra mən təmas xəttində yerləşən kəndlərə baş 
çəkərkən bir daha Azərbaycan xalqının cəsarətini və Vətənə bağlılığı-
nı əyani şəkildə gördüm.

Aprel döyüşlərində hərbçilərimiz qəhrəmanlıq göstərdilər. Şə-
hid hərbçilərimizin xatirəsi bizim qəlbimizdə, Azərbaycan xalqının 
ürəyində daim yaşayacaq. Eyni zamanda, döyüşlərdən sonra hərbi 
hospitalda yaralı hərbçilərə baş çəkərkən gördüm ki, onlarda nə qə-
dər böyük Vətən sevgisi var. Ağır, yaralı vəziyyətdə olmalarına bax-
mayaraq deyirdilər ki, bizim arzumuz tezliklə sağalıb yenə də cəbhə 
bölgəsinə getməkdir. Bax, budur bu gün Azərbaycan gənci, Azərbay-
can vətəndaşı, onun düşüncəsi, onun əqidəsi və Vətənə olan sevgisi. 
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Bizim ölkəmizi gücləndirən əsas amillər bunlardır.
Bizim işimiz haqq işidir. Bunu xalqımız, beynəlxalq aləm bilir və 

bizim haqq işimiz bizə haqq verir ki, məsələni istədiyimiz yolla həll 
edək. Baxın, BMT Təhlükəsizlik Şurası, - dünyada bu təşkilatdan ali 
qurum yoxdur, - dörd dəfə qətnamə qəbul edib və tələb edib ki, er-
məni silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxa-
rılsın. Əməl edilmir. Amma bu, beynəlxalq təşkilatın qərarıdır, qət-
naməsidir. Bu əsasdır. Digər beynəlxalq təşkilatlar da oxşar qərarlar 
qəbul ediblər. Yəni, bu, məsələnin həlli üçün hüquqi baza yaradır, 
çox önəmlidir. Əgər biz buna tarixi həqiqəti də əlavə etsək, əlbəttə ki, 
burada iki fikir ola bilməz. Dağlıq Qarabağ tarixi və hüquqi cəhətdən 
Azərbaycan torpağıdır və biz, əlbəttə ki, bu torpaqlara qayıdacağıq. 
Bunun üçün daha güclü olmalıyıq. Bütün siyasi və beynəlxalq tədbir-
lər görülübdür. Sadəcə olaraq, iqtisadiyyatımızı, ordumuzu daha da 
gücləndirməliyik.

Biz işğal edilmiş torpaqlara qayıdacağıq. Bu, bizim əsas vəzifə-
mizdir. Necə ki, keçən il azad edilmiş torpaqlarda bu gün bayrağımız 
dalğalanır, hələ də işğal altında olan bütün başqa torpaqlarımızda da 
Azərbaycan bayrağı qaldırılacaqdır.

Mən bu gün sizi dəvət edərək bir il əvvəl baş vermiş hadisələrə 
bir daha öz qiymətimi vermək, ordumuzu uğurlar münasibətilə təb-
rik etmək istəyirəm. Sizə və Silahlı Qüvvələrin bütün şəxsi heyətinə 
yeni uğurlar və qələbələr arzulayıram. Sağ olun.” 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BİRİNCİ 
VİTSE-PREZİDENTİ MEHRİBAN ƏLİYEVA:  

“ERMƏNİ ƏSGƏRİNİN AZƏRBAYCAN  
TORPAĞINDA NƏ İŞİ VAR?!”

Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əli-
yeva Aprel döyüşlərinin, Qalibiyyət günümüzün bir ilinin tamamında 
sağlamlığını itirən, yaralanan bir qrup əsgəri və zabiti ilə birinci görüş-
dü. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Aprel döyüşlərini Azər-
baycanın böyük hərbi qələbəsi adlandırdı. Bildirdi ki, bir il bundan əv-
vəl azad etdiyiniz torpaqlarda bu gün yeni qəsəbələr salınır və 20 ildən 
çoxdur ki, öz yurd-yuvalarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlər 
yaxın gələcəkdə doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Azərbaycan xalqı-
nın Aprel döyüşçülərinin qələbəsi əzmi ilə fəxr etdiyini söylədi:

“Aprel hadisələri Azərbaycan dövlətinin qüdrətini, Azərbaycan 
xalqının birliyini göstərdi. Azərbaycan Ordusu bu gün qüdrətli, la-
zımi müasir silah və texnika ilə tam təmin olunmuş ordudur. Azər-
baycan əsgərləri yüksək peşəkarlıq, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq 
göstərərək işğal altında olan torpaqların bir qismini azad etdilər.

Aprel döyüşləri zamanı bizim itkilərimiz oldu. Bu itkilər bizim 
hamımız, hər bir azərbaycanlı üçün böyük dərddir. Azərbaycan gənc-
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ləri, əsgərlərimiz, zabitlərimiz Vətən yolunda qəhrəmanlıq göstərərək 
şəhid oldular, ömürlərini qurban verdilər. Övladını itirmək hər bir 
valideyn üçün ən böyük faciədir. Heç bir xalq istəməz ki, müharibə 
olsun. Heç bir ana istəməz ki, oğullar itirsin. Allah bütün şəhidləri-
mizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının ürəyin-
də daim yaşayacaq.

Azərbaycan sülhsevər ölkədir. Məhz buna görə biz Ermənis-
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini 
istəyirik və buna görə 20 ildən çoxdur ki, danışıqlar aparırıq. Lakin 
heç kim unutmamalıdır ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını 
sülh yolu ilə işğal etməyib və Azərbaycan bu işğala heç vaxt döz-
məyəcək. Azərbaycan əsgərləri, Azərbaycan oğulları öz Vətəni yo-
lunda mübarizə aparırlar, döyüşürlər, ömürlərini qurban verirlər, 
onların mübarizəsi haqq mübarizəsidir. Erməni əsgərinin Azərbay-
can torpağında nə işi var?! Münaqişənin və itkilərin səbəbi erməni 
əsgərinin Azərbaycan torpağında olmasıdır. Mən erməni analara üz 
tutub söyləmək istəyirəm ki, qoymayın öz balalarınız işğal siyasəti-
nin qurbanları olsun, işğal siyasətinə dəstək verməyin. Münaqişəyə 
tezliklə son qoyulmalıdır. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpa-
ğıdır. Münaqişə beynəlxalq hüququn normaları, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində tezliklə öz həllini tapmalıdır, işğalçı qüvvələr 
Azərbaycan torpaqlarını tərk etməlidirlər, ondan sonra regionda sülh 
bərpa olunacaq və heç bir ana - nə erməni, nə də azərbaycanlı ana 
oğlunun məzarı üstündə göz yaşını tökməyəcək.

Aprel hadisələri zamanı və ondan sonrakı günlərdə Prezident 
və mən hospitallarda, xəstəxanalarda olduq. O zaman yaralanmış, 
xəsarət almış əsgərlərimizə yardım göstərən, onların tezliklə sağal-
ması üçün əllərindən gələni edən tibb işçilərimizə minnətdarlığımı 
çatdırmaq istəyirəm. Yaralanmış əsgərlərin demək olar ki, əksəriyyəti 
onların səyləri və əməyi nəticəsində sağalıb və normal həyat tərzinə 
qayıdıb və bu gün də Vətəni tam gücləri ilə qorumaq üçün hazırdır-
lar. Ümumiyyətlə, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə 
yaralanmış, xəsarət almış əsgərlərimizin sağlamlığının bərpasına 
Azərbaycan dövləti xüsusi diqqətlə yanaşır. Siz Vətən uğrunda vu-
ruşursunuz. Siz yaralanmısınız, xəsarət almısınız. Azərbaycan döv-
ləti və Azərbaycan xalqı üçün hər bir əsgər əzizdir, dəyərlidir. Sizin 
tezliklə normal həyata qayıtmağınız üçün Azərbaycan dövləti bütün 
lazımi addımları atmağa hazırdır.
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Mənim tapşırığımla sizin hər birinizə fərdi yanaşma tətbiq olu-
nacaq və normal hərəkət dinamikasına yardım edən müasir protezlə 
təmin olunacaqsınız. Tapşırığıma əsasən xüsusi işçi qrup yaradılıb. 
Bu qrupda çalışan insanlar həm protezlərin təminatı, həm də gələcək 
mərhələdə onların texniki xidmətini həyata keçirəcəklər. İyirmi gün 
ərzində bütün lazımi işlər həyata keçiriləcək və mənə yekun hesabat 
təqdim olunacaq.

Bir daha demək istəyirəmki, siz həmin günlərdə əsl qəhrəmanlıq 
göstərmisiniz. Sizin göstərdiyiniz qəhrəmanlıq, əlbəttə, ilk növbədə, 
hərbi qələbə idi. Bu qələbə sayəsində torpaqlarımızın bir hissəsi azad 
olundu. İndi orada qəsəbələr salmır, insanlar öz evlərinə qayıdacaq-
lar. Amma bu, hərbi qələbə ilə yanaşı, həm də ümumxalq qələbəsidir. 
Çünki siz insanlara yeni bir nəfəs, yeni bir inam verdiniz. Torpaqla-
rımızın bir hissəsi işğaldan azad olundu. Yəni, inam yarandı ki, biz 
bütün torpaqlarımızı işğaldan mütləq azad edəcəyik. Çünki ədalət 
bərpa olunmalıdır. Cənab Prezident çıxışlarında dəfələrlə söyləyib ki, 
bizim heç bir dövlətin torpağında gözümüz yoxdur. Bizim əsgərlə-
rimiz başqa dövlətin torpağında deyillər. Bizim oğullarımız doğma 
torpaqlarını müdafiə edirlər, doğma torpaqlarına görə vuruşurlar və 
həyatlarını qurban verirlər.
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Bu hadisələrdən sonra mən şəhid əsgərlərimizin anaları ilə gö-
rüşdüm. Mən bir daha o qadınların - anaların, xanımların, bacıların, 
ailə üzvlərinin qarşısında baş əyirəm. Çünki onlar elə övladlar böyü-
düblər ki, bütün xalq onların ismini söyləyir, onlarla fəxr edir. Şəhid 
anaları ilə görüşlərdə mən bir daha gördüm ki, belə qadınların yalnız 
belə oğulları ola bilər. Çünki onlar özləri də qəhrəman anadırlar. Əl-
bəttə, ana üçün cavan övlad itirməkdən ağır dərd ola bilməz. Hətta o 
ağır məqamda da deyirdilər: mən fəxr edirəm ki, oğlum Vətən yolun-
da ömrünü qurban verib, şəhid olub.

Ona görə, mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti, 
Azərbaycan xalqı və Azərbaycan Ordusu bu məsələdə tamamilə bir 
mövqedən çıxış edir. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Əminəm ki, 
bu münaqişə tezliklə öz həllini tapacaq. Yenə də deyirəm ki, heç bir 
xalq istəməz ki, müharibə olsun. Əminəm ki, erməni xalqı da istəmir 
ki, müharibə olsun. Azərbaycan xalqı da istəmir ki, müharibə olsun. 
Biz bu münaqişəni sülhyolu ilə həll etmək istəyirik. Yalnız və yalnız 
münaqişənin və itkilərin səbəbi erməni əsgərinin Azərbaycan torpa-
ğında olmasıdır. İşğalçı qüvvələr Azərbaycan torpaqlarından çıxma-
lıdırlar.” 
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 AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI  
MÜBARİZ VƏ FƏRİD 

Aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla həlak olmuş şəhidlərimizin 
hər biri üçün Mübariz İbrahimov və Fərid Əhmədovun qəhrəmanlıq 
məktəbi böyük bir dərs, həyat tərzi və ideal olubdur. Bunu onların 
qohumları, dostları ilə söhbətlərimdən və yazıb qoyduqları xatirələ-
rindən öyrəndim. “Qalibiyyət: şahidlər və şəhidlər” kitabı xalqımın 
qəhrəmanlıq dastanıdır. Ona görə də yatmış ruhumuzu oyadan hər 
iki qəhrəmanımızı da xatırlamağımız vacibdir. Qoy gələcək nəsillə-
rimiz Mübarizləri, Fəridləri, Raqufları, Vüqarları, Nurlanları... unut-
masınlar.

Mübariz İbrahimov

1988-ci il fevralın 7-də Biləsu-
var rayonunun Əliabad kəndində 
anadan olub. 1994-cü ildə M.Piriyev 
adına Əliabad kənd orta məktəbinə 
daxil olub, 2005-ci ildə orta təhsilini 
başa vurub, hərbi xidmətə çağrılıb.

Hərbi xidmətini Daxili Qoşunla-
rın “N” saylı hərbi hissəsinin Xüsusi 
Təyinatlı Bölüyündə keçib. 2007-ci 
ildə çavuş rütbəsi alıb. Bir müddət 
“İnter Sekuriti” MMC-də mülki iş-
lərdə işlədikdən sonra 2009-cu ilin

avqust ayında gizir olaraq hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə 
başlayıb.

18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində gizir Mü-
bariz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı bir kilometrlik mina-
lanmış sahəni keçərək, Ermənistan ordusunun çox sayda əsgər və 
zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmə-
nin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək 
döyüşür. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur, onların zəif cinahlarını 
üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər 
döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Atası Ağakərim İbrahimov hə-
min günləri belə xatırlayır:
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“Hadisənin səhərisi günü tezdən saat 5-6 radələrində mənə zəng 
gəldi. Soruşdular ki, oğlunuz evinizə gəlməyib ki? Hətta bildirdilər 
ki, çoxlu silah götürüb, hərbi hissədən uzaqlaşıb. Dedim mən oğlumu 
tanıyıram, sərhədə tərəf gedin... Sonra hərbi hissədə yazıb qoyduğu 
məktubunu tapmışdılar. Orada yazılmışdı:

”Canım, atam və anam. Məndən sarı darıxmayın. İnşallah cən-
nətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar gü-
nündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azın-
dan ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzərinə 
gedəcəyəm. Şəhid olsam, ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə 
yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə 
verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən 
sağ olsun. Oğlunuz Mübariz.. Haqqınızı halal edin.”

Ermənistan bütün beynəlxalq qayda-qanunlara zidd olaraq, Mü-
bariz İbrahimovun cəsədini 141 gün saxlayır. Ermənilər İbrahimovun 
cəsədinin şəkillərini internet saytlarında yayımlayırlar.

Fərid Əhmədov

1986-cı il yanvarın 19-da Cəlila-
bad rayonunda anadan olub. 1992-cı 
ildə N.Gəncəvi adına Cəlilabad ra-
yon 1 saylı orta məktəbinin birinci 
sinfinə gedib. 2003-cü ildə məktəbi 
bitirən Fərid Heydər Əliyev adına 
Ali Hərbi Məktəbə qəbul olub. 2007-
ci ildə oranı əla qiymətlərlə bitirən 
müdavim Fərid Əhmədov rütbə al-
maq üçün Təlim-Tədris Mərkəzinə 
göndərilir. Kursu uğurla başa vura-
raq leytenant rütbəsi alır və Gəncə

şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə tağım komandiri vəzifə-
sinə təyin edilir. Xidmətə başlayandan sonra Türkiyəyə göndərilir. 
Orada 6 ay yüksək təlim kurslarını başa vurur və fərqlənmə nişanı 
və diplomla təltif olunur. Sonra Gəncədəki “N” saylı hərbi hissəyə 
xidmətə qayıdır. 2009-cu ildə Gəncədəki xidmətini başa vuran Fərid 
öz ərizəsi ilə Tərtər rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə xid-
mətə başlayır. Qısa müddət ərzində hərbi hissədə hörmət və etimad 
qazanan Fərid Əhmədov kəşfiyyat bölüyünün komandiri təyin edilir.
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Mübarizin nəşinin düşmən tərəfində qalması hamını narahat 
edirdi. Və bundan sarsılan bir zabit də var idi. Fərid Əhmədov. Mü-
barizin qisasını almaq üçün Fərid Əhmədov da düşmənə zərbə endir-
məyə gedir. Sentyabrın 3-də kapitan Əhməd Abdullayevlə birlikdə 
kəşfiyyata çıxırlar. Əhməd yaralananda Fərid rabitəçi və əsgərlərə 
əmr edir ki, Əhmədi götürüb geri çəkilsinlər. Özünü ermənilərin sən-
gərinə ataraq Əhmədə deyir ki, “Sən ailəlisən, balaların var, mən isə 
subayam, səni qoruyacağam!”. 2010-cu il sentyabrın 3-dən 4-nə keçən 
gecə Tərtərin Çiləbürt kəndi yaxınlığında erməni qəsbkarlarına qarşı 
vuruşan Fərid qəhrəmancasına şəhid olur. Anası Nərgiz Əhmədova 
Fərid haqqında müsahibələrinin birində bunları demişdi:

“İyulun 14-15-i olardı. Əhvalı mənə xoş gəlmədi Fəridimin. Na-
rahat oldum. “Oğul, sənə nə olub axı?” - deyə soruşanda: “Narahat 
olma, ana, havalar isti keçir, yemək olmur. Ona görə beləyəm”. Mən 
evdə olmayanda mobil telefonunda Mübariz İbrahimovun şəkillərini 
nənəsinə göstərib, deyib ki, gör necə oğuldur? Vaxt gələcək, mən də 
şəhid olacağam.

Mübarizin cəsədinin düşmən tərəfdə qalması onu çox üzürdü, 
buna görə çox narahat idi. Mənə deyilənə görə, Fərid Mübarizin me-
yiti ilə dəyişdirilməsi üçün erməni zabiti ələ keçirmək istəyirmiş. Ona 
görə də tez-tez kəşfiyyata gedirmiş. Həmişə əsgər və zabitlərə deyirmiş 
ki, görərsiniz, bu oğul (özünü göstərib) gedib Mübarizi gətirəcək! Mü-
barizlə fəxr edirdi. Həmişə də deyirmiş ki, biz necə hərbçiyik ki, onun 
cəsədini qaytara bilmirik. Telefonunda Mübarizin şəkillərinin üstündən 
yazıbmış ki, biz səninlə fəxr edirik. Bunu yoldaşları da görübmüş...”

Təbii ki, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
hər iki qəhrəmanın geri qaytarılması yönündə tədbirlər görülməsi 
üçün tapşırıqlar verir. Özü də iştirak etdiyi beynəlxalq görüşlərdə bu 
məsələni gündəmdə saxlayır.

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair 27 oktyabr 2010-cu il tarixli 
birgə bəyanatına uyğun olaraq, eyni zamanda, Əsir və itkin düşmüş, 
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının bey-
nəlxalq təşkilatlarla apardığı müntəzəm danışıqların nəticəsində Mü-
bariz İbrahimov və Fərid Əhmədovun cənazələri 6 noyabr 2010-cu il 
tarixdə Ağdam-Bərdə yolunun üzərində işğal altındakı Baş Qərvənd 
kəndi yaxınlığında Ermənistan tərəfdən alınır. Proses Əsir və itkin 
düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiya-
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sı və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi əməkdaşlarının işti-
rakı, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir.

2010-cu il noyabrın 7-də Müdafiə Nazirliyinin Təlim-Tədris 
Mərkəzində keçirilən vida mərasiminə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev nitq söyləyir:

“Bu gün çox kədərli bir gündür. Eyni zamanda, çox şərəfli bir 
gündür. Mübarizlə Fərid Vətən uğrunda öz torpağında həlak olmuş-
lar. Onlar əsl qəhrəmanlıq, rəşadət göstərmişlər. Mübariz İbrahimov 
qeyri-bərabər döyüşdə 5 düşməni məhv edərək, 3-nü yaralayaraq şə-
hid olubdur. Mübariz yaxşı bilirdi ki, o döyüşdən sağ-salamat çıxa 
bilməyəcək. Ancaq Vətən, torpaq sevgisi, onda olan vətənpərvərlik 
ruhu onu şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. Mübariz bütün gənclər üçün ör-
nəkdir, nümunədir.

Təmas xəttində hər bir itki bizi sarsıdır, hər bir itki bizim üçün 
ağırdır. Ancaq biz müharibə şəraitində yaşayırıq və Mübarizlə Fərid 
öz həyatı ilə, öz qəhrəmanlığı ilə düşmənə sübut etdilər ki, Azərbay-
can xalqı, Azərbaycan gəncləri Vətən uğrunda canlarından keçməyə 
də hazırdırlar. Bu, böyük qəhrəmanlıq, hünər, vətənpərvərlik nü-
munəsidir.

Bu gün, eyni zamanda, çox şərəfli bir gündür. Çünki biz öz öv-
ladlarımızı burada böyük ehtiramla son mənzilə yola salırıq. Əminəm 
ki, onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbindən heç vaxt silin-
məyəcəkdir. Bizim ordumuzda minlərlə, on minlərlə Mübariz kimi, 
Fərid kimi qəhrəmanlar vardır. Onlar Ali Baş Komandanın əmrini 
gözləyirlər. Onlar öz doğma torpaqlarını azad etmək üçün hər an 
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hazırdırlar. Azərbaycan Ordusu Cənubi Qafqazda ən qüdrətli, ən 
peşəkar, ən mübariz ordudur və şəhidlərimizin qəhrəmanlığı bunu 
bir daha sübut edir. Bizdə nəinki böyük sayda silah-sursat, hərbi tex-
nika, döyüş imkanları vardır, eyni zamanda, ordumuzda böyük ruh 
yüksəkliyi vardır. Çünki bizim işimiz haqq işidir. Biz heç bir ölkənin 
torpağını zəbt etməmişik. Bizim torpaqlarımız uzun illərdir ki, işğal 
altındadır. Bizim heç bir başqa dövlətin torpağına iddiamız yoxdur. 
Amma öz torpağımızdan heç kimə bir qarış verməyəcəyik. Biz öz 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Mübarizlə Fərid başqa ölkənin 
ərazisində həlak olmamışlar, öz doğma torpağında şəhid olmuşlar.”

Elə həmin gün Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və 
ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında göstərdiyi şəxsi igidliyə 
və rəşadətə görə gizir Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimova Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanı adı verildi və baş leytenant Fərid Güloğlan 
oğlu Əhmədov “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edildi. 
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UŞAQLARI ÖLDÜRDÜLƏR...

Həmin günlərdə Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi BƏYƏNAT yaydı. Bəyənatda de-
yilirdi:

Dünyanın bir çox dahi şəxsiyyətləri var ki, onlar uşaqların bir 
damla göz yaşına qıymazlar. Mustafa Kamal Atatürk deyərdi ki, 
“Uşaqlar gələcəyimizin güvənci, yaşama sevincimizdir. Uşaqlar hər 
cür təzyiq və istismardan qorunmalıdırlar. Uşaqlar gələcəyimizi qu-
ranlarımızdır”.

Lakin 1990-cı ildən bu günə qədər Azərbaycan məruz qaldığı 
müharibədə savaşda nə qədər körpəsini itirdi, müharibə ucbatından 
nə qədər uşaq boranda-çovğunda həlak oldu, nə qədər uşaqlar dün-
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yaya gəlmədən ana bətnində həlak oldular...Səbəb də düşmən gül-
lələri, düşmən təxribatı. 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar gecəsindən bu 
yana uşaqlarımıza atılan güllələr səngimir. Bizim körpələrimiz 1990-
cı ildən bu günə qədər top, atəş səsləri altında doğulub, böyüdülər. 
Ekranlardan, efirlərdən ancaq ölüm, qan xəbərləri eşitdilər. Belə sar-
sıntı keçirən uşaqlarımızın bir qisminin son aqibəti müxtəlif xəstəlik-
lər oldu. Müharibə bölgələrində bomba, mərmi, top, güllə həyəcanı 
keçirən analar dünyaya sağlam olmayan övladlar gətirdilər.

Azərbaycan Respublikası dünyanın bir çox beynəlxalq təşkilat-
larının üzvü kimi vəhşi ermənilərin körpə balalarımızın başına gə-
tiridikləri vəhşiliklər barədə yüksək kürsülərdən və tribunalardan 
məlumat versələr də, hələ ki, dünya ictimaiyyəti xristianlaşan Avropa 
birlikləri bizim uşaqlara biganədirlər. Bir sıra regionlarda müharibə 
alovlarının şiddətləndiyi indiki məqamda uşaqların münaqişələrdən 
qorunması, onların yaşamaq hüquqlarının müdafiəsi olduqca vacib, 
hətta taleyüklü məsələyə çevrilib. Bizə isə beynəlxalq təşkilatlar ikili 
standartlarla yanaşırlar, beynəlxalq hüquqi sənədlərdə təsbit olun-
muş müddəalar bu məsələlərə heç də əməl olunmadığını göstərir.

Aprel məğlubiyyəti ilə heç cürə barışmayan Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən 2017-ci il iyul ayının 2-də isə Füzuli rayonunun 
Alxanlı kəndinin 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı 
qumbaraatanlardan atəşə tutarkən kənd sakinləri 1967-ci il təvəllüd-
lü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra 
Elnur qızı həlak oldular. Ermənistan silahlı qüvvələrinin son təxribatı 
nəticəsində Quliyeva Sahibə İdris qızı və onun 2 yaşlı nəvəsi Quliyeva 
Zəhra Elnur qızının öldürülməsi, digər mülki şəxsin yaralanması və 
mülki obyektlərə ziyan vurulması vandalizm aktı olaraq Ermənistan 
dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha sübut etdi.

Ötən yaxın dövrdə Azərbaycanda 32 uşaq erməni terrorunun 
qurbanı olub. Onlardan on üçü həlak olmuş, on doqquzu isə yara-
lanmışdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün həmin uşaqların sırasına 2 
yaşlı Quliyeva Zəhra əlavə olundu. Baş verən vandalizm hərəkəti ilə 
bağlı Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi BƏYƏNAT yaydı. Bəyanatda deyilirdi:

“Biz hüquqi dövlət qurmuşuq. Və bütün məsələlərin də hüquq 
çərçivəsində həll olunmasının tərəfdarıyıq. Ermənistan da BMT-nin 
Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyanı ratifikasiya etmişdir. Lakin 
buna baxmayaraq, uşaqlara qarşı zorakılıq əməlləri törətməkdən çə-
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kinmir. İstər müharibə, istərsə də atəşkəs zamanı öz çirkin niyyət-
lərini həyata keçirirlər. Ermənistanın Azərbaycan mülki əhalisinə və 
mülki obyektlərə birbaşa və qəsdən hücumları, beynəlxalq humanitar 
hüququn və insan haqlarının, xüsusilə 1949-cı il Cenevrə konvensi-
yaları və ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların hüquqlarına və İnsan 
hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiya-
nın ciddi şəkildə pozulmasıdır. Buna dünya ictimaiyyəti və BMT-nin 
üzv dövlətləri tərəfindən layiqli qiymət verilməlidir.

Bu gün hər bir vətəndaş, o cümlədən Azərbaycan qadınları da 
ölkə başçısının ədalətli mövqeyini dəstəkləyir. Bu, dövlətlə xalqının, 
ordunun birlik və bərabərliyinin təcəssümüdür.

Xalqımız bu münaqişənin beynəlxalq çərçivədə sülh yolu ilə həll 
olunmasının tərəfdarıdır və eyni zamanda dinc əhaliyə qarşı törə-
dilən cinayətə son qoyulmasını tələb edir.

Biz, beynəlxalq hüquqi normalara riayət edilməsi, beynəlxalq 
sülhün və təhlükəsizliyin müdafiə edilməsi, Birləşmiş Millətlər Təşki-
latının qətnamələrinə, Avropa Şurasının, ATƏT-in, digər beynəlxalq 
təşkilatlarının qəbul etdikləri sənədlərə əməl edilməsi və Ermənista-
nın işğalçı siyasətinin dayandırılması üçün beynəlxalq təşkilatlara və 
dünya ölkələrinə müraciət edirik.

Biz bir daha Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində 
həlak olan Füzuli rayonunun Alxanlı kənd sakinləri 50 yaşlı Quliye-
va Sahibə və 2 yaşlı Quliyeva Zəhranın ailələrinə və yaxınlarına də-
rin hüznlə baş sağlığı verir və yaralanan Quliyeva Sərvinazın tezliklə 
şəfa tapmasını diləyirik. Daha nə qədər uşaq və dinc əhali amansızca-
sına qətlə yetirilməlidir ki, dünya ictimaiyyəti bu hərbi münaqişənin 
ədalətli həllinə diqqət yetirsin.”

ERMƏNİLƏR TƏRƏFİNDƏN TÖRƏDİLƏN UŞAQ Cİ-
NAYƏTLƏRİNİN son 5 ildəki XRONOLOGİYASI:

2011-ci il martın 8-də Ağdamın işğal olunmuş Şıxlar kəndi is-
tiqamətində erməni snayperinin atəş açması nəticəsində Orta Qər-
vənd kənd sakini 9 yaşlı azərbaycanlı Fariz Bədəlov həyatını itirib. 
Həmin vaxt balaca Fariz başından ağır yaralanıb və xəstəxanaya apa-
rılarkən dünyasını dəyişib. 

2016-cı ildə Azərbaycanın Tovuz rayonunun Ermənistanla həm-
sərhəd olan Əlibəyli kəndində düşmənə məxsus partlayıcı qurğunun 
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işə düşməsi nəticəsində 1998-ci il təvəllüdlü Şahmalıyeva Aygün 
Zirəddin qızı həlak olub, onun anası 1979-cu il təvəllüdlü Şahmalıye-
va Elnarə Məmmədtağı qızı isə ağır xəsarət alıb. Araşdırmalar zamanı 
məlum olub ki, partlayıcı qurğu quraşdırılmış uşaq oyuncağı ermə-
nilər tərəfindən Əlibəyli kəndinə daxil olan Tovuz çayına buraxılıb. 
Həmin ərazidə oynayan Cəfərov Elsəvər Həsən oğlu və Şahmalıyeva 
Aygün Zirəddin qızı oyuncağı taparaq Cəfərov Həsənin evinə gəti-
riblər. Evdə oynayan zaman Aygün Şahmalıyeva oyuncağı masanın 
üstünə vurub və nəticədə partlayış baş verib.

 

2016-cı ilin iyulun 14-də erməni silahlı bölmələrinin açdığı atəş 
nəticəsində isə Tovuzun Ermənistanla təmas xətində yerləşən Əlibəy-
li kəndində 12 yaşlı Nərmin Xanbabayevə, onun 8 yaşlı qardaşı Tun-
cay və 44 yaşlı Dürdanə Nağıyevaya ağır yaralanıblar.

2016-cı ilin aprelin 4-də Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndinə er-
mənilərin ağır artilleriyadan açdığı atəşlər nəticəsində 3 mülki şəxs 
həlak olub, 5 yerli sakin yaralanıb. Həmçinin, işğalçı qüvvələr təmas 
xəttində yerləşən məktəblərə, infrastruktur obyektlərinə, mülki əha-
liyə ciddi ziyan vurub.

2016-cı ilin aprelin 4-də düşmən Ağdam rayonunun Əhmədağa-
lı kəndinə mərmi atıb. Atılan mərminin nəticəsində Dadaşov Qaraş 
Şahlar oğlu həlak olub, onun otardığı qoyunlar isə tələf olub.

2015-ci il aprelin 4-ü axşam saatlarında ermənilər Ağdamın cəbhə 
xəttindən xeyli uzaqda yerləşən Üçoğlan kəndini reaktiv artilleriya-
dan və toplardan atəşə tutub. Kənd sakinlərindən Bəxtiyar İbrahimo-
vun evi tamamilə yanıb. Bəylər Əkbərov və Ədalət Məhərrəmovun 
isə evlərinin dam örtüyü və həyətlərindəki tikililər dağılıb. Hadisə 
nəticəsində Ədalət Məhərrəmovun bacısı qızı, 16 yaşlı Pakizə Məhər-
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rəmli baş nayihəsindən yaralanıb.
Ermənilərin növbəti təxribatlarından biri də 2016-cı il aprelin 

6-da günorta saatlarında baş verib. Düşmənin silahlı qüvvələrinin 
bölmələri 60 millimetrlik minaatanlardan istifadə etməklə Tərtər ra-
yonunun Qapanlı kəndini atəşə tutublar. Hadisə nəticəsində Qapanlı 
kəndində iki həyətə 4 ədəd 60 mm-lik mərmi düşüb. Mülki əhalinin 
şəxsi təsərrüfatına ziyan dəyib. Bu təxribat nəticəsində isə 15 yaşlı Tu-
ranə Həsənova şəhid oldu.

Azərbaycanı təmsil edən səlahiyyətli millət vəkilləri yenə də 
bizim dərdlərimizi, ağrılarımızı yeri gəldikcə yüksək tribunalardan 
dilə gətirirlər. 2018-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanın AŞPA-dakı 
nümayəndə heyətinin üzvü Sahibə Qafarova “Silahlı münaqişələr-
də uşaqların müdafiəsi” adlı məruzə ilə bağlı müzakirələrdə iştirak 
edərkən yenə bu məsələyə toxundu. O bildirdi ki, Ermənistanın Azər-
baycan torpaqlarını işğal etməsi və xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi 
soyqırımlarda uşaqların zorakılığa məruz qalmasının canlı şahidi ol-
muşuq.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 
193 azərbaycanlı körpə və uşaq erməni vandalları tərəfindən qətlə ye-
tirilib, 61 uşaq itkin düşüb, 27-si isə hələ də əsirlikdədir. 1994-cü ildə 
atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq, son dövrdə 32 uşaq 
erməni terrorunun qurbanı olub. Onlardan 13-ü həlak olub, 19-u isə 
yaralanıb. Təkcə Xocalı soyqırımı nəticəsində qətlə yetirilən 613 dinc 
sakin arasında 63 uşaq, 106 qadın olub, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 
25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. 
Xocalı hadisələri zamanı 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb.
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“CEYHUN DEYƏR, ŞƏHİD OLAN CANINIZA 
QURBAN OLUM...”

Həmin aprel günlərində 24 il düş-
mənlə üz-üzə qalan Tərtərin Həsənqa-
ya kəndinin sakinləri də çox narahat 
idilər. Ermənilərin mövqeyi ilə kəndin 
arasındakı məsafə 10 kilometr ancaq 
olardı. Bütün kənd əhli kimi Kamandar 
Həsənovun ailəsi də səksəkə içərisində 
yaşayırdı. 1993-cü il aprel ayının 2-dən 
sonra Kəlbəcər işğal olunan gündən 
belə idi güzəranları. Tez-tez atılan top, 
mərmi, güllə səslərinə öyrəncəli olsalar 
da, dinclikləri yox idi. 1993-cü ildə can-
larını düşmənin əlindən qaçıb qurtaran-
da 4 uşağı var idi. Tərtərin Həsənqaya

kəndində 3 uşağı da gəlmişdi dünyaya. Kiçikləri isə Turanə idi. May 
ayında doğulmuşdu. Qanlı-qadalı günlərdə kəndinin yarısı qaçmış, 
bir hissəsi də erməniyə əsir düşmüşdü. Kamandarın əmiləri Kamal 
və Mikayıl ailəliklə əsir düşənlərin içərisində idilər. Sonra Kamal və 
onun arvadını dəyişdilər. Əmisi Mikayıl isə bir neçə müddətdən son-
ra əsirlikdən qaçmaq üçün plan qurmuşdu, yanındakı həmkəndlisi 
qaçıb xilas ola bilməmişdi. Özü isə 4 ermənini öldürmüş, silahlarını 
da götürüb 5 günə dağları aşmış və Tərtərə keçmişdi... Həsənovlar 
nəslinin ürəyində Qarabağ müharibəsindən yara var idi və o yara sa-
ğalmaq bilmirdi. Sıldırım dağları, iti axarlı çayları, əngin meşələri qo-
yub Həsənqaya kəndinə sığınmışdılar. Yurdundan-yuvasından didər-
gin düşənlərin böyük sevgisi qoyub gəldikləri o kənddə qalmışdı...

Aprelin 2-də Kamandar Həsənova Milli Orduda xidmət edən 
oğlu Ceyhun zəng edib tapşırmışdı ki, evi bir neçə günlük tərk elə-
sinlər, ara sakitləşəndən sonra qayıdarlar... Ocaq yerini boş qoymaq 
asan məsələ deyildi. Kamandarın yadına Kəlbəcərdə qoyub gəldiyi 
yurd yerləri düşmüşdü. Evdəki oğlunu, gəlinini, qızını göndərmişdi 
kənddən kənarda yaşayan qohum-əqrəbasının yanına, özü isə həyat 
yoldaşı Laləzar xanımla evdə qalmışdı. Hərdən Ceyhunla telefon va-
sitəsilə əlaqə saxlayırdı, o da atasına deyirdi ki, bir-iki günə onlara 
şad xəbər verəcək.
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Aprelin 5-də baldızıgilə yola saldığı qızı Turanəni qayıdıb gələn 
görəndə Laləzar xanımın ürəyi əsmişdi və qızına demişdi: “Ay bala, 
dərdin alım, niyə gəldin. Görmürsənmi, yer-göy od tutub yanır. Qar-
daşım demədimi ki, burada görünməyək”. İndi həmin günlərini xa-
tırlayır dərdli ana:

-Keçən ilin aprel ayında cəbhədə döyüşlər başlayanda ermənilər 
kəndimizə atəş açırdılar. Mənim bir oğlum Ceyhun da həmin vaxt 
hərbi xidmətdə idi. Onunla bərabər, bütün əsgərlərimizə görə çox na-
rahatlıq keçirirdik. Güllə səsindən evdə otura bilmirdik. Dedim ki, 
Turanə, sən qardaşıngilə get, onların evini güllə tutmur, o da bizi tək 
qoyub getmək istəmədi. Aprelin 5-i bacım kəndə gəldi, qayıdanda, 
Turanə də ona qoşulub getdi. Təhlükə barədə o, heç düşünmürdü. 
Aradan qısa vaxt ötdü, bir də gördüm ki, qapımızın kandarında ma-
şın dayandı və Turanə maşından düşdü, birbaşa mənə sarı gəlib boy-
numu qucaqladı. Dedim ki, qız, görmürsən, ermənilər kəndlərimizi 
atəşə tutublar, qorxmursan ki, güllə sənə dəyər? Qızımın cavabı ölənə 
qədər yadımdan çıxmaz. Üzümə baxıb dedi ki, “Ana, mən səninlə öl-
məyə gəlmişəm”. Sonra yenə bərk-bərk boynumu qucaqladı.

Tələsik çay-çörək hazırladım. Ana-bala süfrənin kənarında boş 
qalan yerlərə baxıb, köks ötürdük. Qızım mənim, mən də qızımın 
ürəyindən keçənləri hiss edirdik. Amma dilə gətirmirdik. O, hərbi 
xidmətdə olan qardaşına, mən də oğluma görə narahat idik. Oğlum 
ən qaynar nöqtədə - Qapanlıda döyüşürdü. Turanə tez-tez qardaşına 
zəng edib, ondan hal-əhval tuturdu. Dedim ki, “qızım, dur, süfrəni 
yığışdır, onsuz da fikirdən əlimizi çörəyə uzada bilmirik”. Mən dər-
dimi götürüb küçəyə çıxdım. Birdən arxamda dəhşətli partlayış səsi 
eşitdim. Qulaqlarım tutuldu. Ermənilər evimizin önünə mərmi atmış-
dılar. Tez geri çevrildim, gördüm ki, Turanə su kranımızın yanında 
yerə yıxılıb. Küçənin o biri tərəfində duran atası və mən tez onun 
yanına qaçdıq. Qəlpə Turanənin kürəyindən girib, ürəyinin üstün-
dən çıxmışdı. Övladımın ürəyi çölə çıxmışdı. Dünya başıma fırlan-
dı. Kamandar onu qanlar içərisində qucağına aldı... Səsimiz, naləmiz 
dünyanı başına götürdü. Bir dəqiqənin içərisində sağ balam əlimdən 
getdi... Evimiz də dağılmışdı. Qızımın cansız bədənini erməni gülləsi 
çatmayan qonşu kəndə apardıq. Övladımı əllərimlə ağ kəfənə bük-
düm. Bu, bir ana üçün ölümə bərabərdir... Mən də həmin gündən öl-
müşəm... Turanənin dərdinə dözməyən atası 8 ay sonra, dekabrın 26-
da ürəyində bala dağı dünyadan köçdü. Öz balasını al qan içərisində 
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görmək öldürdü onu. Deyirdi ki, Turanəsiz yaşaya bilməyəcək. Elə 
yaşamadı da...

Qızımın həyatına son qoyan mərmi çox sevdiyi çiçək açmış gilas 
ağacının üzərinə düşmüşdü... İndi həmin ağac da quruyub... Qızımın 
gözəl arzuları var idi. O, məktəbi bitirmək, universitetdə oxumaq, ali 
təhsil almaq istəyirdi. Amma qismət olmadı. Bahar gələndə, ağaclar, 
güllər çiçək açanda Turanə çox sevinirdi, üzü gülürdü. Özü 2000-ci il 
mayın 27-də doğulmuşdu. Hər bahar elə bil, yenidən dünyaya gəlirdi. 
O, günəşə, çiçəklərə aşiq idi. Hər il bağımızdakı ağaclar çiçəkləyəndə 
onların arasında şəkil çəkdirirdi. Təbiəti çox sevirdi, məndən isə tez-
tez Kəlbəcərdə bitən çiçəklər-güllər haqqında soruşurdu.

Mən anayam, dərdimi içimdə çəkirəm. Bombanın darmadağın 
etdiyi evimizdə daha yaşaya bilmədik. Həmin evlə üzbəüz yolun o 
biri tayında, bizim üçün ev tikdilər. 4 ailə həmin ikiotaqlı evdə yaşa-
yırıq. Hər qapıdan çıxanda, o viran qalmış evi, Turanənin al qanlar 
içərisində qaldığı yeri görürəm. Gündə min dəfə o yeri görmək öldü-
rür məni... Bu dəhşətlər içərisində yaşamaq çətindir. Bir yer ola, baş 
götürüb gedəm, daha o mənzərəni mənə xatırlatmaya...”

Həmin günləri Turanənin hərbçi qardaşı Ceyhun Həsənov belə 
xatırlayır:
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-Vətəni qorumaq, düşməndən azad etmək üçün tapşırıq aldığı-
mız həmin gündə hamı sevinirdi. Əsgərlərimizə başqa bir ruh ha-
kim kəsilmişdi. Təsəvvür edin ki, irəlilədikcə, daxilimizdəki gücü 
hiss edirdik, düşmənin qarşımızdan qaçdığını görəndə isə gücümüz 
birə-beş artırdı. Hücumun qarşısını almaqdan əlavə, həm də xeyli 
torpaqlarımızı geri qaytarmışdıq. Artıq 5 gün idi ki, yatmamışdıq. 
Yuxularımız da ərşə çəkilmişdi. Hamı elə bilirdi ki, gözlərini yumsa, 
döyüşçü dostundan geri qalar. Hamı Qələbənin ilk sevincini görməyə 
can atırdı. Hamı evinə zəng edib, gözaydınlığı verirdi. Bizim hədə-
fimiz çox irəli idi. Hətta ata-anama zəng vurub demişdim ki, bir-iki 
günə onlardan muştuluq istəyəcəyəm. Mən kəndimizdən çıxanda 7 
yaşım var idi. Gözlərimin qabağına tez-tez Murov dağının arxasında 
yerləşən Bozdu kəndi, Təkə qayası, Qamışdı körpüsü, Sucuqlu kəndi 
gəlirdi. Əgər gözlərimi bağlasaydılar belə, gözüyümlu gedib tapar-
dım o yerləri. Fikirləşirdim ki, 1-2 günə gedib kəndimizi azad edə-
cəyik və ata-anama, bacım Turanəyə Murov dağının sinəsində bitən 
çiçəklərdən gətirəcəyəm. Aprelin 5-də yenə evə zəng vurub, ata-ana-
ma tapşırdım ki, ara sakitləşənə qədər evi tərk etsinlər... Təqribən ya-
rım saat keçmiş, mənə xəbər gəldi ki, evimizə mərmi düşüb, bacım 
da yaralanıb. Evdəkilərə dedim ki, narahat olmayın, indi tapşıraram 
dostlarım maşın gətirərlər, bacımı xəstəxanaya apararlar. Özüm isə 
ön cəbhədən ayrılmaq istəmirdim. Sonra kimsə dedi ki, bacımı mər-
mi öldürüb. Silah-sursatımı əlimdən alıb, məni kəndə yola saldılar. 
Döyüş günləri ərzində yaralılar, şəhidlər görmüşdüm, amma bacımın 
xəbəri ürəyimi lap qana döndərmişdi. Bilmədim ki, kəndə necə gedib 
çatdım. Mən ərazinin hərbi xəstəxanasına gəldim. Atam və qardaşım 
orada dayanmışdılar. Atamın o ağrılardan əzab çəkən sifəti indi də 
yadımdadır. Qışqıra-qışqıra onlara tərəf yeridim: “Axı, mən sizə de-
mişdim ki, evi tərk edin... Orada niyə qalmışdınız... hanı mənim Tu-
ranəm...” - deyib qardaşıma bir sillə vurdum. Ağlayırdım, bağırırdım. 
Birdən mənim də üzümə bir sillə dəydi. Sillənin təsirindən ayıldım. 
Bir hərbi-həkim, komandir idi məni sillələyən, belə etmişdi ki, şokdan 
ayılım. Özümə gələndən sonra, məni tənbeh etdilər, dedilər ki, əsgər, 
hərbçi belə etməz...

Sonra bacımı aparıb Bərdədə, qohum-əqrəbamızın dəfn olundu-
ğu məzarlıqda basdırdıq. Bizim qəbiristanlığımız da yoxdur. Hamısı 
işğaldadır. Mən elə bilirdim ki, həmin günü torpaqlarımızın hamı-
sını alacağıq... Çox üzgünəm... Əlbəttə, xeyli irəliləyişimiz oldu, biz 
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qələbə qazandıq. Düşmənə gücümüzü göstərdik. İndi dayandığımız 
yerdən yenə irəliyə getmək əmrini gözləyirik.

Həmin günlərdə Turanə mənə məktub yazmışdı ki, “Salam qar-
daş necəsən? Sən Allah, özünü qoru...Səni gözləyirik...”. İndi onun 
yazdığı o sözlər ürəyimi ağrıdır. Bacım bizim Qələbə sevincimizi eşit-
di, lakin görmədi, birlikdə sevinmək bizə nəsib olmadı. Bacımı və ata-
mı itirəndən sonra həyatımız da dəyişib, xoş günlərimiz bizdən çox 
uzaq düşüb... İndi anam da ağır xəstədir. İki doğmamızı itirəndən 
sonra anamı itirmək qorxusu bizi tərk etmir. O, başımızın tacı, evi-
mizin böyüyüdür. Ailəmizə qaçqınlara verilən mənzillərdən iki otaq 
verilərsə, Turanənin dəfn olunduğu yerdən uzaqda yaşayarsa, bəlkə 
o zaman anamın da ömrü uzun olar... Axı anam hər gün eşiyə çıxıb 
yolun o biri üzünə baxanda Turanənin qanlar içərisində bədənini və 
sinəsindən çıxıb yerdə döyünən ürəyini görür... Anam hər gün min 
dəfə ölüb-dirilir...

Həmin aprel günlərindən sonra Ceyhun belə bir şeir də yazıb:

Yaman gündə qatlanmayan dizinizə qurban olum,
Öləndə yaş tökməyən gözünüzə qurban olum.
Yarı arzulara çatan, qanlarını qana qatan
 Vətən torpağında yatan, üzünüzə qurban olum.

Söküldünüz ilmə-ilmə, qara günlər bir də dönməz,
Son nəfəsdə “Vətən” deyən dilinizə qurban olum.
Düşmən qıydı sizə nədən, parçalandı neçə bədən 
Vətən üçün qurban gedən canınıza qurban olum.
Namərd sizi etdi talan, olundunuz güllə-boran,
Ceyhun deyər, şəhid olan canınıza qurban olum.
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TALIŞ DÖYÜŞÜ 
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ZƏFƏR ŞƏRBƏTİ

28 may 1918-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin İstiqlal Bəyannaməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özü-
nü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələri 
zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı 
qüvvələrini yaratmalıdır. Çünki müstəqil ordusu olmayan dövlət hə-
mişə yadellilərin işğal təhlükəsi altında yaşamağa məhkumdur. Bu 
zərurətlə bağlı 1918-ci ilin may ayının 28-də yaradılan ilk kabinetində 
Azərbaycan hökumətinin müdafiə naziri vəzifəsinə general Xosrov 
bəy Sultanov təyin edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ordu 
quruculuğu haqqında Tədbirlər Planına uyğun olaraq 1 noyabr 1919-
cu il tarixinə qədər ordunun ən mühüm struktur bölmələri və hissələ-
ri yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldığı ilk dövrlərdə 
onun hərbi gücü 600 nəfərlik könüllü dəstələrdən ibarət idi. Cüm-
huriyyətin Nazirlər Şurasının 26 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə çar 
Rusiyası dövründə “Vəhşi diviziya” («Дикая двизия») adlanan keç-
miş Tatar süvari alayının əsgərlərindən formalaşdırılmış və general 
Əliağa Şıxlinskinin rəhbərlik etdiyi Müsəlman korpusunun əsasında 
ilk ordu hissəsi, 5000 nəfər şəxsi heyəti olan “Əlahiddə Azərbaycan 
korpusu” yaradıldı. İyulun 11-də hökumət fərmanı ilə hərbi səfərbər-
lik elan edildi. 1894-1899-cu illərdə anadan olmuş bütün müsəlman 
Azərbaycan vətəndaşları orduya hərbi qulluğa çağırıldılar. 1920-ci 
ildə Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra 
ölkəmizin Hərbi Nazirliyi rəsmən ləğv olundu, onun funksiyaları 
Xalq Hərbi Komissarlığına verildi, Azərbaycan Ordusunun 21 gene-
ralından 15-i bolşeviklər tərəfindən güllələndi. Dövlət müstəqilliyi-
mizin bərpasından sonra - 9 oktyabr 1992-ci ildə Azərbaycanın ikinci 
Prezidenti Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə Bakıda keçirilən 
hərbi parad orduya olan inam və marağı, eləcə də vətənpərvərlik ru-
hunun artırılması üçün atılan addım idi. Ölkəmizdə peşəkar ordu 
quruculuğunun əsası isə 1993-cü ilin sonlarında qoyuldu. Məhz hə-
min vaxtdan ordu quruculuğuna elmi prinsiplərlə yanaşıldı, silahlı 
qüvvələr pərakəndəlikdən xilas oldu, Heydər Əliyev hakimiyyəti 
dövründə - həm Prezident, həm də Ali Baş Komandan kimi diqqəti 
ordunun qüdrətlənməsinə yönəltdi.

Prezident Heydər Əliyevin 22 may 1998-ci il tarixli Sərəncamına 
əsasən, Əlahiddə Azərbaycan Korpusunun yarandığı gün - 26 iyun 



Talış döyüşü

41

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu və 
hər il bu tarix rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edilir. Təbii ki, həmin 
andan etibarən Azərbaycan Ordusu özünün kəşfiyyat və əks-kəşfiy-
yat idarəsini yaratmalı idi. 1992-ci ildə başlayan Qarabağ döyüşlər-
dində belə kəşfiyyat qrupları könüllü özünümdafiə batalyonlarının 
nəzdində formalaşdırılmışdı. Birinci belə kəşfiyyat qrupunu yaradan 
Şirin Mirzəyev idi. Biz azərbaycanlıların müharibə illərindəki kəşfiy-
yat tarixinə nəzər salanda isə ilk məqamda ağlımıza bakılı balası, İta-
liyanın Milli Qəhrəmanı və Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseyn-
zadə gəlir. Mehdi Hüseynzadə almanların arxasına keçərək partizan 
hərəkatı üsulundan istifadə edib, onlara nə qədər zərbələr vurmuşdu, 
uğurlu kəşfiyyatçı kimi almanların bir çox planını alt-üst edib, Sovet 
ordusuna da uğurlar gətirmişdi...

1992-ci ildə yeni yaranan ordumuzda da yeni kəşfiyyatçılar ye-
tişməyə başladı. 1994-cü ildən etibarən onlar hərbi kurslarda, 1997-ci 
ildən sonra isə beynəlxalq hərbi kurslarda təlimlər keçməyə, təcrübə 
toplamağa başladılar. Bir qayda olaraq, Azərbaycan Ordusunun ilk 
kəşfiyyatçıları Ermənistanın işğal etdikləri ərazilərdə yaşayan vətən-
daşlarımız və döyüşçülərimiz idilər. Onların bir çoxu uğurlu kəşfiy-
yat tapşırıqlarını yerinə yetirmişdi. Hələ Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin prezidentliyi dövrdə həmin kəşfiyyatçıların bir çoxu onun 
diqqətindən kənarda qalmamışdı. 1992-ci ildən kəşfiyyat bölüyü qru-
punun rəhbəri işləyən Raqub Orucov da həmin kəşfiyyatçılardan idi. 
1997-ci ildə ermənilər 8 nəfər Azərbaycan əsgərini girov götürəndə, 
iki kəşfiyyat qrupu əməliyyata getmiş, bir qrup əməliyyatda uğur qa-
zana bilməsə də, Raquf Orucovun başçılıq etdiyi 6 nəfərlik qrup iki 
erməni zabiti və bir də erməni zabitin azyaşlı oğlunu əsir gətirmişdi. 
Deyilənlərə görə, Raquf Orucova xüsusi rəğbət bəsləyən Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyev onun şəklini də stolunun üstündə saxlayır-
mış.

Ötən 24 il ərzində ordumuzun kəşfiyyatçılarının çox uğurlu əmə-
liyyatları olmuşdu. Lakin torpaqlarımızı işğaldan azad etmək kimi bir 
fürsət yarananda belə, beynəlxalq təşkilatların torpaqlarımızın azad 
edilməsi məsələsinə ikili münasibət bəsləmələri səbəbindən kəşfiy-
yatçılarımız son nəticəni əldə edə bilməmişdilər. Aprel ayının 1-dən 
2-nə keçən gecə, yenə belə fürsət yarandı və Azərbaycan ordusunun 
müxtəlif bölükləri düşmənlə vuruşmaq üçün həmləyə keçdilər. Dö-
yüşün qanunlarına görə, adətən, irəlidə həmin əraziləri dərindən ta-
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nıyan kəşfiyyatçılar, xüsusi təyinatlılar, kəşfiyyat qrupları getməlidir.
Düşmənin təxribatı barədə xəbər yayıldıqdan sonra ölkənin hər-

bi potensialı hücum vəziyyətinə gətirildi. “Həyəcan” siqnalı ilə qal-
dırılan hərbi hissələrin zirehli döyüş texnikaları cəmləşmə rayonla-
rına çıxarılaraq hərbi daşınmaların tələblərinə və müəyyən edilmiş 
normalara uyğun müvafiq istiqamətlər üzrə qısa müddətdə təlim 
bölgələrinə çatdılar. Həmin gecə Raquf Orucov, İnqilab Quliyev, Mu-
rad Mirzəyev, Elnur Əliyev, Vüqar Yusifov, Pəncəli Teymurov... kimi 
təcrübəli hərbçilərimiz təlim görmüş tabor və briqadaları ilə birlik-
də müəyyən olunmuş istiqamətdə əməliyyata başlayıb, əks-hücuma 
keçdilər.

Kəşfiyyatçı döyüşə gedəndə çox silahlanmır, əlində qumbaraa-
tan, qumbara, snayper tüfəngi, güllə daraqları bir də iti bıçağı, sün-
güsü olur. Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən etibarən polkovnik 
Raquf Orucovun rəhbərlik etdiyi qrup Talış istiqamətində hərəkətə 
başlamışdı. Həmin kəşfiyyat və mövqe bərkitmə əməliyyatında 
yaxından iştirak edən zabitlərdən biri sonra Raquf Orucovu xatırla-
yarkən deyəcəkdi: “Biz zabitlər, adətən, döyüşə hazırlaşanda döyüş 
paltarlarımızı geyinməkdə bir-birimizə yardım etməliyik. Komandiri 
isə geyindirmək bizim birbaşa borcumuzdur. Həmin döyüşə yollan-
mazdan əvvəl Raquf Orucovun paltarlarını və döyüş ləvazimatları-
nı geyindirib qurtarandan sonra Raquf Orucov zabitdən soruşur ki, 
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nə lazımdırsa yerindədirmi? Zabit “Bəli, cənab komandir” – cavabını 
verdikdə, Raquf Orucov deyir: “Olmaz, həyəcanlanmaq olmaz. Sevi-
nin ki, döyüşə gedirik. “Ştık noj”- “süngü-bıçaq” yerində deyil” – və 
döyüş bıçağını çəkməsinin böyrünə yerləşdirir.

Vətənimizin, torpağımızın bir tərəfi işğalda olsa da, peşəkar kəş-
fiyyatçılarımız üçün nə qış var, nə yay, dövlət üçün xüsusi əhəmiy-
yətli tapşırıq alanda düşmənin işğalda saxladığı ərazilərimizə keçib, 
lazımi əməliyyatları hər zaman çox uğurla yerinə yetiriblər. Azər-
baycanlı kəşfiyyatçılar 22 il idi ki, həmin aprel gecəsini gözləyirdilər. 
Ermənilərin təxribat törətdikləri gecə kəşfiyyatçılar və xüsusi təyi-
natlılar tapşırıqlarını alıb, göstərilən mövqelərdə öz yerlərini tutmuş-
dular. Bir qrup Naftalan, bir qrup Seysulan (Marquşevan), digər qrup 
isə Füzuli-Xocavənd tərəfdən müdafiə hərəkətinə keçmişdi. Hücum 
əməliyyatlarında, adətən, ordunun haradan və necə hücuma keçmə-
sinin daha yaxşı olacağını kəşfiyyatçılar dəqiq təyin edilər.

Aprelin 2-də Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin Kəşfiyyat rəisi, polko-
vnik Vüqar Yüsifov və polkovnik Raquf Orucovun rəhbərliyi altında 
kəşfiyyatçılar da öz yerlərini tutdular. Raquf Orucovla Vüqar Yusi-
fov bir-birini çox gözəl tanıyırdılar. Uzun illər idi ki, birlikdə xidmət 
edirdilər. Bir neçə ay əvvəl Vüqar onun komandiri olduğu korpusa 
gedərkən, Raquf böyük sevinclə korpusun əsgərləri üçün yaratdığı 
səliqə-sahmanı, şəraiti sevinə-sevinə Vüqara göstərib demişdi ki, gör 
əsgərlərim üçün necə şərait yaratmışam. Onlara mən belə baxmasam, 
Vətəndən inciyərlər, əsgəri göz-bəbəyimiz kimi qorumaq borcumuz-
dur. Vüqar da hər yerdə Raqufun susuz düzlərə su çəkdirməsi barədə 
danışırdı. Deyirdi ki, Raquf öz Cənnətini bu dünyada qazanıb. İstər 
Vüqar Yusifov, istərsə də Raquf Orucov tabeçiliyində olan hər bir əs-
gərin dəyərini bilir, öz əməlləri ilə ətraflarında olan hər kəsə nümunə 
olurdular. Onlar işləyən hərbi hissələrdə yüksək səviyyədə nizam-in-
tizam mövcud idi. Belə olmasaydı, kəşfiyyat işi, xüsusi təyinatlıların 
əməliyyatları da alınmazdı. Vüqar yaxşı bilirdi ki, Raquf kəşfiyyatın 
və Azərbaycan Ordusunun korifeyidir. 

Aprel ayının 2-dən 3-nə keçən gecənin qaranlığında bir həmlə 
ilə Tap Qaraqoyunlunu ermənilərdən xilas etdilər. Vüqar Yusifov 
gecənin qaranlığında kəşfiyyat bölüyünün önündə gedərək özündən 
arxadakılara yolu göstərirdi. Arxadan gələn hərbi heyət isə onun ar-
dınca, ləpiri ilə dağ-dərə boyu irəliləyirdilər. Gecənin qaranlığında 
ağır texnika da, maşınlar da tam işıqsız vəziyyətə gətirilmişdi. Batal-
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yonun əsgərləri də dayanmadan hərəkət edirdilər. Və birdən xəbər 
çıxdı ki, Raquf Orucovun və digər zabitlərin oturduğu hərbi maşın 
təpədən dərəyə yuvarlanıb. Heç bir itki və fəsad olmadan qəzadan 
qurtulmuşdular. Ancaq onların oturduğu avtomobil arxa və qabaq 
tərəfdən əzilmişdi. Əsgərlər avtomobili qoşquya qoşaraq düşdüyü 
dərədən çəkib çıxarandan sonra yenə gecənin qaranlığında öndə kəş-
fiyyatçılar və batalyon ehtiyatla hərəkət etməyə başladılar.

Bu yerlərdə son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazım idi. Çünki ermənilər 
zaman-zaman buralarda minalar basdırmışdılar. Azərbaycan əsgər-
lərinin irəlilədiyini görən ermənilər aldığımız yeni mövqelərə toplar-
dan və minomyotlardan atəş açmaqda davam edirdilər.

Bir müddət keçəndən sonra hərbçilərimiz İnci çayını da keçib Ta-
lış yüksəkliyinə tərəf irəliləməyə başladılar. Artıq kəşfiyyat briqadası 
və hərbi hissə qulluqçu və xidmətçiləri arasında yaralananlar və şə-
hidlər də var idi. Polkovnik Murad Mirzəyev, Samid İmanov və ya-
nındakı əsgərlərindən bir neçəsi şəhid olmuşdu. Özü də düşməndən 
azad etdikləri mövqedə şəhid olmuşdular. Deməli, Tanrıya ruhlarını 
əmanət edəndə qələbəmizdən xəbərləri var idi. Onlar da qalibiyyət 
şərbətini içmişdilər. Geri alınan ərazilərə görə itkilər çox deyildi. Hər-
bi eşalon irəlilədikcə, yeni mövqeləri ələ keçirdikcə əsgərlərin döyüş 
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ruhu daha da yüksəlirdi. Gündüz mövqelərdə bərkitmə işləri apa-
ran əsgərlər qaranlıq düşən kimi hücum əməliyyatına davam edərək, 
yeni mövqeləri ələ keçirirdilər.

Raquf Orucovun əsgərləri bu igid sərkərdəyə hərbi salam ver-
mək, onunla bir döyüşdə olduqlarını göstərmək üçün, tanımayanlar 
isə onu görüb tanımaq üçün ön xətdə dayanmaq istəyirdilər. Kəşfiy-
yatçı komandir, böyük ruh yüksəkliyi ilə döyüşə hazırlaşan əsgərlə-
rinin yanından keçəndə dəfələrlə uca səslə onlara: “Vətən oğulları, 
unutmayın ki, biz öz torpağımızdayıq, öz torpağımızı almaq üçün 
döyüşürük” - demişdi.

Aprelin 2-si gecə erməni postu alındıqca ordumuzun kəşfiyyat-
çıları irəliyə doğru hərəkətdə idilər. İlk gedən tabor artıq xeyli irəlilə-
mişdi. Lakin erməninin arxadan hücuma keçmək təhlükəsi var idi. 
Bizim əsgərlər və kəşfiyyatçılar geri getsələr, aldıqları mövqelər əldən 
çıxa bilərdi, irəli getmək isə düşmən üçün yeni həmlə fürsəti yaradır-
dı. Bu zaman Ravil Novruzov, bir neçə nəfər hərbçi və zabit özlərini 
yetirərək, yaranmış çıxılmaz vəziyyəti asanlaşdırdılar.

Döyüşçülərimizdə tam arxayınlıq yaranan kimi onlar yeni-
dən həmləyə başladılar. Hərb qayda-qanunlarına görə, ələ keçirilən 
mövqedə çox oturmaq və ya gözləmək olmaz. Çünki düşmən əlindən 
çıxan mövqeləri yaxşı tanıdığından, həmin yerləri dəqiq hesabla atıl-
mış artilleriya atəşi ilə bir andaca məhv edə bilər. Aprelin 2-si axşa-
müstü yenidən düşmən tərəfin atdığı atəşlərə cavab verməyin vaxtı 
yetişmişdi. İlkin həmlə zamanı erməni snayperlər iki hərbçimizi açıq 
mövqedə yaralamışdılar. Xüsusi təyinatlı gizir Ravil Novruzov göy-
dən dolu kimi yağan güllə yağışının bir an səngiməsindən istifadə 
edərək, qarşı tərəfdə yaralanan iki hərbçi dostunu bir göz qırpımın-
da oradan çıxarıb arxadakı döyüçülərimizə təhvil verdi. Sonra sü-
rünə-sürünə geri qayıdaraq, digər yaralılara ilk tibbi yardım göstərdi. 
Elə bu zaman bir neçə ermənini məhv edən, döyüşdə qəhrəmanlıqlar 
göstərən 23 yaşlı Elmidar Səfərov arxası üstə təzəcə aldıqları torpa-
ğa yıxıldı. Elmidar son nəfəsini Tanrıya əmanət edəndə artıq bilirdi 
ki, uğrunda döyüşdükləri torpaqları geri alırlar. Bir az bundan əvvəl 
dostları ilə deyib-gülüb, zarafatlaşmışdı. Belə döyüşlərdə irəlidə olan 
hərbçi özündən arxada şəhid olan dostunu və silahdaşını, adətən, 
çıxara bilmir. O, hər zaman irəli baxmalı, diqqətli olmalıdır ki, düş-
mən ikinci həmləyə nail olmasın və ya da onun nişangahına tuş gəl-
məsin. Döyüşlərin qızğın vaxtı idi. Qarşı tərəfdən atılan güllələrdən 
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biri də gəlib Ravilin silahına dəydi, bu nişan Ravilin yanındakı dostu 
üçün hesablanmışdı. Silaha dəyən güllə Ravilin yanındakı dostunun 
həyatını xilas etdi. Ravil qarşıdakı daha bir ermənini sərrast atəşlə 
yerə sərdi. Bir qədər də irəlilədikdə isə üç metrliyindəki səngərin 
içərisində gizlənən erməni snayperini gördü. Dərhal onu nişan alıb 
atəş açdı. Bu vaxt həmin erməninin də açdığı atəş nəticəsində Ravil 
arxası üstə yerə yıxıldı. Döyüşün qayda-qanunları budur... Artıq Talış 
istiqamətində ilk şəhidlərimiz var idi. Ağdərə çoxdan idi belə döyü-
şün həsrətini çəkirdi. Bu torpaqlar 24 il idi ki, erməni tapdağı altında 
sızıldayırdı.

Tanrı insanları yaradanda deməmişdi ki, sizə verdiyim torpaqlar-
da qan tökün. Tanrı Yeri-Göyü insanlara verdi ki, bu gözəlliklərdən 
zövq alıb, əl-ələ verib mehribanlıq, sülh şəraitində yaşasınlar. Eləcə 
də dünyada olan müharibələrə Tanrı şərik deyildi. Onun işi təbiəti 
tənzimləməkdir. Bu il də bahar vaxtında gəlmişdi. Dağların döşü, 
yamacı, ağacları, bir başqa aləmdi. Yaz təzəcə gəldiyindən ağaclar 
tumurcuqlamış, çəmənlər, düzlər havada olan xırda sazaq və soyu-
ğa baxmayaraq, yaşıllaşmışdı. Komandirlər Vüqar Yusifovla Raquf 
Orucov da bu döyüşlərdə əsl sərkərdə kimi döyüçülərinin önündə 
gedirdilər. Onlar ön sırada olduğundan, kəşfiyyatçılar və döyüşçülər 
belə peşəkarlıqla vuruşurdular. Bir neçə saat bundan əvvəl itirdikləri 
şəxsi heyətin ağrısını unutdurmaq üçün əsgərlərlə zarafat edir, məzə-
li əhvalatlar danışaraq, onların döyüş ruhunu yüksəldirdilər. 

İndi Ağdərə ilə üzbəüz dayanan polkovnik Raquf Orucov dəfələr-
lə düşmən tərəfindən minalanmış ərazilərdən keçib getmiş, döyüş şə-
raitini öyrənmişdi. Əsgərlərin fəxarət yeri olan komandir bu yerləri 
əlinin içi kimi tanıyırdı. Dəfələrlə uğurlu kəşfiyyat əməliyyatları keçi-
rib, düşmənə qan uddurmuşdu. Anasının, dostlarının, qohumlarının, 
doğmalarının qisasını əslində özü də, rəhbərlik etdiyi hərbi hissənin 
xüsusi təyinatlıları da almışdılar.

Azərbaycan Ordusunun müzəffər əsgərləri irəlilədikcə irəliləyir, 
düşmən çoxdan nəzarətində saxladığı postları əldən verirdi. Alınmış 
yeni ərazilər və qurulmuş postlar nəticəsində düşmənin arxasına keç-
mişdilər. Hərbi hissə və korpus komandirləri döyüşün şərtlərinə uy-
ğun olaraq, əsgərlərin aldıqları ərazilərə gedib təlimatlar verirdilər. 
Düşmənin canına vəlvələ düşmüşdü.

Təlimata uyğun olaraq, döyüşə gedənlərin önündə xüsusi təyi-
natlı gizir Orxan Hümbətov irəliləyirdi. Orxan Hümbətov və digər 
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əməliyyatçılar bir quş kimi oyuqdan-oyuğa, təpədən-dərəyə hoppa-
nırdılar. Kənardan izləyəndə adama elə gəlirdi ki, bu bir film səhnə-
sidir. Gah da sürünə-sürünə gedib qarşıdakı yüksəkliklərdə peyda 
olur, əllərindəki silahlarla düşməni vəlvələyə salırdılar. Orxan bö-
lükdə ən təcrübəli qumbara atanlardan biri idi. Hədəfi o qədər dəqiq 
seçirdi ki, heç gizləndiyi yerdən çıxmırdı, sadəcə düşmən tərəfdən 
gələn güllələrin səsindən qumbaranı hara atacağını müəyyən edirdi. 
Yerini tez-tez dəyişməklə, düşmən güllələrindən yayına bilirdi. An-
caq gözünün qarşısında yaralanan və şəhid olan dostları, silahdaşları 
var idi. Bu yağış kimi yağan güllələrin altından iki dəfə açıq döyüş 
zonasına keçərək, iki yaralını xilas etdi və sanitar həkim briqadasına 
təhvil verdi. Gücü isə tükənmək bilmirdi. İlk dəfə təlimlərə başlayan-
da hərbi hoissənin komandiri ilə aralarında söz olur. Orxanın su ilə 
çox yuyunmasını zarafata çevirirlrər. Bundan qeyzlənən Orxan da 6 
ay ərzində hara gedirsə, özü ilə çoiyninə götürdüyü yükdən əlavə, iki 
su dolu vedrəni də daşıyıq. Bu işi komandirinə incidiyindən görsə də, 
əslində onu ağır yük götürməyə adətkərdə olur. Həmin təcrübəsi indi 
bu yerdə karına gəlmişdi.

Səhəri sevinclə açmışdılar. Əslində, yatan yox idi, növbəli şəkil-
də mürgüləyirdilər. Gecəgörmə cihazları ilə ayıq-sayıq polkovniklər 
Raquf Orucov və Vüqar Yusifov vəziyyəti nəzarətdə saxlayırdılar. 
Göy üzündə ermənilərin saysız-hesabsız PUA-ları (Pilotsuz Uçuş 
Aparatı) uçurdu, aparatların hərəkətindən ətrafa güclü motor səsi 
yayılmışdı. Təbii ki, Azərbaycan PUA-ları da düşmənin mövqeyini 
nəzarətdə saxlamıyırdı. Hər bir hərəkəti xüsusi diqqətdə saxlayan xü-
susi təlimatlı hərbçilər öz mövqelərində idilər. Bütün bu həmlələrə 
baxmayaraq, azərbaycanlı kəşfiyyatçılar dağlıq hissədəki təpələri 
ala-ala irəliləyirdilər. Artıq Talış yüksəkliyi bütünlüklə döyüşçülə-
rimizin nəzarətinə keçmişdi. Döyüşçülər komandirlərindən növbə-
ti əmri gözləyirdilər. Dünənki gecə olan itkilərdən sonra hava nis-
bətən dəyişmişdi. Qar yağmağa başlamışdı. Şəhidlərin olması, itirlən 
dostlar döyüşçülərin qəlbini ağrıtsa da, onları ruhdan salmırdı. Dö-
yüşçülərdən kimsə dedi ki, qar mələklərin göz yaşlarıdır. Zəfərimi-
zi görüb şəhid olan dostlarımız üçün ağlayırlar. Yeni göyərən bahar 
çiçəklərinin, yaşıl otların üzərinə qar hopur, qan tökülürdü. Pak qarla 
müqəddəs şəhid qanı bir-birinə qarışmışdı.

Əsl döyüş taktikasına görə, Vüqar Yüsifovla Raquf Orucov ba-
talyona tapşırıqlarını verib, arxaya getməli idilər. Addımbaaddım, 
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zərrə-zərrə, metr-metr aldıqları təzə mövqelərdə dayanıb, mənfur er-
məni çəkmələrindən azad olunmuş torpaqlarda gəzmək, nəfəs almaq 
onalara xüsusi zövq verirdi. Gör neçə vaxt idi ki, bu günü gözləyir-
dilər. Öz doğma torpaqlarına kəşfiyyatçı kimi gizlin gedib qayıtmaq 
kimi böyük ağrı var idi ürəklərində. Bu anlarda o ağrını nisbətən 
azaltmışdılar. Elə buna görə də hər qarış torpaq alındıqca onlar öndə 
olmaq istəyirdilər. Baxmayaraq ki, Vüqar Yüsifovun evində 3, Raquf 
Orucovun isə 2 övladı var idi. Bu beş övladın hər birinə ata hələ bun-
dan sonra gərək olacaqdı. Onlar isə həmin anlarda övladı da, ailəni 
də, can dedikləri bütün candan əzizlərini unudub, könüllərini torpa-
ğa vermişdilər, könülləri azadlıq havası ilə dolurdu, hər yarım saat-
dan-bir yeni mövqeni geri aldıqca daha da irəli getmək arzusu baş 
qaldırırdı. Düşməni bu mövqelərdən də sıxışdırıb qovanda, geri çə-
kilən ermənilər cəhd edib sonuncu iki meyiti qoyub qaçdıqları ərazi-
dən çıxara bilmədilər.

Aprelin 3-də gecədən yenə şiddətli döyüşlər başladı. Düşmən 
tərəf itkiləri ilə barışmaq istəmirdi. Orxan Hümbətov qarşıdan üzər-
lərinə hərəkət edən tankları nişan almışdı, bir-birinin ardınca iki 
düşmən tankını vurdu. Ermənilərin illərlə əsarətdə saxladığı ərazilər 
minalandığından bizim tanklarımızın hərəkət etməsi çətinləşmişdi. 
Bununla belə, Talış və Gülüstan istiqamətindəki döyüşlərdə hərb-
çilərimiz düşmənin 13 tankını vurub sıradan çıxardılar. Kəşfiyyatçı-
larımız, hətta minalanmış ərazilərdə də dayanmadan irəliləyirdilər. 
Ermənilər “ratsiya” ( rabitə aparatı) ilə bir-birinə deyirdilər ki, Azər-
baycan tərəfi özləri ilə kamikadzelər gətirib. Lakin bu belə deyildi. 
Ermənilərdən fərqli olaraq, Azərbaycanın öz oğulları Vətən torpağını 
azad etmək üçün müqəddəs döyüşə atılmışdılar. 

Vüqar Yusifov və Raquf Orucov bir daha döyüşçüləri ruhdan 
düşməməyə çağırdılar. Aprelin 4-ü gecə saatlarında komandirlər əs-
gərlərin onlar üçün ermənilərdən təmizlənən postlarda, dostlarının 
qanı hesabına geri alınan Azərbaycan səngərlərində dayanıb döyüşü 
idarə edirdilər.

O gecə heç kim yatmadı. Belə vaxtda gözə yuxu gedərdimi? Düş-
məndən geri alınan postlarda döyüşçülərin yemək və su ehtiyatı da 
görülmüşdü. Lakin hava soyuq olduğundan, onlar hərdənbir çay 
içirdilər, yemək isə heç kimin yadına da düşmürdü. Əməliyyatlarda 
öndə getməyə öyrəşən Vüqar Yusifova zabitlərdən biri ehtiramla irad 
tutaraq: “Cənab polkovnik, Siz belə açıqlıqda tez-tez görünməyin, 
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nişana gələrsiniz” - deyir. Vuqar qəmli-qəmli gülümsəyərək: “Bizim 
heç birimiz Murad Mirzəyevdən artıq deyilik, burada döyüşməyə və 
ölməyə gəlmişik”, - deyə cavab verir.

Artıq gecə idi. Sazaq iliklərə işləyirdi. Alınan postları nəzarətsiz 
qoymaq olmazdı. Vüqar gecəgörmə cihazı ilə qarşı tərəfi nəzərdən 
keçirir, yanında olan digər zabit və komandirlərə təlimatlar verirdi. 
Raqufla bir-birinin üzünə baxıb hərdən gülümsəyirdilər. Bu o demək 
idi ki, qardaş, gözlərin aydın, torpaqlarımızı azad edirik.

Əsgərlər mövqelərdə möhkəmlənməkdə ikən, səhərin alatoranlı-
ğında Vüqar Yüsifov bir də ətrafına nəzər salanda gördü ki, səssizlik-
dir. Erməni tərəfdən heç bir reaksiya yoxdur. Peşəkarlığı ona bu səs-
sizliyin içərisində nəsə hiylə olduğundan xəbər verirdi. Xəritəni bir 
daha açıb nəzərdən keçirdi. “Mən aşağıdakı dərəyə düşüb gəlirəm” - 
deyib getmək istəyəndə, onunla aşağı düşmək istəyənlərə etiraz etdi.

Kəşfiyyat polkovniki ermənilərin sağ tərəfinə keçərək, onlarla 
səngərdə üzbəüz dayanaraq, əlindəki avtomatı axırıncı gülləsinə qə-
dər, kəşfiyyat qrupunu mühasirəyə almaq istəyən düşmən dəstəsi-
nin üstünə yağdırdı. Və bir quş kimi də, həmin dərədən hoppanıb, 
təpənin divarı ilə yuxarıdakı mövqeyə qayıtdı. Vüqar Yusifovun qə-
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fil atəşi erməniləri təlaşlandırdı, Azərbaycan bölüyünü isə hərəkətə 
gətirdi. Raquf Orucov həmin dəqiqə onlara “atəş” komandası verdi. 
Səhərin alatoranlığında güclü atışma və top səsləri aləmi başına gö-
türdü. Ermənilərin qarşı tərəfdə gizlətdikləri düşmən tankı Azərbay-
can kəşfiyyatçılarının səngərinə dayanmadan top mərmiləri yağdır-
mağa başladı. Mərmilər bizim kəşfiyyatçıların olduğu səngərə düşdü. 
Elə bu vaxt qarşıdan əynində Azərbaycan Ordusunun hərbi geyimi 
olan bir əsgər üzü bizim səngərə tərəf qaçaraq, əlindəki qumbaranı 
Raquf Orucovun dayandığı istiqamətə tərəf tolazladı. Lakin əli göydə 
qaldı. Bizim snayperlər dəqiq atəşlə həmin andaca onu məhv etdilər. 
Qarşıda daha başqa heç kim yox idi. Toz-duman çəkiləndən sonra 
arxadan gələn batalyon üzvləri yenə də irəliyə gedərək, erməniləri 
sıxışdırmağa başladılar. Ən əsası isə düşmənin səngərimizi atəşə tu-
tan maskalanmış tankını da sıradan çıxarıb yandırdılar.

Əsgərlər yaralanmış xüsusi təyinatlılara, ağrıkəsici iynə vurur, 
yaralarını sarıyır, onları növbətçi maşınlara göndərirdilər. Yaralılar 
ərazidən çıxarıldıqdan dərhal sonra hərbçilər bir az bundan əvvəl 
həlak olmuş döyüş dostlarını səngərlərdən götürməyə başladılar. 
Rabitəçi müddətdən artıq xidmətdə olan 22 yaşlı Nurlan Abdulla-
yevin bədəni param-parça olmuşdu, yanındakı rabitə aparatı da de-
şik-deşik idi. Hətta atılan mərmi qəlpəsi rabitə aparatının antennasını 
bıçaq kimi kəsmişdi. Onun yanında isə səngərin içərisində səcdəyə 
gedirmiş kimi oturan kəşfiyyat korpusunun rəisi Vüqar Yusifov var 
idi. Dostları əvvəlcə elə bilmişdilər ki, komandir Yusifov başını aşağı 
əyib. Onun çiynindən dartıb yuxarı çəkmək istəyəndə isə şəhid oldu-
ğunun fərqinə vardılar. Əynində buşlatı yox idi. Axşam soyuğunda 
üst geyimini çıxarıb sürücüsünə vermişdi ki, üşüməsin. Azadlıq şər-
bətini içmiş döyüşçü doğma torpağına səcdə edərək, Tanrısına qovuş-
muşdu. Səngərin sağ tərəfində isə Raquf Orucovun cansız bədəni var 
idi. Üzündə bir məmnunluq, bir xoşbəxtlik nişanəsi qalmışdı. Onunla 
eyni döyüşdə döyüşçü heyəti - MAXE-lər Sahil Şirinov, Orxan Müstə-
cəbov, Murad Məmmədov, Nurlan Abdullazadə, Orxan Hümbətov, 
Təbriz Əsgərov, Məhəbbət Mirzəyev, Emin Bağırov, Elmidar Səfərov, 
Ravil Novruzov şəhadətə qovuşmuşdular...

Təcrübəli və peşəkar kəşfiyyat rəisi, polkovnik Vüqar Yusifovun 
fəhmi ona əyan etməsəydi, yəqin ki, itki bundan da çox olacaqdı. Və 
ermənilərdən alınmış mövqelər əlimizdən çıxacaqdı. Raquf Orucov 
və Vüqar Yusifovun həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticə-
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sində olduqca az itki ilə Talış yüksəkliyi ələ keçirildi. Ordumuzun əs-
gərləri Talış yüksəkliyini alıb, orada üçrəngli Azərbaycan bayrağını 
ucaltdılar. Hətta əsgərlərimiz düşmən səngərlərinə doğru bir qədər 
də irəliləyərək, daha çox ərazini geri ala bildilər.

Vüqar Yusifov da, Raquf Orucov ötən üç gün ərzində nə su iç-
mişdilər, nə yuxu yatmışdılar, nə də yemək yemişdilər. Bu dünyadan 
apardıqları təkcə qələbə sevinci idi. Onlar bu dünyadan ac, susuz və 
yorğun getdilər. Getdilər ki, Tanrı dərgahında dincəlsinlər.

P.S: Ağdərə onu düşmən tapdağından qurtaran igidləri ilə vida-
laşırdı. 1923-cü ildə yaradılmış Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
tərkibinə daxil edilən Ağdərə rayonuna sonralar qəsəbə statusu ve-
rilmişdi. SSRİ qaydalarına uyğunlaşdırılaraq, ermənilərin Qarabağda 
yaşamaqlarını qanuniləşdirmək və rəsmiləşdirmək üçün onun adını 
Mardakertə dəyişmişdilər. Qarabağ müharibəsinin başlanğıcında bir 
çox ərazimiz kimi, ermənilər rus ordusunun köməyi ilə azərbaycan-
lıları bu tarixi torpaqlarından da çıxararaq, onu zəbt etdilər. Lakin 
əsgərlərimiz Ağdərə uğrunda dəfələrlə qan tökərək, onu ermənilər-
dən geri ala bilmişdilər. Qanla alınan bu şəhəri siyasi güclərin təsiri 
ilə yenidən davasız ermənilərin ixtiyarına vermişdilər. Bir il boyunca 
Ağdərə dəfələrlə geri alınsa da, 7 iyul 1993-cü ildə tamamilə ermə-
nilərin nəzarətinə keçmişdi.

4 aprel 2016-cı ildə isə Ağdərə onu azad edən şəhidləri üçün ağ-
layırdı. Çoxdan idi ki, Azərbaycan belə döyüş görməmişdi. Vətən uğ-
runda döyüşən igidlərimiz torpağın necə əziz, necə qiymətli nemət 
olduğunu aprelin 1-dən 5-nə kimi torpağa axan qanları, döyüşdə 
göstərdikləri şücaətlə sübut etdilər.
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SÖZÜNƏ SADİQ POLKOVNİK

Filosof Əflatun deyirdi ki, kahinlə-
rin dediyinə görə, insanın qəlbi ölməz-
dir, baxmayaraq ki, o, yer üzündə öz 
varlığını itirir - bu hala ölüm deyilir, 
lakin yenidən var olur və heç vaxt yox 
olmur. Ona görə də ömrü şərəflə yaşa-
maq lazımdır.

Şəmkirin Şiştəpə kəndində 2 noyabr 
1976-cı il tarixində dünyaya göz açan 
Vüqar Nurəddin Yusifovun ilk övladı 
idi. Sonradan 3 qızı və 1 oğlu da doğul-
du. Köç-külfət böyüdükcə, illər də ağır 
gəlirdi. 1985-ci ildən sonra dağılan təsər-
rüfatlar, pozulan düzənlər bu kəndin

insanlarının da həyatından yan ötmədi. Əvvəlki əmin-amanlıq, bir-
lik də dağılıb gedirdi. Böyük bəla yalnız bir kəndin deyil, bütün 
xalqın başı üstünü alırdı, Azərbaycanda yaşayan yağı düşmənlərimiz 
- ermənilər torpaqlarımızdan pay umurdular. Nə yazıqlar olsun ki, 
Azərbaycan təklənirdi, həm içimizdə, həm də çölümüzdə olan düş-
mənlərimiz dövlətin qəsdinə dururdular. Müharibə Qarabağı ağuşu-
na aldıqca, qeyrətli vətən oğullarını da bir araya cəm edirdi. Onlar 
vətəni qorumağa getdilər, nə canlarından, nə qanlarından qorxma-
dılar. Döyüş yolunu tutan, qorxu bilməyən igid oğullardan biri də 
Vüqar Yusifov idi.

1993-cü ildə Vüqar kənd məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirərək, 
Türkiyə Respublikasında Quru Qoşunları Ali Hərbi Məktəbinə daxil 
oldu. Hərb sənətini özü seçmişdi. Çünki ermənilərin başladığı tor-
paq davasına görə el-obasından şəhid olan neçə igidin yasında işti-
rak etmişdi, Xocalı fəlakətinin ağrısı var idi ürəyinin başında. Talan 
olmuş yurdlarımızın, əsir düşmüş qız-gəlinlərimizin acı talelərindən 
xəbərdar idi. 1998-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub, Azər-
baycana qayıtdı. Müdafiə Nazirliyinin N saylı Xüsusi Təyinatlı hərbi 
hissəsində tağım komandiri kimi fəaliyyətə başladı. Gənc olmasına 
baxmayaraq, rəhbərlik ona məsul vəzifə tapşırdı, Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrdə qrup komandiri, 2002-ci ildə həmin hərbi hissədə tabo-
run qərargah rəisi, 2003-cü ildə isə tabor komandiri vəzifəsinə təyin 
olundu. Müdafiə naziri tərəfindən qüsursuz xidmətinə görə dəfələrlə 
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medallarla təltif olundu, daha sonra isə Xüsusi Təyinatlı Alayın Qə-
rargah rəisi vəzifəsinə yüksəldi. Adı Müstəqil Azərbaycan Ordusun-
da xidmət edən bacarıqlı hərbçilərin siyahısına düşdü. Azərbaycanla 
Strateji Əməkdaşlıq edən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Pakistanda, 
Polşada tərəfdaşlıq kurslarında, təlimlərdə iştirak etdi və peşəkarlı-
ğını artırdı. Qazandığı uğurların sevincini yalnız ailə üzvləri yaşadı, 
təvazökar olduğu üçün Vüqar Yusifovun əldə etdiyi nailiyyətlərdən 
el-obası xəbərsiz qaldı. İlbəil yeni uğurlara imza atırdı, 2014-cü ilin 
avqustunda cəbhəyanı ərazilərdə düşmən təxribatının qarşısının alın-
masında xüsusi xidmətlərinə görə fərqlənmişdi, həmin ilin martında 
isə ona polkovnik rütbəsi verilmişdi.

Vətən şəhidimiz, torpaq şəhidimiz Vüqar Yusifov 10 il əvvəl ailə 
həyatı qurmuşdu. Sumqayıtda yaşayırdı. Onun haqqında yazmaq 
üçün evinə gəldim. Əvvəlcə uşaqları ilə söhbət edib, ataları haqqın-
da məlumat toplamaq istədim. Gözlədiyimin tam əksi oldu. Vüqarın 
ailəsi, qohumları mənə dedilər ki, qonaq gələndə uşaqları qonşunun 
evinə ötürürlər. Çünki uşaqlar hələ də atalarının harada olmasından 
bixəbərdirlər.

Söhbətə başlamaq istəsək də, qaragözlü, qıvrımsaçlı balaca oğlan 
uşağının səs-küyündən qulaq tutulurdu. Sözün yaxşı mənasında uşaq 
dinc oturmur, atılıb-düşür, müxtəlif səslər çıxararaq, öz aləmində da-
va-dava oyunu oynayırdı. Yusif idi... balaca Yusif, Vüqar Yusifovun 
sonbeşiyi... 2 yaşlı uşağın dava oyunu oynamasına təəccüblənmədim. 
Axı o, zabit oğludur, yəqin bu oyunu da ona atası öyrədirmiş...

Üzümə dikilən gözlərə baxa bilmirəm, Vüqar Yusifovun yaxın 
qohumlarının gözləri üzümə dikilib. Hamıdan əvvəl qayınanası Rə-
fiqə Əliyeva danışmağa başladı:

- Vüqar bir başqa adam idi, elə bilməyin ki, kürəkənimdir, ona 
görə deyirəm, qohum-əqrəba arasında özünə elə hörmət qazanmışdı 
ki... Ürəyində hamıya yer var idi, kimsənin xətrinə dəyməzdi. Evə nə 
qədər yorğun gəlsəydi, o iki qızından, bir oğlundan məhəbbətini əsir-
gəməzdi. Yorğunluğuna baxmayaraq, aparıb onları gəzdirərdi. Bö-
yük qızı Ayan bu yaxınlarda ona demişdi ki, hamının atası məktəbə 
gəlir, amma sən heç gedib bizi müəllimlərdən soruşmursan. Həmin 
günün səhərisi qızı özü məktəbə, sonra da rəsm dərnəyinə aparmışdı. 
Uşaqlarının arzusunu həvəslə yerinə yetirərdi.

Anasının söhbətinə qaynı Kənan Əliyev də qoşuldu:
- Sumqayıtda yaşadığımız üçün mənə çox yaxın idi. Onunla 10 
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ildə çox doğmalaşmışdım, onu özümə böyük qardaş sayırdım. Çox 
mərd adam idi, indi elə bilirəm ki, yetim qalmışam. Həmişə qardaş 
arzulamışdım Allahdan, verdi onu mənə, ləzzətini dadızdırıb, tez də 
apardı...

Qardaşını Dünya Yusifovadan xəbər aldım:
- Qardaşsız bacı nəyə gərəkdir, - deyib gözlərinin yaşını qoşa bu-

laq kimi axıtdı, - hərdən elə bilirəm ki, harasa gedib, yenə gələcək, 
boynumu qucaqlayacaq. Qardaş məhəbbəti başqa cür olur, itkisi necə 
ağır imiş... İki qardaşım və iki bacım var. Vüqar ailədə böyük uşaq 
idi. Ata və ana babalarım 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibə-
sində iştirak etmişdilər. Vüqar həmişə onların müharibədəki şücaət-
lərindən danışıb fəxr edirdi. Sonra da bu müharibə düşdüyündən 
hərb yolunu seçdi. O, uşaqlıq illərindən vətənpərvər idi. Məktəbdə də 
hamıdan birinci olurdu. Kənddə qardaşımı hərbçi kimi tanıyırdılar, 
ancaq onun qəhrəmanlığından və tutduğu vəzifədən xəbərsiz idilər. 
Həmişə iş başında idi, işi ilə bağlı bir söz soruşanda verdiyi cavablar 
çox qısa olardı, təlimlərə gedirəm, deyərdi. Heç vaxt ağlıma da gə-
tirməzdim ki, qardaşım nə vaxtsa bir daha geri qayıtmayacaq... Hələ 
gözləyirəm, hələ ümid edirəm... Baxmayaraq ki, qardaşımın dəfn mə-
rasimində saysız-hesabsız insan axını gördüm, bizim kənddə o qədər 
insanla həyatımda üz-üzə gəlməmişdim. O qəhrəman, güclü bir oğul 
idi. Nə anam, nə də atam təsəlli tapa bilmir, onun yoxluğu ilə barış-
mır... Bəlkə, Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqları azad olunsa, 
o zaman ailəmiz də rahatlıq tapar...

“Ay bala, Cəbrayıl rayonu işğal ediləndə, Lalənin 4-5 yaşı var idi. 
Balaca dəstə uşaq idi”, - deyə gözlərinin dayanmayan yaşını silən Ta-
mara xala söhbətinə davam etdi:

- Lalə böyük qızım Rəfiqənin qızıdır. İndi mənim taleyimi yaşa-
yacaq. 24 yaşım olanda həyat yoldaşımı itirdim. İki körpə qızım qaldı, 
Allaha sığınıb, onları böyütdüm. Sonra da rayonumuzu ermənilər al-
dılar. Didərgin düşdük. Mən də Sumqayıta, Rəfiqənin evinə gəldim. 
Çətin işdir, atasız uşaq böyütmək... Gərək mən görənləri nəvəm gör-
məyəydi... Lalə böyüdü, Cəbrayıl rayonu hələ də düşməndədir. Lalə-
nin əri də o düşmənin gülləsinə tuş gəldi, şəhid oldu. Dərd məndən 
əl çəkmir, hara getsəm, dalımca gəzir...

Elə bu vaxt Kənan əlində çərçivəyə salınmış bir rəsm gətirdi. Əs-
gər şəkli idi. Dedi ki, Vüqar şəhid olmamışdan 15 gün əvvəl qızı Ayan 
çəkib. 9 yaşlı qız uşağının rəngli boya ilə çəkdiyi əsgər şəklinə baxan-



Vüqar Yusifov

55

da titrəmə keçdi canımdan. Göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, bu nə 
möcüzədir, - deyə düşündüm. Ayanın anası Lalə danışdı:

Mart ayının 15-də Sumqayıtdakı Texniki Elmlər Liseyində rəsm 
müsabiqəsi elan etdilər. Ayan da Sumqayıt şəhərində keçirilən mək-
təblilərin rəsm sərgisində birinci yerin qalibi oldu. Atası bu şəkli görüb 
o qədər sevindi ki, həmin gün onları aparıb şəhərdə gəzdirdi. Müəl-
limə Ayana göy qurşağı çəkməyi tapşırıb, o isə əsgər çəkəcəyəm de-
yib və atasının şəklini çəkib. Hətta şəklin altına “Səninlə fəxr edirəm 
Azərbaycan əsgəri!” yazmaq istəyib, utanıb, fikrindən daşınıb. Ayan 
çox kövrəkdir, yanında atasının yoxluğundan danışmağa ehtiyat edi-
rik. Amma evimizdə qəribə hadisələr olur. Vüqarı kənddə dəfn edən 
günün səhərisi kiçik qızım Aytən ağlaya-ağlaya yuxudan oyanıb dedi 
ki, atam məni daha çox istəmir. Könlünü alıb, ovundurduq, dilə tut-
duq ki, görək nə olub, nə deyəcək. Aytən həmin günü yuxu görübmüş 
və evdəkilərə yuxusunun bütün təfərrüatını nağıl elədi: “Gördüm ki, 
atam çox gözəl bir yerdə süfrə açıb, 6 nəfər dostunu da yığıb yanına, 
ad gününü keçirir. Hər yer çox gözəldir. Süfrə ətrafında oturanlar da 
hamısı şənlənirlər. Ancaq onların əynindəki paltarlar da başqa idi. 
Heç atamın evdə elə paltarı yox idi. Mən istədim ki, gedib atamın 
qucağında oturum, yenə mənə yemək yedizdirsin, atam məni “Rədd 
ol!” deyib, qovdu, qucağına almadı. Ona görə ağlayıram ki, atam 
daha məni çox istəmir...” . Uşağın yuxusu bizi də təsirləndirdi... Axır 
vaxtlar qızlarım çox kövrək olublar, nəyisə bəhanə edib, başlayırlar 
ağlamağa. Əvvəllər belə deyildilər. Gedib-gəlib üzümdən öpürlər. O 
gün Ayan deyir ki, mən səni indi daha da çox istəyirəm. Deyirəm ki, 
nə olub qızım? Deyir bilmirəm nə olub, ancaq indi qardaşım Yusifi 
də, səni də hamıdan çox istəyirəm. Atamın üzü yadımdan çıxıb, ona 
görə sizi çox istəyirəm. Bəzən indiki zamanda, bəzən də keçmiş za-
manda danışırlar ataları haqqında... Demişik ki, uzaq ölkəyə gedib, 
gec gələcək. Bir neçə gün bundan əvvəl Aytən soruşur ki, ana şəhidlər 
harada olur? Deyirəm ki, göylərdə... Bilmirəm, atalarının yoxluğunu 
onlara nə vaxt açıb danışaq... - Söhbətin birini qoyub, o birisinə keçir 
Lalə xanım. - Sonuncu dəfə nağıla dönən Vüqarı necə yola salmasın-
dan danışır: - Martın 28-i səhər saat 6-da Vüqarı yola salanda ürəyim 
sıxıldı. Heç vaxt belə olmamışdım. Ağlaya-ağlaya dedim ki, nə vax-
ta kimi belə olacaq, yığış otur evində, yoruldum səni gözləməkdən... 
Qayıdıb dedi ki, narahat olma, birdəfəlik qayıdıb, hər şeyi yoluna qo-
yacağam...
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Qarabağda talan var,
Zülfün üzə salan var.
Gedirsənsə, tez qayıt,
Gözü yolda qalan var.

Son döyüşlər başlamazdan bir-iki gün əvvəl yuxumda gördüm 
ki, məni yerə uzadıblar. Bədənimə çoxlu mismarlar vururlar. Evə isə 
Vüqarın tabutunu gətirirlər. Bayrağa bükülü... Oyanıb Vüqara zəng 
vurdum. Adətən mənə icazə vermirdi işdə olduğu zaman ona zəng 
etməyə. Deyirdi ki, özüm zəng vuracağam. Necə olduğunu soruş-
dum, dedi, salamatlıqdır. Bir az rahatlandım, fikirləşdim ki, yuxudur 
da...

Aprelin 1-i həmişə uşaqlar ona zəng vurub zarafat edər, atala-
rını aldatmağa çalışardılar. Bu dəfə də Ayan telefon açıb bir zarafat 
elədi. O da əvvəlcə inandı, sonra 1 aprel olduğunu biləndə ürəkdən 
güldü. Mən danışmaq istəyəndə, hirsli şəkildə “sonra danışarıq”, - 
dedi. Məəttəl qaldım, Vüqar heç vaxt mənə qarşı belə kobudluq et-
məmişdi. Sonra 2 aprel oldu. Həmin gün bacım Nərminin ad günü 
idi. Onlarda oturmuşduq. Ayan xalasının ad gününü təbrik edəndə 
dedi: “Arzu edirəm ki, birincisi, atamın canı sağ olsun, sağ-salamat 
qayıtsın evimizə”. Gözlənilməz təbrik çaşdırdı bizi. Anamın gözlə-
ri doldu. Nigarançılıq içimizi bürüdü. Təmas xəttində baş verənlər-
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dən xəbərsiz idik, amma “ölüm” kəlməsi düşüncəmizdən çox uzaq 
idi. Çünki Vüqar bacarıqlı kəşfiyyatçı idi, düşməndən qorunmağın 
da bütün sirlərini bilirdi. Bir gün sonra bizə zəng vurdu, çox soyuq 
danışdı. Səhəri dirigözlü açdım. Aprelin 4-ü səhər o başdan saat 6-da 
gedib qonşumu oyatdım, Vüqarı birgə axtarmağı ondan xahiş etdim. 
Həmin vaxt Vüqara telefonla mesajlar yazdım. Canını tapşıranda 
yazdığım isə “Məni tək qoyma” olub. Sən demə, mən yazan anda o, 
şəhid olubmuş...

Lalə xanımın gözləri gülür hərdən, ərinin ölümünə inanmır, qa-
yıdıb nə vaxtsa gələcəyini düşünür... Elə bil hər şey dünən olmuşdu... 
Lalə 10-cu sinifdə oxuyanda onu bəyənib, inadkarlıq göstərərək qızı 
və ailəsini razı sala bilmişdi Vüqar. Sonra Lalənin institut bitirməsinə 
də şərait yaratmışdı. Hətta Laləyə “Cəbrayılı alacağam səninçün” 
demişdi... Lalə Vüqarın məktublarını, təbrik açıqcalarının hamısını 
bu günə qədər qoruyub saxlayır. Qoruduğu bir dəftər də var, orada 
Vüqarın ilk tanış olduğu gündən telefonla yazdığı mesajlar yer alır, 
Vüqarın ürək sözlərindən gündəlik yaradıb özünə...Köhnə xatirələr 
Lalə xanımım xəyalını yaxın keçmişə çəkib apardı:

- Bir dəfə dedi ki, iki qızımız var, bir oğlumuz da dünyaya gəl-
sin ki, gələcəkdə sənin dayağın olsun. Evə sığışmazdı. Onun üçün ən 
gözəl yer işlədiyi hərbi hissə idi. Evə gələndə uşaqlarla tay-tuş olur-
du sanki, gah onları belinə mindirərdi, gah da yerdə sürünüb onlar-
la doyunca oynayardı. Sonra da deyərdi ki, əgər hərbi hissədə məni 
belə görsələr, inanmazlar ki, bu, mənəm. Qızlara vətənpərvərlikdən o 
qədər danışardı ki... İşdən evə qayıdanda Ayan və Aytən ondan soru-
şardılar ki, ata, erməni öldürdünmü? O da cavab verərdi ki, qızım az 
qalıb, öldürəcəyik. Təqribən 1 ay əvvəl bizi yığıb Şəhidlər Xiyabanına 
apardı. Elə bil onlardan halallıq alırdı. Ötən il Ayanın doğum günüdə 
bizi Şahdağa aparmışdı. Axı o həm də alpinist idi. Dostu ilə zirvəyə 
çıxıb ora Ayanın şərəfinə Azərbaycan bayrağını sancmışdı. Ürəyində 
həmişə zirvələrə bayraq sancmaq həsrəti gəzdirirdi.

Söhbətə yenə Vüqarın qaynı Kənan Əliyev qoşuldu:
- Cəbhənin təmas xəttində ara qarışanda bir dəfə danışdım 

Vüqarla. Çox narahat idi. Mənə dedi ki, uşaqlardan muğayat ol, işi-
mizi qurtarıb zəng vuracağam. Səsi çox pis gəlirdi, yorğun idi. Son-
radan onunla birlikdə olan döyüşçü dostları dedilər ki, 3 gün Vüqar 
nə yatdı, nə çörək yedi. Hərdən bir ayaq üstə mürgülədi. Hələ Vüqar 
sağ ikən, bacım Lalə mənə zəng vurdu ki, Vüqarı axtar... Gümanım 



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

58

çatan yerlərə zəng vurdum. Erməni və Azərbaycan saytlarını izləyib, 
müqayisələr aparırdım. Xəbərlərin birində oxudum ki, düşmən kəş-
fiyyat qrupunun qüvvələri məhv edilib. Şübhələndim xəbərdən. Gecə 
saat 10-da tam əmin oldum ki, Vüqar həlak olub. Vüqarın sonuncu 
döyüşü aprel ayının 4-də Tərtər rayonunun Talış yüksəkliyində olub. 
Kəşfiyyat komandirinin rəhbərliyi altında iki dəstə Gülüstan tərəfdən 
hərəkət edərək düşmənin 3 postunun arxasına keçib, ilk həmlə ilə bi-
rinci səngərdə olan 18 erməni əsgərini məhv edərək, postu götürüblər. 
Bu an təpənin başında gecəgörmə cihazı ilə düşmənin say çoxluğunu 
və hərəkətini görərək, onların qüvvələrimizi mühasirəyə almaq fikri-
ni anlayıb, tabeliyindəki döyüşçülərə mövqe tutmaq barədə göstəriş 
verib. Düşmənin hücumunu dəf edən kəşfiyyatçılarımız əks-hücuma 
keçərək növbəti 3-cü posta qədər irəliləyiblər. İki cəsur komandirin 18 
nəfərdən ibarət kəşfiyyat qrupu son nəfəsədək vuruşub, dörd saatlıq 
qeyri-bərabər ağır döyüşdən sonra düşmən tankını partladaraq, 50 
nəfərlik xüsusi təyinatlı erməni əsgərini məhv ediblər. Bu zaman qəfil 
düşmənin maskalanmış tankı önə çıxıb, kəşfiyyatçılarımıza atəş açıb, 
həmin ərazidə ürəyi vətən, torpaq üçün döyünən iki cəsur komandir, 
polkovnik Vüqar Yusifov və polkovnik-leytenant Raquf Orucov, on-
larla bərabər 8 nəfər döyüşçü şəhid olublar. Bununla da postları ya-
ğılardan təmizləməklə Azərbaycan hərb tarixinə şanlı səhifə yazıblar. 
Cəsur komandirlərin başçılıq etdiyi bu əməliyyatlarda ümumilikdə 
düşmənin 100-ə yaxın yaraqlısı məhv edilib... Allaha yalvarırdım ki, 
kaş meyitlərimiz erməni əlinə keçməsin, çünki onlar əclafdırlar, ölən-
lərin üzərində insanlığa sığmayan vəhşiliklər edirlər. Gecə Şəmkirə 
yola düşdük... Bacımı da, anamı da, bütün ailəmizi, Vüqarı Şəmkir-
də qarşılamağa aparırdım... - Onun söhbəti bitib-tükənmirdi. 2014-cü 
ilin avqust ayında başlanan 3 günlük müharibədə Şəmkirdən olan bir 
gizir şəhid olmuşdu. Onun ölümündən çox təəssüflənmişdi. Bir dəfə 
də, Yaşmaya, işlədiyi hərbi hissəyə getmişdim. Hərbçilərin yığışdı-
ğı balaca bir yeməkxana var idi. Bir də gördüm ki, Vüqar bir kişinin 
qabağında əyilib, o boyda oğlan kiçik bir uşağa dönüb, qarşısındakı 
adamla söhbət edir. Vüqarı kimsənin qarşısında əyilən görməmiş-
dim. Yaxınlaşanda baxdım ki, bir ayağı olmayan döyüşçüsüdür. O da 
2014-cü ildəki avqust döyüşlərində yaralanıb, qazidir. Vüqar onun 
nazını çəkir, qayğısına qalırdı... Əsgərlərini o qədər sevirdi ki, hər 
dəfə təlimdən, kəşfiyyatdan qayıdanda mənə pul verirdi ki, get iki 
qoyun al, qurban kəsdir, birini əsgərlərin salamat qayıtması üçün, bi-
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rini də yetim-yesiri sevindirmək üçün...
Söhbətimizin şirin yerində Aytənlə Ayan gəlib çıxdılar. Uşaqları 

görüb çaşdım. İndi nə deyim, necə danışdırım bu qızcığazları... Yaxşı 
ki, özümü tez ələ almağı bacardım, qara hörüklü Ayanın və Aytənin 
üzündən öpdüm, dedim ki, Ayan, sənin əsgər rəsminin sorağına gəl-
mişəm. Əvvəlcə inandı. Gözləri güldü. Dodaqları da qaçdı. Sonra so-
ruşdum ki, niyə əsgər şəkilini çəkdin? Susdu... Gözlərində donuq bir 
ifadə var idi. Suallarıma cavab vermədi. Axırda dedim ki, bəs ən çox 
sevdiyin rəsmin hansıdır? Dedi ki, “Əsgər rəsmi”. Daha hansı rəsmi 
çəkmək fikrin var? Dili açıldı deyəsən:

- Ailəmizin rəsmini çəkəcəyəm. Atam ortada, yanında anam, 
mən, balaca bacım Aytən və qardaşım Yusif...

- Ayan, sən nə gözəl şəkillər çəkirsən?!.
Ayan gedib o biri otaqdan rəsmlərini gətirdi. Sumqayıtdakı Tex-

niki Elmlər təmayüllü məktəbin 3-cü sinfində oxuyan 9 yaşlı qızın əl 
işlərinə baxıb, heyran olmamaq mümkün deyildi. Arzusunu açıqla-
yıb dedi ki, Sumqayıtda bacısı Aytənlə bərabər çəkdikləri şəkillərin 
sərgisi təşkil edilsə, çox sevinər. 

6 yaşlı Aytən kənarda dayanıb söhbətimizin bitməsini gözləyirdi. 
Ondan da soruşmağa söz tapdım:

- Aytən, anan dedi ki, tez-tez atanı yuxunda görürsən?
Həəəəə... O gün yenə yuxumda gördüm. Bir dəfə məni qovmuş-

du... İndi qovmadı. Atam sehrbaz olmuşdu... Getdik mağazaya, mənə 
gəlincik aldı, şirniyyat aldı... Nə istədimsə, hamısını aldı... Yuxumda 
mənə dedi ki, sizin üçün darıxmışam... Sonra üzümdən öpüb, getdi... 
Atam burada olanda isə martın 2-də Ayanın ad günündə plan qur-
duq. Səhər tezdən getdik dükana, Ayan üçün hədiyyə alıb gətirdik... 
Yuxudan duranda ona sürpriz elədik...

- Bəs atan haqqında sən nə demək istəyirsən, Ayan? 
Sözüm ağzımda qaldı, sərt baxışla mənə baxıb, otaqdan çıxdı 

Ayan... Barışmaq istəmir.... Atasının yoxluğunu dilinə və təsəvvürünə 
gətirmək istəməyən bu 9 yaşlı qızcığaz, atasızlıq ağrısını içərisində 
çəkə-çəkə özünü böyük əzaba, ağrıya öyrətmək istəyir... Bağrımı pa-
ram-parça elədi qaragözlü Ayan... Mənə bir mərdlik, mərdanəlik dər-
si danışdı sərt baxışlarıyla...

Sonra bir gənc oğlan da gəldi, söhbətimizin sonunda bildim ki, 
o, Vüqar Yusifovun kiçik qardaşı Pərvizdir. Azərbaycan Neft-Kim-
ya İnstitutunun ikinci kursunda oxuyur. Onun və dostu olan digər 
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qohumunun Bakıda yaşamaq, oxumaq xərclərini böyük qardaş kimi 
Vüqar ödəyirmiş...

Qardaşımı çox istəyirdim, - deyir Pərviz. - O, mənim həyat idea-
lım idi. Onunla çox güclü idim. Tək qalanda mənə həmişə deyirdi ki, 
kim olursan ol, özünü kimsədən uca tutma. Qardaşsız çətin olacaq... 
İndi onun balalarını sevəcəyəm... Bir də calışacağam ki, onun kimi 
güclü olum...

Söhbətimizin sonunda Lalə xanım dedi ki, həyat davam edir. 
Vüqarın yadigarı olan uşaqları böyütməliyəm. Onların Vüqarın adı-
na layiq övladlar olmasına çalışacağam.

Xəbərsiz tökülür yaz yağışları,
Çəmənlər xəbərsiz bəzər dünyanı.
Saçıma ələnər dağların qarı,
Fikrim bulud kimi gəzər dünyanı,
Ömrü bir yüyənsiz ata bənzətmə,
Sənə yalvarıram, xəbərsiz getmə!
                       (Sabir Rüstəmxanlı)

P:S. Yusifovlar ailəsindən ayrılandan iki gün sonra şəkillər üçün 
Kənana zəng vurdum. Dedi ki, Aytənlə Qafqaz Universitetinin (ha-
zırda fəaliyyət göstərmir) qonağı olublar. Universitetdə Ümummil-
li Lider Heydər Əliyevin 93 illiyi də bağlı keçirilən anım tədbirində, 
Azərbaycan şəhidləri də anılıb, şəhid polkovnik Vüqar Yusifov isə 
universitet tərəfindən “İlin adamı” mükafatına layiq görülüb. Həmin 
tədbirə Aytən Yusifzadə hərbi forma geyinərək gedib. Universitetdə 
atasına verilən mükafat kiçik qızı Aytənə təqdim olunub. Aytən heç 
nə danışa bilməyib, hıçqırıqlar içərisində ağlayıb.

Nə vaxt gəlirsən, Vüqar?

Bu il gələn aprel məni keçən ilki qədər sevindirmədi. Keçən il ap-
reldə içdiyim şərbətin dadı damağımda qaldı. Mən və mənim xalqım 
o şərbətə çox tamarzıydı... Ötən il aprelin 2-dən 5-nə kimi Vətən tor-
pağına səpilən şəhid qanları Vətəni qürürlandırdı... Ancaq Vətənə 
qurban gedən canlar da elə-belə canlar deyildi ki... O canlar neçə can-
lardan ayrıldı... O canlar neçə insanın canını, ürəyini yana-yana qo-
yub getdi...



Vüqar Yusifov

61

Biz televiziya ekranlarının qabağında həyəcanla xəbər gözləyib, 
QƏLƏBƏ, QALİBİYYƏT xəbərinə sevinəndə oğullarından, ərlərin-
dən, atalarından, qardaşlarından xəbər gözləyənlərin bağrı yandı kül 
oldu... Onlar bizim kimi sevinə bilmədi. Bizim isə bir gözümüz gülüb, 
biri ağladı...

Dünənki gecədən danışacağam. Telefonuma zəng gəldi. Ötən ilin 
4 aprelində səhər saat 6:30 radələrində Talış yüksəkliyində şəhadətə 
qovuşmuş kəşfiyyat korpusunun komandiri, polkovnik Vüqar Yu-
sifovun həyat yoldaşı Lalə idi. Yenə üşəndim, yenə titrədim. Şəhid 
ailələrinin anaları, gəlinləri, bacıları zəng edəndə əlim-ayağım yerdən 
üzülür, kiçilirəm, param-parça oluram. Çünki onlara təsəlli verməyə, 
ovutmağa söz tapmıram. Vüqarı gedəndən sonra bağrı qan olan Lalə 
yenə utancaq bir səslə dedi: 

- Bir neçə saatdan sonra Vüqardan ayrılmağımın düz bir ili tamam 
olacaq... Bilmədim neyləyim, dərdimi kiminlə bölüşüm, sizə zəng et-
dim... Vüqarı sonuncu dəfə martın 28-i evdən yola salmışdım... Bu il 
martın 28-i gələndən özümə yer tapmıram... Ürəyimdən keçənləri bir 
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şagird dəftərinə köçürmüşəm. Onu Sizə çatdırmaq istəyirəm, elə bu 
gecə... Mən yazmışam, sizin kimi yaza bilmirəm... O yazımı qaydaya 
salın...

- Lalə, gözəlim, ver qardaşın Kənan gətirsin.
Gecənin bir aləmi, bağrı qan Lalənin qardaşı Kənan onun dəftə-

rini gətirdi... gecədən xeyli keçmişdi. Dəftəri açmağa ürək eləmədim. 
Səhəri açdım dəftəri ... vərəqlədim... Lalə yazırdı:
- Martın 28-i evdən çıxanda 1 həftəyə gələcəyəm demişdin 

Vüqar... O gündən bu günə gözləyirəm. Düz bir il keçib... Gəlmirsən 
axı... Mesaj yazıram... Çatmır. Keçən il də belə idi. Sənin yadında ol-
maz. Sən qaynar nöqtədə Vətəni qoruyurdun... Xəbərlərdən bilirdik 
ki, müharibə başlayıb. Ancaq heç nə anlaya bilmirdim... Axı bir neçə 
həftə əvvəl sən 18 nəfər kəşfiyyatçınla bərabər düşmən səngərinə ke-
çib, onların bazalarını yerlə-yeksan etmişdin... Deyirdin ki, əvvəllər 
kənardan müdaxilə edərdiniz, indi isə gedib, məhv edib, hamınız da 
sağ-salamat qayıtmışdınız... Ondan sonra sənə “polkovnik” rütbəsi 
verdilər. Heç bir həftə deyildi rütbə aldığın... Yaman sevincli idin, 
xoşbəxt idin... 

Vüqar... ay Vüqar... bax, həmin o müharibə başlayan gecədən 
sonra heç nə hiss etmirdim, evdə havalı kimi gəzirdim... Nəhayət 
ki, aprelin 3-ü 17:30-da ev telefonuna zəng etdin. Sevinclə telefonu 
qaldırdım. Ancaq səsin elə yorğun , narahat idi ki... xoşum gəlmədi 
səsindən... Sən heç vaxt belə danışmırdın mənimlə. Bu dəfə kobud 
oldun, boğuq səslə danışdın, səsindəki titrəyişi də hiss etdim axı... 
Dedin ki, mənəm, Vüqardır... kaş onda sənə sonuncu dəfə “Cannn-
nnn” - deyəydim. Demədim. Özümü itirdim. Sevinc dolu həyəcanla 
“Nə vaxt gəlirsən?” soruşdum. Yek kəlmə ilə: “Mən yaxşıyam, na-
rahat olma, özünə yaxşı bax. Gələcəyəm. Sağ ol” - deyib, dəstəyi as-
dın. Sevinirdim. Sevinirdim ki, nəhayət ki, səsini eşitdim. Əslində, bu 
sevinci mənə səsin gətirmişdi. Səsini eşitməklə sağ olduğuna əmin 
olmuşdum. Amma o səsini eşidənə qədərki ötən gün və saatlarda 
nələr çəkdiyimdən, təkcə bir Allahın xəbəri oldu. Bir az keçəndən 
sonra yenə televiziyadan, internetdən şəhid xəbərləri gəlməyə başla-
dı... Yenə narahatlıq, yenə nigarançılıq, bir gözüm güldü ki, uşaqları 
qorxutmayım, bir gözüm isə ağladı... Qərarsız idim. Otaqlar məni ye-
yirdi... Bizim evliliyimizdən 10 ildən çox vaxt keçmişdi. Heç vaxt bu 
qədər qərarsız olmamışdım. Sabahdan qorxurdum. Açılacaq sabah-
dan qorxurdum.
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04.04.2016... O müdhiş gün. Səhəri diri açdım. Mürgüləyəndə 
bayrağa bükülmüş tabut göründü gözlərimə... Diksindim. Saat 12:30-
u göstərir... Axır ki, susan telefona zəng gəlir. Danışan sən deyilsən. 
Kimsə dedi ki: “Vüqar yoxdur, onu itirdik...”

Qışqırıram, nalə çəkirəm, səsim divarları silkələyir... saçlarımı 
yoluram... Allaha etiraz edirəm... Yoooooxxxxx... ola bilməz... yox, 
mənim və sənin arzuların yarımçıq qala bilməz... axı bizim üç gözəl 
balamız var... mən sənsiz neyləyərəm... Göz yaşları içərisində qəh-
qəhə ilə gülürəm... Səni çağırıram... Sonra toxtayıb ətrafıma baxı-
ram... Heç nə anlaya bilmirəm.... Bu necə ola bilər? Necə ola bilər ki, 
Vüqar olmasın... İndi mən neyləyim? Hara gedim, kimdən istəyim 
səni... Vüqar, kaş bu xəbər yalan olsun... Axı sən həmişə gedəndə qa-
yıdırdın... Axı sən bir zabit kimi nə qədər əsgərə cavabdehsən, sən 
gör nə qədər əsgərin böyüyüsən, onları necə başsız qoya bilərsən... 
axı sən onları bizdən də çox istəyirdin.... Bəlkə... Bəlkə... bəlkə... necə 
olur ki?... Birdən qəhrmanlıqların, fədakarlıqların yadıma düşür... fi-
kirləşirəm ki, həəəəə.... axı Vüqar heç vaxt arxada gizlənə bilməzdi... 
yəqin yenə durub qabağa keçib... yəqin yenə də öndə olmaq istəyib...

Vüqar, ay Vüqar... Nə olar heç olmasa bu ötən bir ildə bu gün 
səsimə səs ver... Bu gün aprelin 4-ü 2017-ci ildir. Səhərdir... 1 il bun-
dan əvvəl də səni belə gözləyirdim... Bugünkü kimi.... yenə havalan-
mışam... Ancaq indi qışqırmıram... səsimi içimdə boğuram ki, evdə 
uşaqlar üzülməsinlər... 

Heç bilirsənmi nələr oldu, səndən sonra?! 6 yaşlı Aytən donub... 
ona bir söz demək olmur, hətta cizgi filmində bir kəpənəyin ölməsini 
belə görəndə ağlayır... ağlamağa bəhanə gəzir. Sənin şəhadət xəbərin 
gələndə Kənana deyirmiş ki, dayı mən ağlamıram ki, şəhidlər incimə-
sin. Axı atam da şəhiddir. Yoxsa qayıdıb gəlməz. Bu sözləri gülə-gülə 
deyirmiş, ancaq gözlərindən gülə-gülə yaş tökürmüş... Bunu mənə 
Kənan dedi sonralar. Bax o gün bu gün Aytən sənsizliyə öyrəşə bilmir 
Vüqar.

Bu gün əllərimi Tanrıya açıb yalvarıram ki, aprelin 4-ü tez bit-
sin, tez keçsin...dözmək olmur.... başa düşürsən məni.... daha tükən-
mişəm, dözə bilmirəm...

Sən mənim birincim, həyatımın incisi idin... Sənin yazdığın mək-
tublardakı sətirlərdə, özündən sonra qalan birincilik medallarında, 
sertifikat, diplomlarında axtarıram nəfəsini, əl izlərini... Türkiyədə, 
Amerikada... hər yerdə birinci... Ölümə də birinci atıldın... Sən kabi-
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net polkovniki olmadın.... sən səngər polkovniki oldun. Həlak olanda 
da sənin cansız bədənini səngərdən səcdə etdiyin halda götürmüş-
dülər. Səngərdə də torpağa səcdə edib dayanmışdın. Azad etdiyin, 
yenicə ələ keçirdiyin səngərdə... Gör bir uca Tanrım səni nə qədər 
sevirmiş ki, 1992-ci ildən sonra səngərdə ölən ilk polkovnik oldun. 
Tanrı bu birinciliyi də sənin qismətinə yazdı...

Məkanın cənnət olsun, cənnət quşum... Gözün arxada qalmasın... 
Mənə əmanət etdiyin 3 balanı sənin adına layiq böyüdəcəm.... Vüqar, 
ay Vüqar, heç olmasa, indi de, eşidirsən məni?..

... Bu gün aprelin 5-dir. Vuqar Yusifov, Raquf Orucov, Təbriz , 
Orxan, Elnur... həmin səhər - aprel ayının 4-ü səhər dan yeri yenicə 
açılanda şəhidlik məqamına yetişmişdilər. Onları aprelin 5-i Azər-
baycan elliklə dəfn etdi. Onlar bizə Qalibiyyət şərbətini ilk dadızdı-
ran qəhrəmanlarımızdırlar. Biz yenə də o şərbətdən içmək istəyirik. 
Biz yenə o aprelə qayıtmaq istəyirik... Əslində bundan sonra ötən ilin 
aprelini hər il yada salacağıq. O aprel bizim şərəf, başucalıq tariximiz-
dir. O apreldən bu aprelə qədər bizim çoxumuz hardasa ötən ilin 2-5 
aprelində şəhid olanları, onların ailələrini unuda bildik. Dünya əzəl-
dən belədir. Ölənlə ölmək olmur. Biz o şəhidi olan ailələrdən bir köy-
nək uzağıq axı. Nə qədər desək də ki, yanıb yaxılırıq, bir şəhid anası, 
bir şəhidin dul qalmış həyat yoldaşı qədər yanan-yaxılan deyilik...
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Bu savaş sadəcə Azərbaycan-Ermənistan savaşi deyildir!!! Bu savaş, 
eyni zamanda haqq ilə nahaqqın, məzlumla zülümkarın, ev sahibi ilə 
işğalçının savaşıdır!!!

Polkovnik-leytenant RAQUF ORUCOV

MƏN ONU SAĞLIĞINDA TANIMADIM!!!

Mən onu sağlığında yazılarımın 
real qəhrəmanı, Vətənimin layiqli və 
ləyaqətli kişisi kimi təqdim edə bilmə-
dim!!!

Ancaq hər zaman qəhrəman axta-
rışındaydım. Qəhrəmanımın arxasınca 
Çeçenistana Şamil Basayevin evinə get-
dim. Onu Vətənimə təqdim etdim. Şa-
mil Basayev məndən Qarabağı soruşdu, 
dedi ki, o, bizim Vətənimizin uğrunda da 
öz dəstəsi ilə vuruşub. Hakimiyyətdaxi-
li çəkişmələr, onun dəstəsinin sona qə-
dər vuruşmasına mane olub... Peşəmiz, 
şakərimiz belədir, vətəndaşlarımızın

layiqli böyüməsi üçün qəhrmanları göstərməliyik ki, onlara oxşama-
ğa çalışsınlar.

...Lakin mən nə o vaxt, nə də 2016-cı ilin aprelin 4-ü gecəsi saat 
12-dən 1-ə işləmişə qədər bilmirdim ki, Azərbaycan Ordusunda 26 il-
dir xidmət edən, balalarına çatacaq halal maaşı ilə qulluq etdiyi hərbi 
hissələrdə əsgərlərinə bulaq çəkdirən, təmiz su içirdən, onlar üçün 
şərait yaradan, erməninin içərisinə gedib, onun “razvod”unu çəkib, 
Ali Baş komandan Heydər Əliyevə çatdıran, gözünü belə qırpmadan 
ermənilərin içərisinə gedib düşmən generalının oğlunu əsir gətirən 
Raquf Orucov adlı qəhrəman bir zabitimiz var. Boyu çox da uca ol-
mayan, gözlərində gizli kədər, əsgərləri ilə danışanda, Vətəndən söz 
düşəndə bəbəklərində qığılcım, alov yanan bir igid qəhrəman var 
imiş... Mən onu tanımadım... Çünki o kəşfiyyatçı idi.

2016-cı il aprel ayının 4-dən 5-nə keçən gecə, Sumqayıtın dəniz 
kənarından gələn səsə doğru getdim... Qaranlıq küçə və dalanlardan 
keçib, səs-küylü yerə çatdım. Təəccüb, təlatüm, heyrət var idi içimdə. 
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14 mərtəbəli binanın həyətində iynə atsan yerə düşməzdi. Gənclərin 
əllərində Azərbaycan bayraqları, hamısı qışqırırdı: “Xoş gəlmisən, cə-
nab komandir!!!”, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!”. 

Onu əsgərləri çiyinlərində 13-cü mərtəbəyə qaldırdılar. Dedilər 
ki, “cənab komandir Raquf Orucov hər zaman bizim əziyyətimizi çə-
kib, bir anlığa biz də onun əziyyətini çəkmək şərəfinə nail olaq!!!”

Onun tabutunu idmanda qələbə qazanan qalibi başlarında gəz-
dirdikləri kimi, yerə qoymaq istəmirdilər. Elə bil ki, əllərindəki Qələ-
bə kuboku idi!!! Raquf Orucov, həqiqətən də, Azərbaycanın Qarabağ 
müharibəsindəki Qələbə kuboku idi!!!

Mən Raquf Orucovu o gecədən sonra tanımağa başladım!!! Bu 
günə qədər də, hər gün yenidən tanıyıram, hər gün yenidən kəşf 
edirəm, hər gün yenidən vurulub, sevirəm ONU!!!

Onun kim olduğunu qardaşı Zabil Orucovun dilindən eşidin:
“...Aprelin 3-ü komandir (onlar Raquf Orucovu ailədə də belə 

çağırırdılar) son dəfə həyat yoldaşı Sevinc xanıma zəng vurub söy-
ləmişdi ki, “Aqşinə, Nihada de ki, dərslərindən yayınmasınlar, təh-
silinə fikir versinlər. Uşaqlar təhsildən geri qalmasınlar”. (Sonradan 
biləcəkdik ki, heç vaxt telefonla danışanda uşaqların təhsilindən da-
nışmayan komandir, sən demə, ailəsinə son tapşırıqlarını verirmiş).

Sonra da deyib ki, “mənim daha telefonum tutmayacaq, narahat 
olmayın”. 

Hamı kimi bizim ailə, qohumlar, dost-tanışlar Azərbaycan Ordu-
sunun irəliləmə xəbərlərinə sevinir, tək-tək gələn şəhid xəbərlərinə 
isə acıyırdıq. Ancaq ürəyimizdə bir qürur, fəxarət var idi”.

Aprelin 4-dən etibarən isə erməni saytında xüsusi təyinatlıların 
Ağdərə - Talış kəndi istiqamətində həlak olmaları haqqında verdiklə-
ri xəbərləri eşidəndən sonra isə Zabil özünə yer tapa bilmir. Qadaşı-
nın telefonuna nə qədər zəng vursa da, telefon əhatə dairəsindən kə-
narda olur. Və polkovnik-leytenant Raquf Orucovla eyni xüsusi hərbi 
hissədə xidmət edən dostuna zəng vurub, xəbər öyrənmək istəyir. 
Dostu narahat halda bildirir ki, o, özü xəstəxanada əməliyyatdan təzə 
çıxıb, bir başqa zabitin nömrəsini verir ki, həmin zabit komandirin 
yerini biləcək. Zabil ona verilən telefon nömrəsinə zəng vurur, zabit 
onun kim olduğunu soruşur. Zabil fikirləşir ki, indi durub bu zabitə 
desə ki, “Raqufun qardaşıyam”, yəqin ki, ona bir doğru-düzgün xə-
bər deməyəcək. Deyir ki, “ailənin yaxın adamıyam, komandirdən bir 
xəbər deyin”. Telefon xəttinin o başındakı adam “Qardaş, biz koman-
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diri itirdik...” deyir. Zabil heyrətlə “Necə?”- deyə soruşanda, həmin 
adam eyni sözü təkrar edir... Zabil özünə gələndə böyük qardaşları 
Amil və Kamili axtarır, onlara deyir ki, komandir öz arzusuna çatıb, 
şəhid olub!!!

Yaxın qohumlar, qardaşlar günorta saatlarında Bakıdan Gəncəyə 
yola çıxırlar... 

O qardaşlar ki, Raqufu bəzən aylarla görmürdülər, o qardaşlar 
ki, komandirlə fəxr edir, onu ailədə özlərinin böyüyü sayırdılar. O 
dostlar, o əsgərlər ki, komandirdən hər zaman vəfa, etibar, mərdlik, 
səmimiyyət və qeyrət görmüşdülər, indi aldıqları qara xəbərin ardın-
ca gedirdilər... Gəncəyə gedən yol nə uzun imiş...

Yol boyu qoyulmuş postları keçib günorta saat 15:30 radələrin-
də Gəncədəki 3 saylı xəstəxananın həyətinə gəlib çatanda, gördüklə-
ri qələbəlikdən təccüblənmədilər. Raqufu tanıyan dostları, əsgərləri, 
Ağdamdan olan qohum-əqraba da burada idi. Xəstəxananın həyətinə 
yığılan digər insanlar döyüşdə həlak olan və ya yaralanan doğmala-
rını axtarırdılar. Zabil də hər kəsdən qabaqda gedirdi. Elə bilirdi ki, 
komandiri ancaq o tapa bilər, o axtara bilər. Xəstaxanada dayanan bir 
polis işçisinə yaxınlaşıb, komandirin qardaşı olduğunu dedi. Xahiş 
etdi ki, Raquf Orucovun nəşinin tapılmasında yardımçı olsun: “Biz 
komandirin arxasınca gəlmişik. Arxayın olun, qara-qışqırıq salan de-
yilik, sakitcə götürüb aparacağıq”.

Həmin polis işçisi də ehtiramla, onun içəri keçməsinə şərait ya-
ratdı. Zabil ona göstərilən otağa keçdi, amma komandiri tapmayanda 
sevindi. Ürəyində bir ümid yarandı. Fikirləşdi ki, bəlkə də, qarmaqa-
rışıqlıqdır, məlumat səhv olub, müharibədə o qədər belə hadisələr 
olur ki... Otaqdan çıxdı, Raquf Orucovu orada tapmadığını deyəndə, 
digər bir polis zabiti, yüksək çinli zabitlərin meyitlərinin başqa otaq-
da olduğunu dedi. Zabili həmin otağa apardılar. Və soruşdular ki, 
sən onu tanıya biləcəksənmi?

Zabil Orucov: 
- Bu sözü eşidəndə belim bir də sındı. Diz çöküb yerə oturdum. 

Öz-özlüyümdə fikirləşdim ki, biz elə 1992-ci ildən şəhid dəfn edirik 
də... nə qədər doğmalarımı, qohumlarımı bu torpağın uğrunda şəhid 
olub. Anam, dayım, qohumlarım... Öyrəncəliydik. Onların tanınmaz 
nəşini də görmüşdük, başı-bədəni üstündə olmayanını da dəfn etmiş-
dik. Öz-özümə fikirləşdim ki, əgər Raquf tanınmaz halda olsa, başı 
üstündə olmasa, mən onu ayaqlarından tanıyacam. Ayağının birin-
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də qəlpələr var idi. Dəfələrlə qardaşımın çəkmələrini şişmiş ayaqla-
rından çəkib çıxaranda həmin qəlpələri əllərimlə oynadıb demişdim 
ki, “ay komandir, niyə bu qəlpələri ayağından çıxartdırmırsan ki?!”. 
Raquf cavab vermişdi ki, “Zabil, mən o qəlpələri ancaq torpaqlarımız 
düşməndən təmizlənəndən sonra çıxaracağam. İndi çıxarsam, ağrı-
larım azalar, o ağrılar mənə rahat yatmağa imkan vermir, o ağrılar 
mənə deyir ki, Vətən torpaqları hələ dardadır. 

Mən qardaşımın qollarındakı, əllərindəki, üzündəki bütün ni-
şanələri gözüyumulu tanıyırdım. Gözübağlı da onun şəhid olmuş 
bədəninə əlimi vursaydım, tanıyardım. Bu fikirlərin içərisində məni 
Raqufun saxlandığı otağa saldılar. Gördüm ki, otağın yuxarısında 
uzandırıblar. Üzündə bir gülüş, təbəssüm var. Özümdən asılı olma-
yaraq dedim: - O gülür ki...

İçəridəki hərbçilər və həkimlər tez məni dövrəyə aldılar, otaq-
dan çıxarmaq istədilər. Elə bildilər ki, havalanmışam. Dedim ay qar-
daş, mane olmayın, mən görürəm axı, qardaşım, həqiqətən, gülür... 
Özümə ata, arxa-kömək bildiyim, fəxr etdiyim qardaşımın cansız 
uzandığı yerə yaxınlaşdım. Onu bağrıma basıb, alnından öpdüm. 
Xoşbəxt idim ki, döyüşdən qalib çıxan bir Azərbaycan zabitinin al-
nından öpürdüm. Sonra digər qardaşlarımı da çağırdım. Üç qardaş 
birlikdə başımızın tacını, nəslimizin sultanını, paşasını aparıb, məs-
ciddə yuduq. Elə bil ki, yatmışdı. Söhbət elədik, dərdləşdik. Hallaşıb, 
görüşdük. Ancaq doymadıq. Bizi həmin dəqiqələrdə sınmağa qoyma-
yan, ayaqda saxlayan qardaşımın üzündəki təbəssüm idi. Onu tabuta 
qoyanda elə bil ki, birdən ayıldım, ətrafdakılara dedim ki, “Koman-
diri bükməyə bayraq gətirin!”. O, sevdiyi bayrağını son dəfə Talışda 
dalğalanan görmüşdü, o Talışda, Ağdərədə İkinci Qarabağ döyüşünü 
başlamışdı. Və bu döyüşü Qələbə ilə bitirmişdi. Komandirin üzün-
dəki təbəssümü, gülüşü Tanrı ona görə əbədi yadigar qoymuşdu ki, 
Qələbə qazanan, torpağı işğaldan azad edən şəhidin necə göründü-
yünü bizə göstərsin! Çünki 1992-ci ildən sonra biz qardaşımızı nə ailə 
içərisində, nə toyda-şənlikdə ürəkdən gülən görmədik”.

Raquf Orucov 1992-ci ildən sonra ürəkdən gülə bilmədi. Talış 
yüksəkliyində dalğalandırdıqları üçrəngli bayrağımız, qələbəmiz 
onun üzünü əbədiyyətə qədər güldürmüşdü. O, Tanrı dərgahına 
gülərüzlə gedirdi.

Gəncədən qəhrəman Raquf Orucovun təxti-tacını aparan maşın 
karvanı yola düzəlmişdi. Gəncədən Yevlaxa qədər böyük bir avtomo-



Raquf Orucov

69

bil izdihamı var idi. Avtomobil karvanı Yevlaxdan keçəndə insanlar 
yola çıxıb, komandirlə vidalaşmaq istəyirlər. Ağdamdan olan həm-
yerliləri və ağsaqqallar təvəqqe edirlər ki, komandirin, “Murov qarta-
lı”nın tabutunu Sumqayıta aparmasınlar. Onu Ağdamın Azərbaycan 
bayrağı dalğalanan hündürlüyündə dəfn etmək istəyirdilər. Ağda-
mın Milli Qəhrəmanlarının əksəriyyətinin qəbri, işğal altında oldu-
ğundan, Raquf Orucov orada dəfn olunarsa, elə hesab edərlər ki, 1-ci 
Qarabağ savaşının qəhrəmanlarını ziyarət edirlər.

...Komandiri isə Sumqayıtda gözləyirdilər. Yol boyu həyat yol-
daşı Sevinc xanım zəng vurub Raqufu tapa bilmədiyindən nigaran 
olduğunu deyirmiş. Sonuncu dəfə zəng vuranda Zabil deyir ki, Raquf 
yaralıdır, onu Bakıya gətirirlər... Sevinc nə illah edirsə ki, heç olma-
sa, telefonla danışıb səsini eşitsin, qaynı bəhanə edərək, komandirin 
təcili yardım maşınında həkimlərin nəzarəti altında olduğunu deyir. 
Sevinc xanım, hətta hirslənib deyir ki, niyə onu vertolyotla deyil, ma-
şınla gətirirlər, bir vertolyot tapılmadı o boyda zabiti gətirməyə?.. 
Sonra 4 oğul atası Cahangir kişi zəng edir, digər oğlanlarına da deyir 
ki, “siz telefonu Raqufun qulağına qoyun, o məni hiss edəcək, səsimi 
eşidəcək və ağrıları kecəcək”... Qardaşlar məcbur olub telefonlarını 
söndürürlər.

Gecə saat 12-də Raquf Orucovu gətirən karvan Sumqayıt şəhəri-
ninın girəcəyinə çatanda komandirin qardaşları gördükləri mənzərə-
dən iftixar və qürur hissi keçirirlər.

Qapının zəngi çalınanda, kiçik qaynı Zabili görən Sevinc sevin-
cək: “Ay Zabil, məni Bakıya hospitala sən aparacaqsan?”, - deyə so-
ruşur. Zabil içəri keçib, onun boynun qucaqlayıb deyir ki, “yox bacı, 
aparmıram, Raquf özü gəlib, daha sənin getməyinə ehtiyac yoxdur...”.

Bu zaman 13-cü mərtəbəyə çiyinlər üzərində qalxan Komandiri son 
dəfə əsgərləri 21 martda qapısını örtüb getdiyi mənzilinə gətirirlər...

O tabutun arxasınca həmin qapıdan içəri girənlərdən biri də mən 
idim...

Mən Raquf Orucovu tabutda tanıdım. Üçrəngli bayrağımıza bü-
külmüş tabutda...

Həmin otaqdakı doğmalar, qohumlar “Raquf... Raquf...” deyib 
sızıldayır, ah-nalə edirdilər. Yan otaqda bir kişi də səssizcə ağlayırdı. 
Bir qəhrəman oğlun atası. Bax, o gecə boynunu qucaqlayıb üzündən 
öpdüyüm o kişinin göz yaşları ürəyimə axmışdı. Bu gün də göynədir 
ürəyimi, o kişinin, Cahangir dayının göz yaşları. Həyətdən səslər gə-
lirdi: “Cənab komandir, biz sənin əmrinə hazırıq!!!”.
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Artıq ayrılıq vaxtı idi. Raqufu əsgərləri uyuyan Şəhidlər Xiya-
banındakı yeni mənzili gözləyirdi. Zabil hamını otaqdan çıxararaq 
tabutun üzünü açıb, Sevinc xanımı həyat yoldaşı, səngər yoldaşı 
ilə baş-başa qoydu. O görüşdən qulaqlarında bir səs qaldı: “Raquf, 
haqqını bizə halal et!”.

5 aprel gecəsi  hər zaman keşiyini çəkdiyi əsgərləri onun keşiyini 
çəkdilər, yenə əmrinə müntəzir dayandılar!!! O gün Sumqayıt bütöv 
Azərbaycan idi. O gün Raquf Orucovun dəfni bütün türk dünyasın-
da - qəhrəmana, əsl zabitə, Vətən oğluna sədaqətin və hörmətin necə 
olduğunun əyani göstəricisi idi. O gün aramızdan əksəriyyətimizin 
tanımadığı, həmin günü kəşf etdiyi, sirləri həmin günü açılan bir 
qəhrəmanı Vətən torpağına qovuşdurmaq üçün aparırdıq. O səslər, o 
titrəyişlər, o təlatümlər, əsl qəhrəmana olan məhəbbət və sevgi Azər-
baycanın qəhrəmanlıq və Qalibiyyət tarixinə yazıldı.

Komandir Raquf Orucovla bağlı xatirələrini danışan Zabil ma-
raqlı bir hadisəni də xatırlayır: “Sumqayıtda məskunlaşmışdıq. 9-cü 
sinifdə oxuyurdum. Qardaşım evə gəlmişdi. Payız günləri idi. Qar-
daşımla görüşüb, dərsə getməyə hazırlaşırdım, gedib çəkmələrimi 
geyinməzdən əvvəl ayaqlarıma sellofan torba keçirdim. Təəccüblə 
soruşdu ki, niyə elə edirsən... Dedim ki, çəkmələrim su buraxır. Mənə 
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dedi ki, bu gün dərsə getmə. Dərsə getmədim. Məni “Sputnik” de-
yilən mərkəzdəki dükana apardı. Özüm həmin yeri demişdim. Orada 
sarı rəngli bir gözəl ayaqqabı görmüşdüm. Hərdən gedib oğrun-oğ-
run o ayaqqabıya baxıb, qayıdardım. Raquf o ayaqqabını aldı mə-
nim üçün. Elə bilirdim ki, dünyanın xoşbəxtiyəm. Aradan illər keçdi. 
Sonra həmin, 1995-ci ildəki hadisəni xatırladı. Dedi ki, “Sənin üçün 
o bahalı ayaqqabını alanda, cibimdə hərbi hissəyə qayıtmağa pulum 
qalmamışdı. Sən heç vaxt bilməyəcəksən ki, mən Ağdama necə qa-
yıtmışdım”. Onda ona demişdim ki, “Mən sənə bir ayaqqabı borclu-
yam...”. Mən qardaşıma o ayaqqabını qaytara bilmədim...

Bir dəfə də, təsadüfən bir qohumumuzun toyuna gəlmişdi. Toya 
girəndə baxdım ki, onun üst-başı, ayaqqabıları toz-torpaq içindədir. 
Özlüyümdə elə utandım, elə sıxıldım ki... hamının komandir, qəhrə-
man kimi tanıdığı bir zabit, toya tozlu paltarla gəlmişdi. Yaxınlaşıb bu 
iradımı ona bildirəndə, gülə-gülə mənə dedi: “Sən məgər bilmirsən 
ki, mən kabinet komandiri deyiləm?! Səngər komandiriyəm! Mənim 
çəkməmin tozlu olub-olmaması önəmli deyil, önəmlisi düşmənin 300 
metrliyində keşik çəkən əsgərimin yanında olmaqdır, onların təh-
lükəsizliyidir...”.
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... Azərbaycan xalqının könlünün Milli Qəhrəmanı, vətən qəh-
rəmanı polkovnik leytenant Raquf Orucov haqqında hələ çox yaza-
caqlar. Ömür vəfa etsə, mən də bacardığım qədər yazacağam. Çünki 
mən hər zaman qəhrəmanları sevdim. Vətəninin azadlığı üçün dö-
yüşən Şeyx Şamili sevdim, Türk dünyasının təməl prinsiplərini daş-
lara yazan xaqan Kül Təgini, xaqan Bilgəni sevdim, Əmir Teymura 
aşiq oldum. Mən Qəhrəmanlar aşiqiyəm. Ona görə ki, Vətənimin adı 
tarixlərdə qəhrəmanlarla əbədiləşir, ona görə ki, Vətəni qəhrəman 
xaqanlar və döyüşçülər Vətən edirlər. Raquf Orucovu isə Vətənimin 
ikinci Qarabağ döyüşlərinin Qalibiyyətinin başlanğıcı kimi sevirəm! 
Onun qəhrəmanlıqla həlak olduğu Ağdərəyə, Talış yüksəkliyinə zi-
yarətə gedə bilməsəm də, özünün və döyüş yoldaşlarının qanı axan 
Talış yüksəkliyinin adı Lələtəpə ilə birlikdə çəkilməsə də, bilənlər 
bilir ki, Talış yüksəkliyində məhz onlar bayrağımızı dalğalandır-
dılar. Raquf Orucov Vətənimin qəhrəmanlıq simvoludur. Mənim 
üçün indi bütün qəhrəmanlıq tənliklərinin həllinin bir cavabı var. O 
cavabı hansı rəqəmə vurub, bölsəniz də, azaldıb çoxaltsanız da, son 
cavabı Raquf Orucovdur!!! Azərbaycan Ordusunun şərəfli və unu-
dulmaz zabiti Raquf Orucov Qalibiyyətimizin riyazi qanunauyğun-
luğudur!!!

Əfsanə kəşfiyyatçının 
həyatından anılar…

Yazında-yayında Vətənimin yaşıl çəmənli, lalə yamaclı, yasəmən 
ətirli torpağı cənnət qoxuyan, payızında yarpaqları xəzan olub, yağı-
şından nur-bərəkət daman, qışında ayazı- şaxtası ilə kəklikləri hür-
küdən, evlərinin damı ağ - Ağdamım! Bir gün Vətənin başını qara 
buludlar aldı. İçəridə xəyanətlər, arxada düşmən... Yandı Vətənimin 
bağrı, yandı odlar yurdum Azərbaycan... Qan gördükcə vəhşiləşən, 
qocaya-uşağa baxmayan, hətta hamilə gəlinlərə min bir əziyyət verən, 
oğulun başını anasının gözləri qabağında kəsən ermənilər Vətənimiz-
də qətliamlar törətdilər. Xocalını yer üzündən sildilər. Bununla da 
hikkələri soyumadı, böyüklərindən və havadarlarından aldıqları tə-
limata uyğun olaraq, bir-bir kəndlərimizi, rayonlarımızı zəbt etdilər. 
Qarabağın dilbər guşələrini viran qoydular.

Müharibənin alovu qalxdıqca yalnız tarix kitablarında oxudu-
ğumuz və çoxdan unutduğumuz terminlər gəldi dilimizə. Səngər, 
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avtomat, pulemyot, təmas nöqtəsi, artilleriya, daha nələr, nələr... Bu 
sözləri hər gün, hər saat eşitməyə başladıq. Məhəllələrdə 6-12 yaşın-
da oğlan uşaqlarının da oyun qaydaları dəyişdi. Alınlarına qara sarğı 
bağlayıb, “dava-dava” oyunu oynadılar. Hamısının da istəyi bir idi: 
erməni “öldürürdülər”. O erməniləri ki, vətənlərini viran qoyub, Qa-
rabağa ac qarğa kimi tökülüşmüşdülər.

Müharibə başlayandan bəri hamı kimi, Ağdamın Cinli kəndində 
yaşayan İbrahim Orucovun ailəsinin dincliyi, güzəranı pozulmuşdu. 
Atılan top səsləri sərhədyanı bölgələrdə insanlara aman vermirdi. 
Belə günlərin birində ailənin Rusiya ordusunda hərbi xidmətdə olan 
böyük oğlu Raquf gəlib çıxdı. Hərbi hissəni özbaşına tərk etdiyindən 
ailədə hamı təşviş içindəydi. Hərbi sahədə çalışdığı üçün İbrahim 
kişi qayda-qanunları yaxşı bilirdi, ona görə də aparıb oğlunu hərbi 
hissələrdən birinə yazdırdı. Gün gündən ağır gəlirdi, hər gün torpaq 
əldən gedir, elə-obaya çox sayda şəhid gətirirdilər. Raquf Orucov da 
Ağdamdakı hərbi hissələrin birində xidmət edirdi. Vaxtı olanda evə 
gələrdi. Bir dəfə 3-4 ay gözə görünmədi. Anası Raya xanım o ərəfədə 
hamıdan çox nigaranlıq keçirirdi. Axır ki, günlərin birində Raqufu 
evdə valideynləri ilə yanaşı, 3 qardaşı və bir bacısı böyük sevinclə 
qarşıladılar, amma onu axsayan görəndə məyus oldular. Sən demə, 
bu üç-dörd ay ərzində qəsbkar ermənilərlə döyüşlərdə, Fərrux dağı 
və Aranzəmin kəndlərində aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı ağır 
qəlpə yarası alıbmış. Anası və evdəkilər yaralandığını görməsinlər 
deyə, o da ailəsi ilə görüşdən yayınırmış. Amma ətraf kəndlərdə ge-
dən ağır döyüşlərin səsi-sorağı heç ürəkaçan deyildi. Ermənilərin 
fəaliyyətləri getdikcə genişlənməyə başlamışdı. Növbəti həmlələ-
rin birində düşmən tərəfin atdığı güllədən Raqufla həmyaşıd dayısı 
Azər Rəhimov həlak olmuşdu. Gözlənilməz faciəli hadisələr bir-biri-
ni əvəzləyirdi. Düşmən Ağdamın ən hündür yüksəkliyində yerləşən 
Cinli kəndini artıq zəbt etməyi bacarmışdı. Qanlı döyüşlərdə Azər-
baycan əsgərləri böyük şücaət göstərsələr də, rus ordusuna arxalanan 
ermənilər istəklərinə nail ola bilmişdilər. 1993-cü il iyunun 12-də isə 
Orucovlar ailəsi daha bir fəlakət yaşamalı oldu. Bir tərəfdən kəndləri 
düşmən əlinə keçmişdi, digər tərəfdən də 5 övlad anası Raya Rəhi-
mova namərd düşmən gülləsindən ölmüşdü. Ağır günlərin yaddaşını 
ailənin dörd oğlundan biri, Zabil Orucov təzələyir:

- Anamı kəndimizdə dəfn edə bilmədik. Həmin gecə elliklə kən-
dimizin yaxınlığındakı Çullu kəndinə daşındıq. Anamın nəşini də 
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gətirib, o kənddə dəfn elədik. Ertəsi gün, yəni iyunun 14-də Çullu 
kəndi də əlimizdən getdi. Həmin gün də böyük itkilər verdik. Gəldik 
Hindarx qəsəbəsinə. İyulun 23-ü isə Ağdamın bütün strateji nöqtələ-
ri, yüksəklikləri ermənilərin və onların havadarlarının əlində idi.*

- Şəhid anamı dəfn edən gün 20 yaşılı qardaşım Raquf sanki bö-
yüdü, yaşlandı, deyib, Zabil Orucov söhbətinə davam edir. - Ondan 
sonra biz onu qəhqəhə ilə gülən görmədik. Yumruqlarını sıxıb, ana-
mın məzarı üstündə şax dayanmışdı. Gözlərində qisas alovu var idi. 
Anamın qəfil ölümü onu çox sarsıtmışdı. Son zamanlar sağlamlığının 
hayına da qalmazdı, ayağındakı qəlpələr ona əziyyət verirdi. Dəfələr-
lə həkimə müraciət etməsinə çalışsaq da, bu söhbətdən yayınardı.O 
qəlpələr gənc Raqufun yol yoldaşı idi və ona hər an anasızlığının, 
vətənsizliyinin ağrısını xatırladırdı.

Orucovlar ailəsi - başda İbrahim kişi olmaqla, 14 nəfər ailə üzvü 
Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalardan birində məskunlaşır. Raquf 
Orucov həmin il sənədlərini Bakı Ali Hərbi Ümumqoşun Komandir-
ləri Məktəbinə verərək, 2 il ərzində lazımi hərbi biliklərə yiyələnir. 

* O qanlı döyüşlərdə Ağdam şəhəri 6 min nəfərə qədər şəhid verdi. Ağdam 
ərazisinin böyük hissəsi - 882 kv. kilometri, bir şəhəri və 80 kəndi düşmən tap-
dağı altındadır. İşğal nəticəsində yerindən-yurdundan didərgin düşənlərin sayı 
128 minə çatmışdı. Məcburi köçkün düşmüş 34516 ailə, ümumilikdə 146931 min 
nəfər respublikanın 62 şəhər və rayonunda müvəqqəti məskunlaşmışdı. Onların 
17 min nəfərini yaşlı nəslin nümayəndələri təşkil edirdi.
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Qardaşı Zabil deyir ki, hətta kursant Orucov məktəbdən verilən müa-
vinətləri də özünə xərcləməyib, onu atasına, onlara analıq edən və 
həyatını qardaşının 5 balasına həsr edib, ailə həyatı qurmayan bibisi 
Səyyarəyə verirmiş. 1995-ci ildə hərbi məktəbi uğurla başa vuran-
dan sonra Raqufu Bakıdakı hərbi hissələrdən birinə təyin etsələr də, 
gənc zabit ön cəbhədə olmağa üstünlük verir. 1996-cı ildə təyinatını 
düşmənlə üz-üzə dayanmaq üçün Murova alır, kəşfiyyat bölüyünün 
komandiri kimi fəaliyyətə başlayır. Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin 6 illik yubileyində mükafatlandırılanlar sırasında Raquf 
İbrahim oğlu Orucov da var idi. Həmin ərəfədə “Milli Ordu” qəzeti-
nin müxbirinin suallarını cavablandıran baş leytenant deyir: “Silahın 
sirlərini öyrənmək, texnikanı işlətmək, təmir etmək çox asan bir işdir. 
Əgər qəlbində torpağına sevgi, yurduna məhəbbət yoxdursa, mahir 
döyüşçü olsan da, heç nəyə nail ola bilməyəcəksən”.

1997-ci ildə Kəlbəcər istiqamətində kəşfiyyat bölüyünün koman-
diri olan gənc zabit dövlət tərəfindən verilən hərbi kəşfiyyat tapşırığı-
nı çox yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirir. Kəlbəcərə gedib oradan iki 
erməni zabitini gətirməyə nail olur. Hərbi kəşfiyyatın bütün sirlərinə 
dərindən yiyələnən Raquf Orucov rəhbəri olduğu tağımda əsgərlərə 
də bu sirləri aşılayır, hətta hər bir kəşfiyyatçıya təbiətlə təmas qurması-
nı tövsiyə edir, onlara çiçəklərin, otların, quşların xasiyyətinə bələd ol-
mağın mühümlüyünü başa salır. Kəlbəcərdə bacarıqlı kəşfiyyatçı daha 
bir uğurlu əməliyyata imza atır. İşğal olunmuş ərazidə erməni hərbi 
hissəsinə girərək, onların hərbi hissə korpuslarını, kəşfiyyat üçün mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edən digər vacib sahələri video lentə alır. Fikir-
ləşərsiniz ki, bunu necə edib? Artıq bu əməliyyat hərbi sirr olmadığın-
dan, onun detallarını açmaq olar. Bu əməliyyata gedənə qədər Raquf 
Orucov erməni dilində danışmağı öyrənir və dil bilməyi onun kömə-
yinə çatır. Ancaq fikirləşəndə ki, təkbaşına gedib, erməni taborunun 
içərisinə girəsən və hərbi hazırlıq prosesini çəkəsən, bu qəhrəmanlığı 
düşünməyin özü də adamda iftixar hissi oyadır. Adətən, belə səhnələri 
kinolarda görmüşük. Bu uğurlu əməliyyat və videogörüntülər barədə 
dərhal respublika rəhbərliyinə məlumat verilir. Kəşfiyyatçının hünəri 
yüksək qiymətləndirilir, o, Ali Baş Komandan Heydər Əliyevin 24 iyun 
1998-ci il tarixli Fərmanı ilə “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif 
olunur. 2000-ci ildən sonra Ağstafa, Tovuz, Beyləqan, Füzuli istiqamət-
lərində yerləşən hərbi hissələrdə komandanlıq da Raqub Orucova tap-
şırılır. 2011-ci ildə hərbi kəşfiyyatçının ruhuna hakim kəsilən bir arzusu 
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çin olur, o, doğma yurduna, Ağdamdakı N saylı hərbi hissəyə koman-
dir-qərargah rəisi təyin olunur.

2014-cü ilin avqust ayında Azərbaycan Ordusu yeni bir sınaq qar-
şısında idi. Ordumuzun Vətən keşiyində dayanan müsəlləh əsgərləri 
avqust ayının əvvəlində 3 günlük döyüşlərdə şücaət göstərək həlak 
oldular. Həmin döyüşlərdə Qərargah rəisi Raquf Orucovun da əsgər-
ləri vuruşurdu. Döyüşlər səngiyəndən sonra atasına, doğmalarına və 
ailəsinə baş çəkmək üçün Sumqayıta gələn Raquf Orucov kiçik qar-
daşı Zabildən xahiş edir ki, ayağındakı çəkmələri çıxarmada ona yar-
dım etsin. Zabil o günü xatırlayar: “Çəkmələri onun ayağından güclə 
çəkib çıxardım. Ayaqları şişib çəkmə ilə bir olmuşdu. Qızğın döyüşlər 
başlayandan ötən 5 gün ərzində, çəkmələr onun ayağından çıxma-
mışdı. Evdə axşama qədər istirahət edəndən sonra Raquf Orucov elə 
həmin gecə hərbi hissəyə qayıtmışdı.”.

2016-cı il martın 31-də Vaşinqtonda keçirilən Nüvə Təhlükəsizli-
yi Sammitində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
də iştirak edirdi. Aprelin 1-də isə ABŞ prezidenti Barak Obama ilə 
çox səmimi görüş keçirildi. ABŞ Prezidenti Barak Obama Prezident İl-
ham Əliyevin liderlik rolunu qeyd edərək, Azərbaycanın regionda ən 
çox uğur qazanan və ən nüfuzlu ölkələrdən biri olduğunu vurğuladı. 
Dövlət başçıları Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sindən danışaraq, problemin tezliklə nizama salınmasının regionda 
sülhün və sabitliyin təmin edilməsi baxımından zəruri olduğunu bil-
dirdilər. Elə həmin gecə, aprel ayının 1-dən 2-nə keçən gecə ermənilər 
Ermənistandakı separatçı və quldur rejimin sahiblərindən aldıqla-
rı göstərişə əsasən yenidən təxribata əl atdılar. 22 ildən bəri davam 
edən və hər gün pozulan atəşkəs rejimini bir daha pozdular. Amma 
bu dəfə artıq səbir tükənmişdi... Azərbaycan Ordusu doğma torpağa 
soxulmuş quldurlara qarşı əks-hücuma keçdi. Ağdam, Füzuli, Tərtər 
rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələri, erməni silahlı birləşmələri 
tərəfindən növbəti dəfə artilleriya qurğularından intensiv atəşə mə-
ruz qaldı. Döyüş 4 gün davam etdi. Aprelin 5-də Rusiya prezidenti 
Vladimir Putinin müdaxiləsindən sonra atəşkəs razılığı əldə olundu.

Azərbaycan Ordusunun dörd gün davam edən döyüşləri zama-
nı dinc əhali və hərbçilər arasında itkiləri oldu. Lakin bir neçə ərazi-
miz də geri alındı. Həmin gecə Azərbaycan Ordusunun əsgərləri bizə 
qalibiyyət sevincini yaşatdılar. O anı 24 il idi ki, gözləyirdik. O anın 
həsrətində idik. Yenə Vətən oğulları, gözlərini qırpmadan düşmənlə 
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döyüşə girib, qalib oldular. Ordumuz ermənilərin təxribatına cavab 
verərək güclü əməliyyat apardı, erməni qəsbkarlarına gözlənilməz və 
tutarlı dərs verdi. O günlərdə şəhidlik zirvəsini fəth edənləri bütün 
xalq coşqu ilə son mənzilə yola saldı.

           
Raquf öz evinə qayıdırdı... çiyinlərdə...

...Vətən fədailərinin üç rəngli bayrağımıza bükülən tabutları 
evlərinə gətirilirdi. 4 aprel, gecə saat 23:30-dur. Sumqayıtda 14-cü 
məhəllədəki binanın qarşısında böyük izdiham yaşanırdı. Polkov-
nik-leytenant Raqub Orucovu əsgərləri, həmşəhərliləri qarşılamağa 
çıxmışdılar. Onun yaşadığı binanın önünə yüzlərlə insan toplaşmışdı. 
Həmişə evinə, balalarının görüşünə sevinə-sevinə tələsən komandiri 
indi zabitlər çiyinlərində, bayrağa büküb gətirirdilər. Sumqayıt əhali-
si şəhidi “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz” şüarıyla, coşquyla, alqış-
larla qarşıladı. Gənclər Vətən şeirləri söylədilər. Azərbaycan himni-
ni, “Marş irəli, Azərbaycan əsgəri” marşını oxudular. Həmin anda 
Fəzlullah Nəimi və İmadəddin Nəsiminin müridləri düşdü yadıma. 
Onlar da ustadlarını belə yola salmıdışlar. Yadınızdadırsa, Fəzl edam 
ediləndə Nəsiminin bu beytini oxuyurdular:

Fəzli-həqdir vaqifi-əsrarımız,
Fəzli həqdəndir qamu ənvarımız.
Fəzli-həq göstərmiş idi karımız,
Fəzli-həqdir, Fəzli-həq memarımız.

Həmin gecə sumqayıtlılar, onun əsgərləri qərargah rəisi Raquf 
Orucovun HAQQ məqamına yetişdiyinə inandılar. 

...Bir elin, bir elatın, bütün Azərbaycanın sevimlisi olan hərbçi za-
bitin tabutunu qucaqlayan bibisi Səyyarə saçlarını yolurdu. Gəlib-ge-
dəndən oğlunu soruşurdu. “Kişilər ağlamaz” - deyirlər. Ancaq bu fikir 
oğul itirən atalara aid deyil axı. Otaqların birində səssiz ağlayan bir 
yaşlı kişi gördüm. Gözünün yaşı dayanmaq bilmirdi, o gecə dağ boyda 
İbrahim kişi yumağa dönmüşdü. Nələr gəlib keçirdi gözlərinin önün-
dən, kim bilir?! Həyat yoldaşı Raya vəfat edəndən sonra balalarını ögey 
ana əlinə vermədi. Anasının və bacısının köməyi ilə onları pərvazlan-
dırdı. Qəhrəman Raqufun Azərbaycan Ordusu sıralarında qazandığı 
uğurlarına sevinirdi. O belə arzulamamışdı. Raqufun böyük oğlu Aq-
şin gəldi babasının yanına. Onda İbrahim kişinin üzünə bir də baxdım. 
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O kədəri, o ağrını söz yazmaqda acizdir. O mərd kişinin şəklini çəkən 
rəssam gərək idi... Qovrulurdu, yanırdı, atanın ürəyi. Arxası, dayağı 
getmişdi evindən, elindən. Nəvəsinin üzünə baxa bilmirdi.**

Aprelin 5-də Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanı 400-cü şəhidini qoynu-
na aldı. Raquf Orucovun nəşi çox sevdiyi Vətən torpağına qarışdı. 
Təntənəli dəfn mərasimində Azərbaycan bayrağına bürünmüş, məğ-
rur duruşlu yeniyetmə bir oğlan var idi. Atasının Azərbaycan bayra-
ğına bülənd olmuş tabutunu ilk dəfə görəndə bükülmüşdü, kiçilmiş-
di. Sonra ətrafdakı izdiham və insanlarla üz-üzə qalanda ürəyi fərəh 
və qürurla dolmuşdu. Şəhid atasının dəfn günündə 16 yaşlı Aqşin 
böyüdü, yaşlandı sanki. Ayrılıq məqamlarında atası həmişə anasını 
ona tapşırardı. İndi onun kiçik çiyinlərində böyük bir yük var idi, ata-
sının dünya boyda zabit şərəfini qoruyacaqdı. Söhbətlərinin birində 
atasına gələcəkdə diplomat olmaq istədiyini demişdi. Soruşdum ki, 
balam, diplomat olub neyləmək istəyirsən? Əslində, Aqşin gözlədi-
yim cavabı verdi:

-Azərbaycanın maraqlarını, xeyrinə olan məsələlərini, dünyaya 
sülh çağırışlarını danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyirəm. Ancaq ata-
sızlıq çətin olacaq, hamı dağılışandan sonra darıxacam atam üçün.

Raquf Orucovun həyat yoldaşı ilə 
görüşümüzdə öyrəndim ki, 1998-ci ildə 
ailə həyatı qurublar. İxtisasca hüquqşü-
nas olan Sevinc xanım Raqufun ailəsi-
nin yaşadığı yataqxanaya gəlin gedib. 
Etiraf edir ki, evləndikləri ilk gündən, 
əslində, onun da “əsgərlik həyatı” baş-
layıb. İlk övladları Aqşin Hacıkənddə 
dünyaya gəlib. Sonra soyuq bir qış gü-
nündə zabit həyat yoldaşının qayğısı-
nı çəkmək, hər zaman onun yanında 
olmaq üçün Murova gedib. Buraların 
soyuğu, sazağı qorxutmayıb bu şəhər 
qızını. Düz 17 il həyat yoldaşı ilə birlik-
də Vətənin xidmətində durdu Sevinc 
xanım. Sonuncu görüşləri isə Novruz

bayramı ərəfəsində, martın 22-də olmuşdu. Bayram süfrəsi ətrafına 

** Raquf Orucovun atası, 2019-cu ilin qışında oğul dərdini çəkə bilmədi. Bu 
dünyaya gözlərini yumdu ki, gedib, oğlu ilə, Ağdamda ruhlar şəhərində görüş-
sün.
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bütün qardaş-bacılar yığışmışdı. Həmin gecə Zabil qardaşından Oru-
covlar ailəsinin kiçik üzvləri ilə şəkil çəkdirməsini xahiş edir, İbrahim 
kişinin oğul-qız nəvələri Raqufun ətrafına yığılıb şəkil çəkdirir. Bu 
onun son şəkli olur. O şəkildə hamı elə xoşbəxt görünür ki... 

Sevinc xanım etiraf edirdi ki, onlar bir-birini ruhən anlayırdılar. 
Heç inanmazdı ki, nə vaxtsa evinin, başının taxt-tacı gedib qayıtma-
yacaq. İndi ruhu göylərə uçduğundan, yerdə rahatlıq tapa bilmirdi 
sevincini itirən Sevinc xanım:

Vəslin mənə novruz gecəsi oldu müyəssər,
Sanki o gecəm gündüz ilə oldu bərabər.
Salmasın Tanrı məni ol sərv boylumdan cida,
Ayrılıq göstərməsin eşq əhlinə hərgiz xuda. 

                                                          (Məhəmməd Füzuli)

Xatirlər, danışacaq sözlər o qədər çox idi ki, istər qardaşı Zabilin, 
istərsə də həyat yoldaşı Sevinc danışdıqca söhbətləri bitib-tükənmək 
bilmirdi. Söhbətimiz davam etdiyi ərəfədə qapılarının zəngi çalındı. 
Başsağlığına gələnlərdən idi. Özü tanışlıq verdi. Arzuman Həsənza-
də dedi ki, 2009-cu ildə batalyon komandiri Raquf Orucovun əsgəri 
olub, 9 ay ərzində onun yaxın köməkçisi kimi xidmət edib. Bu xəbəri 
eşidən kimi, komandirin ailəsinə baş çəkməyi özünə borc bilib. Arzu-
man deyir ki, batalyon komandirinin zabit müdrikliyi var idi. Onun 
bölüyündə hərbi intizam müqəddəs bir qayda, pozulmaz norma kimi 
gözlənilirdi, bölgələrdə əsgərlər yüksək həvəslə, cəsarətlə, məsuliy-
yətlə hərbi tapşırıqları yerinə yetirirdilər. Arzuman Həsənzadənin 
danışdığı bir maraqlı hadisə də oxucular üçün maraqlı olar:

- Komandirin etibarını qazanmışdım. Bir gün Ağdamın çıxışı 
tərəfə getdik. Dedi ki, məni səhərə qədər gözləyin, gəlməsəm, çıxın 
gedin. Səhərə yaxın bir də gördük ki, gəldi. Üst-başı qan içindəydi. 
Ondan heç nə soruşmadıq. Ordudan təxris olunandan sonra bildim 
ki, həmin gecə Raquf Orucov Ağdamın Çullu kəndinə keçib, anasının 
qəbrini ziyarət edib və elə həmin gecə bir neçə düşməni qətlə yetirib. 
Təbii ki, hadisənin tam təfərrüatını bizə danışmadı. Ancaq o zaman 
anladım ki, deməli, komandir anasının, doğmalarının qəbrini tez-tez 
ziyarətə gedirmiş. Onunla sıx dostluq əlaqələrim var idi. Bir dəfə ba-
lıqdan zəhərlənmişdi. Bakıda həkim işləyən atama zəng vurub, ona 
necə kömək edə biləcəyimi soruşdum. Onun məsləhəti ilə komandirə 
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ilk yardımı göstərə bildim. Səhər ayılanda məni başı üstündə görüb 
dedi: “Bundan sonra mənim dostumsan!” Son günlərə qədər aramız-
da səmimi ünsiyyət var idi. Onu Tanrı öz fitrətindən komandir yarat-
mışdı. “Əsgər - Vətən əmanətidir” – deyərdi. Özü şəxsən gedib ön 
cəbhəni, əsgərləri yoxlayardı. Əsgərləri iki qrupa - ayıqlara və sayıq-
lara ayırırdı. Deyirdi ki, ayıq əsgərlərin gecələr gözləri açıq olur, sa-
yıq əsgərlərin isə beyni daim işləyir. Onun bir cəhətini də yadımdan 
çıxara bilmirəm, komandiri heç vaxt gülən görməmişdim. Gözlərinin 
kənarında qırışlar əmələ gələndə bilirdim ki, gülür. Azərbaycanın elə 
şəhəri, rayonu, kəndi yoxdur ki, orada Raquf Orucovun “şinelindən” 
çıxan əsgər olmasın. Raquf Orucov onu tanıyanların yaddaşından heç 
vaxt silinə bilməz, əziz xatirəsi həmişə qəlbimizdədir.

P.S. Şərəfli hərbçi Raquf Orucovun şəhidlik xəbəri yayılandan 
sonra sosial şəbəkələrdə onun haqqında dostları, əsgərləri əfsanəyə 
bənzər fikirlər yazırdılar. Onun əsgərlərindən olmuş jurnalist Zamin 
Hacının fikirləri diqqətimi cəlb etdi: “1999-cu ildə Murovda əsgərlik 
keçirdim. Həmin Orucov bizim briqadanın kəşfiyyat bölüyünün ko-
mandiri idi. Haqqında əfsanələr danışırdılar. Doğrudan da, çox igid 
adam idi. Belə insanlar dünyaya tək-tək gəlir. 1999-un yayında təsa-
düfən lap yaxından tanımışdım onu. Murova xidmətə göndərilmiş-
dim. Orada da gördüklərimi gizlicə qələmə alırdım, gündəlik tutur-
dum. Bir gün yenə Kürəkçayın qırağında oturub gizlincə dəftərçəmə 
qeydlər edərkən kimsə əlimi arxadan tutdu (əsl kəşfiyyatçı idi - elə 
gəlmişdi ki, xəbərim olmamışdı). Diksindim. Gördüm bir gənc zabit-
dir. Dəftərçəm əlində idi, açıb başladı oxumağa, gülümsündü. Mən 
də, açığı, qorxdum ki, məni qərargaha “satacaq”, cəzalanacam-filan. 
Amma ağardığımı görüb güldü, dedi ki, qorxma, mən də sənin kimi 
əsgərəm... Onun zamanında bizim kəşfiyyat bölüyü bütün korpusda 
birinci idi. Adam o cür ağır şəraitdə əsgərləri üçün saunaya bənzər 
hamam düzəltmişdi! Çox peşəkar, cəsur adam idi”.

Ata, gəl ki həyatı yenidən başlayaq…

Şəhidlərimizin adına həsr etdiyim bu kitab hazırlandığı müddət-
də, bir çox insanlarla görüşdüm. Azərbaycanın rayonlarının hər ye-
rində Raquf Orucovu tanıyanlar var idi. Onunla bir hərbi hissədə xid-
mət edənlər də, dostları da, əsgərləri də bir kəlmə ilə onu ən dürüst, 
ən zəhmli, ən şərəfli zabit kimi vəsf etdilər. Bir döyüşçüsü, ondan kəş-
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fiyyatın sirlərini öyrənən hərbçisi isə dedi ki, Azərbaycan Ordusunda 
kəşfiyyatçı kimi uğur qazanmasında Raquf Orucova minnətdardır: 
“Raquf Orucovun gəlişini kazarmanın havasından hiss edirdik. O 
bir ilğım kimi gəlirdi. Sakit, təmkinli nəzərləri ilə bizi süzər, həmin 
an çatışmazlıqlarımızı, səhvimizi üzə çıxarardı. Əsgərlərini öz bala-
sı, qardaşı kimi sevirdi. O evindən çox kazarmada, bizim yanımızda 
olurdu... Hamı deyib-gülüb danışmağı sevsə də, Raquf Orucov gü-
lüb-danışanda da gözlərində bir nisgil, həsrət var idi. Biz hamımız 
ona bənzəmək istəyirdik.

Sumqayıtın Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan xalqın qəhrəman 
oğlu Raquf Orucovun həyat yoldaşı dəfələrlə kiçik oğlu Nihadı ata-
sının qəbri üstünə aparmaq istəsə də, 11 yaşlı uşaq min bir bəhanə 
ilə hər dəfə imtina edirdi. İyul ayının 12-də Raquf Orucovun onsuz 
keçən ilk doğum gününü məzarı üstündə qeyd edərkən həmin izdi-
hama qoşuldu Nihad, ondan müsahibə alan jurnalistlərə bir dərs ver-
di: “Bir gün biz hamımız öləcəyik. Mən də öləcəm. Ancaq mən hələ 
sağam. İnsanlar ölümlüdür. Mən atamın haqqını ölənəcən bu dövlət-
dən istəyəcəyəm...”

Xalqın qəhrəman oğlu Raquf Orucovun doğum gününü Vətən 
övladları çox təmtəraqla qeyd etdilər. Sonra Nihad üzünü anasına tu-
tub dedi: “Mən atamı istəyirəm. O haradasa yaşayır. Mən onun üçün 
çox darıxıram... Ana, gəl hər şeyi yenidən başlayaq...”

Nihad gündəlik yazır. Bilmirəm böyüyəndə kim olacaq. Bil-
mirəm, o gündəlik böyüyəndə onun gərəyi olacaq, ya yox... “Gəl hər 
şeyi yenidən başlayaq”, - deyə anasına müraciət edəndə, Sevinc xa-
nım ona belə cavab verdi: “Bizim üçün daha yeniliklər yoxdur... Bu 
ömrü yenidən başlamaq olmur...”

Zaman gələcək Raquf Orucovun qəhrəmanlığını qısqanclıqla 
qarşılayanlar unudulacaq, Aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərən 
igidlərimiz isə unudulmayacaq.

25 yaşı olan Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin Qəhrəmanlıq tarixi-
ni Aprel döyüşlərinin şahidləri və şəhidləri öz qanları ilə yazdılar. 
Onlar bir xalq qəhrəmanıdırlar.

Həmin günlərin birində Raquf Orucovun həm anası, həm həyat 
yoldaşı, həm də əsgəri olmuş Sevinc xanıma bir şeir həsr etdim.
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MƏKTUB GÖZLƏYİRƏM

Məktub gözləyirəm... 10 gün də keçdi...
 Yazmadı... gəlmədi, xəbəri yoxdu.
Xəbəri yoxdu ki, bu 10 gün mənim – 
Həyatımdan keçib, ömrümü biçdi.
Gəlmədi!.. Verdiyi sözü tutmadı,
İlk dəfə vədini unutdu o gün.
Ürəyim köksümdə çabalayırdı,
Bilmədim nədəndi, nə oldu o gün?
Aprel sazağında üşəndim aman,
O gecə gözlərim qapıda qaldı.
Nolar çalınaydı qapımın zəngi,
Açanda görəydim qapıda yardı.
Gəlsəydi, duyardım ayaq səsindən,
Durub sarılardım həmən boynuna.
Son dəfə cəbhəyə yola salanda,
Bir bardaq su səpdim axı yoluna.
Anam deyərdi ki, su aydınlıqdır.
O gündən aydınlıq ayımdan keçib.
Taleyə, qismətə, fələyə bax ki,
Alıb aparmağı payımdan seçib.

Bir məktub yazsaydı, ya zəng etsəydi,
Getdiyi ünvanı, yeri bilərdim.
Deyirlər, Tanrının yanına gedib,
Gedib ora çatsam, daha nə dərdim.
Məktub gözləyirəm...
Gör neçə vaxtdır.
Yazmadın, gəlmədin. Xəbər də yoxdur.
Məgər bilmirsən ki, sən gedən gündən, 
Mənimçün açılan səhər də yoxdur?!
Gözümü yumuram,
Qarşımda sənsən.
Yenə ilğım kimi telimdən öpdün. 
Uzatdım əlimi əlindən tutum,
Yenə xəyal kimi yanımdan ötdün.
Əriş-arxac ilə toxudum onu,
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Alıb sətir-sətir oxudum onu,
Elə incələyib, yoxladım onu,
Hesaba vuranda gördüm ki, yoxdu.
Sonuncu ümidi sona saxladım,
Açıb poçt qutusun bir də yoxladım.
Bir məktub gəlmişdi: 
“Ey tənha qadın, daha yol gözləmə, daha çox gecdir”
Məktub gözləyirəm.
Bilirəm gecdir...

                                                       (Aida Eyvazlı Göytürk)



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

84

KOMANDİRİ İLƏ BİRLİKDƏ HƏLAK  
OLAN KƏŞFİYYATÇI

Martın 10-u Xüsusi Təyinatlı dəstə-
nin əsgəri Murad Məmmədova da Nov-
ruz bayramını ailəsi ilə birgə keçirmək 
üçün məzuniyyət verildi. Həmin axşam 
anası Sevil xanım qapını açanda gözlə-
rinə inanmadı. Oğlu yenə xəbərsiz gəl-
mişdi. Bir anda ananın gözlərinə işıq dol-
du, bütün ağrılarını unutdu. Ana-bala 
pıçıldaşıb, dərdləşib söhbət etdilər. Sevil 
bilirdi ki, evinin sonbeşiyi Muradın gö-
zaltısı var. 27 yaşlı oğlunu axır ki, evlən-
məyə razı salmışdı. Ailəsi ilə daha yaxın-
dan tanış etmək üçün Murad sevdiyi qızı 
evlərinə qonaq gətirəcəyinə söz verdi. 

Martın 15-i axır çərşənbə günü hamı Muradın böyük qardaşı Ra-
himin evindəki süfrə başına yığılmışdı. Sevilin böyük gəlini Aygün 
bayram süfrəsinə ləziz təamlar düzmüşdü. Bayram plovu da dəm-
də idi. Gəlin-qayınana əl-ələ verib, evlərinə ilk dəfə qonaq gələn təzə 
gəlini adlarına layiq qarşılamaq istəyirdilər. Axşam saat 7-də hamı 
süfrə başına oturdu. Ən çox sevinən isə Qasım baba idi. Axır ki, se-
vimli nəvəsi şeytanın ayağını sındırmışdı. “Qırışmal”, - deyə çağırdı-
ğı nəvəsinin istəklisinə baxdıqca, 90 yaşlı baba sevincdən qanad açıb 
oynamaq istəyirdi. Birdən Muradın telefonuna qəfil zəng gəldi. Dəh-
lizə çıxıb kiminləsə danışdı. Az sonra Muradın çöhrəsində sevincdən 
əsər-əlamət qalmamışdı. Anası Sevil təlaşla soruşdu: “Ay bala, nə 
oldu?” O da anasına sakitcə cavab verdi: “Heç, ay ana, hərbi hissə-
dən zəng vurmuşdular ki, xüsusi təyinatlıları vaxtından əvvəl mə-
zuniyyətdən geri çağırırlar. Sabah səhər tezdən hərbi hissəyə qayıt-
malıyam”. - Sonra da üzünü qardaşının gəlininə tutaraq dedi: “Gəlin 
xanım, bu gün səhərə qədər yeyib-içəcəyəm, süfrəni yığışdırma. Mən 
Novruz bayramımı bu gün keçirirəm”.

Süfrə başında hamı sevinirdi. Çünki Murad axır ki, evlənməyə 
razılıq vermişdi. Lakin onun özü çox bikef görünürdü. O çərşənbə 
gecəsi əməlli-başlı əyləndilər, yeyib-içdilər, süfrə başında bayram 
dualarını etdilər, dünyamıza əmin-amanlıq dilədilər. Nəhayət axşam 
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nişanlısını Bakıya aparmaq vaxtı gəlib çatdı. Ailədə hər kəs gənc sev-
gililəri səmimi yola saldı. Maşınını həmişə özü idarə edərdi, bu dəfə 
qardaşı Rahimdən xahiş etdi ki, sükan arxasına o əyləşsin. Sevdiyi 
qızı Əhmədlidəki evlərinə çatdırdı, maşından düşüb onu binanın gi-
riş qapısına qədər ötürdü. Ayrılanda qıza gözlənilmədən dedi: “Ola 
bilsin ki, bu, bizim son görüşümüzdür”. Qız eşitdiyi sözlərdən çaşıb 
qaldı, hətta təəccüblə: “Ay Murad, bu nə sərsəm zarafatdır edirsən, 
hara gedəcəksən ki, nə tez atırsan məni...”, - deyə cavab verdi. Pil-
ləkənləri tələsik aşağı enən Murad əllərini yelləyib qıza son sözü bu 
oldu: “Salamat qal, bir sözdür də dedim...”

Murad blokdan çıxıb gəlib maşına oturdu, hirslə maşının qapısı-
nı örtdü, Bakıdan Sumqayıta qədər olan məsafəni qardaşı ilə kəlmə 
də kəsmədi.

Səhər tezdən anası oğlu yatan otağa girib, onun üzündən-gö-
zündən öpdü. Boyunu oxşaya-oxşaya yuxudan oyatdı. Murad səhər 
yeməyini yeyib, yola düzəldi. Sevil oğlunun dalınca su atdı.

Novruz bayramı günü Sevil xanım qohum-əqrəbanı da başına 
yığıb, Bakıya nişan apardı. Həmin axşam həyat yoldaşı Vaqifi işdən 
evə buraxmamışdılar. Sevilin üzü gülsə də könlü açılmırdı. Muradın 
elçiliyini Vaqif kişinin atası Qasım baba elədi. Şirin çaylar içildi. Gəli-
nin barmağına əmanət üzük də taxıldı. Qərara alındı ki, böyük nişan 
mərasimi aprelin 17-si el adəti ilə keçiriləcək, çünki həmin gün Mura-
dın 27 yaşı tamam olacaq.

Vaqif Məmmədov iki qızını ər evinə köçürəndən sonra 85 yaşlı 
atasını və oğullarını başına yığıb 2010-cu ildə Sumqayıt şəhərinə yer-
ləşmişdi. Ailənin böyük oğlu Rahim ali təhsilli hərbçi idi. Ona baxıb 
qürurlanan Murad da hərbçi olmaq arzusu ilə yaşayırdı, günlərin bi-
rində istəyinə qovuşdu. Rahim Məmmədov qardaşından, qardaş itki-
sinin ağırlığından, vətən sevgisindən danışdı:

- Murad məndən 10 yaş kiçik idi. Mən onunla əslində az-az gö-
rüşürdüm. Onun 10 yaşı olanda mən hərbi xidmətə getmişdim. Son-
ra hərbi sahədə qalıb oxumağa, işləməyə üstünlük verdim. Ali təhsil 
aldım. İllər tez keçdi, mənim başım hərbi xidmətə qarışmışdı. Bir də 
onda ayıldım ki, qardaşımı da əsgər aparırlar. Çox ləyaqətlə hərbi xid-
mətini başa vurdu. Xüsusi Təyinatlılar bölüyünə yazıldı. Murad çox 
fərasətli oğlan idi. Beş-altı adam birləşib onun qolunu bura bilməz-
di. Dağa-daşa bir göz qırpımında dırmanardı. Qardaşım böyük rəşa-
dətlə vuruşub. Ailəmizin dostu, Xızının Giləzi kəndindən olan Ravil 
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Novruzov da həmin döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərib. Onlar-
la eyni döyüş meydanında vuruşan döyüşçülərimiz danışırdılar ki, 
təmas xəttində atışma başlayandan sonra Ravil gedib meydanda olan 
bir neçə yaralını arxa tərəfə gətirib. Sonuncu yaralını kürəyinə qoyub 
geri dönəndə qəfildən qarşısına erməni əsgəri çıxıb, həmin əsgərin 
atdığı güllə Ravili yaralayıb. Ravil də, o biri şəhidlərimiz də döyüş 
meydanında qəhrəmanlıq göstərərək həlak olublar. Əgər sabah Ali 
Baş Komandanımız, müdafiə nazirimiz yenə də döyüş əmri verərsə, 
biz zabitlər hamımız müsəlləh əsgərik, böyük intizarla o günü göz-
ləyirik. İndi qarşıma keçə biləcək bütün düşməni qırmağa hazıram. 
Mən intiqam hissi ilə yaşayıram. Qardaşımın, bütün şəhid qardaşla-
rımızın intiqamını almaq istəyirəm. Qardaşım komandiri polkovnik 
Raquf Orucovla, eyni səngərdə azad etdikləri vətən torpağında həlak 
oldu.

Muradın atası Vaqif Məmmədov oğlunun tərcümeyi-halını kəl-
mə-kəlmə söylədi:

- Murad ailəmizin sonbeşiyi idi. 17 aprel 1989-cu ildə dünyaya 
gəlmişdi. 1996-cı ildə 1-ci sinfə gedib, 2006-cı ildə Biləsuvarda orta 
təhsilini başa vurdu. Hərbi məktəbə sənəd verdi, lakin lazımı balı 
toplaya bilmədiyindən, müsabiqədən keçmədi. 2006-cı ildə əsgər get-
di. Sonra hərbi hissədə sürücü kimi fəaliyyətə başladı. 2013-cü ildən 
həlak olduğu günə qədər Xüsusi Təyinatlıların bölüyündə çalışdı. 
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Snayper, kəşfiyyatçı idi. Ancaq biz bunları o rəhmətə gedəndən sonra 
bildik. 2010-cu ildən sonra Sumqayıta köçüb balaca bir ev kirayələ-
dik. Sonra oğlum Rahim Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində indi 
yaşadıqları bu evi uzunmüddətli ipoteka krediti ilə aldı. Biz Sitalçay 
kəndindəki kirayə evdə atam, yoldaşım və Muradla bərabər yaşayır-
dıq. Murad da hazırlaşırdı ki, ev alsın, ailə qursun... Tanrının qisməti 
belə imiş. Bizim ailənin bütün yükü onun çiynində idi. Anasına çox 
bağlı idi, sanki onunla nəfəs alırdı. Anasının ürəyi xəstədir, tez-tez 
zəng vurub ondan xəbər tuturdu. Mən axır çərşənbənin yuxularına 
inanıram. Yuxumda gördüm ki, müharibə başlayıb. Qarışıqlıqdır. 
Ailəliklə bir həyətdə oturmuşuq, kimsə bizdən ayrılıb gedir. Sonra 
yuxumu qardaşıma, qızlarıma danışdım. Nədənsə, yuxumu atamın 
adı ilə bağladılar, o yaşlıdır, yəqin ki, bizdən ayrılacaq, dedilər... Çox 
pis olmuşdum. Amma zərbəni gözləmədiyim yerdən aldım, aprelin 
3-də mənə Biləsuvar Rayon İcra hakimiyyətindən şübhəli zənglər gəl-
di. Axşamüstü qohum-əqrəba da zəng edəndən sonra başa düşdüm 
ki, bu nəsə yaxşı məsələ deyil, zəng vurub böyük oğluma dedim ki, 
deyəsən vəziyyət yaxşı deyil. Artıq mənə demişdilər ki, oğlun həlak 
olub, lakin bu xəbəri özümə yaxın buraxmaq istəmirdim. İçimdə hələ 
bir ümid var idi... Bununla belə, oğluma zəng etdim ki, get evə, biz 
də gəlirik... Oğlum Rahim bir sual verdi: “Anama nə deyəcəyik?” Bu 
günə qədər oğlumun verdiyi o sualın ağırlığını hiss edirəm.

Adətən kişilər ağlaya bilmir, göz yaşlarını içlərinə axıdırlar. Şə-
hid atası Vaqif kişi möhkəmdir, bu qismətlə, bu tale ilə barışır. Bilir 
ki, oğlunu ağlayıb-sızlamaqla geri qaytara bilməyəcək. Lakin Sevil 
xanımı ovutmaq çox çətindir. Muradın adı çəkildikcə, gözlərinin yaşı 
sel kimi axır, yanağına süzülür. Bir ananın ki, oğlunun nişan xonça-
sı bağlı qala, toyuna hazırlaşdığı oğlundan ayrıla, ona hansı təsəllini 
vermək olar? İndi artıq oğlu haqda xatirələrə sığınan ana ağrılarını 
belə dilə gətirdi:

- Oğluma nişan aparan gündən könlüm açılmadı. Çünki nişan 
çox soyuq keçdi, Muradın atası Vaqif işdə idi, özü cəbhədə... İstədi-
yim kimi olmadı. Mən də onunla nəfəs alırdım. Onun üçün nişandan 
əvvəl gedib bahalı ətir aldım. Ətirlərini həmişə mən alırdım. Səhər 
əsgər gedəndə, aldığım ətirdən üstünə səpdim, dedi ki, ay ana, bunu 
gərək dünən alaydın ki, nişanlım da duyaydı bu qoxunu... Martın 
22-sı gedib qızı nişanladıq. 28-i Murad zəng vurdu, dedim ki, anan 
qurban, qızı nişanladıq. Ad günündə isə özün gəlib qızın barmağına 
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üzük taxarsan. Ürəyimdən keçən başqa sözləri də dedim ona. Dedim 
bala, sən çox zəhmətkeşsən, bizim qayğımızı çəkirsən, evsiz-eşiksiz 
qaldığımız günlərdə, Sitalçayda pənahımız olmusan. Kirayələdiyi-
miz evin pulunu vermisən, qaynatama, mənə, atana himayədarlıq 
etmisən. Əvəllər tez-tez ona “evlən”, deyirdim, o da cavab verərdi 
ki, ay ana, mən kimin qızını gətirim bədbəxt edim. Nə biləydim ki, 
taleyimizdə bu ayrılıq da var imiş. Həmin axşam işdən çıxıb, Rahimin 
evinə gəldim. Ürəyim köksümə sığmırdı. Aprelin 3-ü idi. Muradla 
danışdım. Səsi çox vüqarlı və şən idi. Dedim, oğul, özündən muğayat 
ol. Dedi ki, ana, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Axşamüstü Rahimin 
gəlini Günay nə qədər israr etsə də, boğazımdan yemək keçmədi. 
İstədim ki, bir az uzanım, Günayın səsini eşitdim. Deyirdi ki, ay Al-
lah, yalan olsun. Baxdım ki, qızın rəngi ağarıb. Həyəcanla nə baş ver-
diyini soruşdum. Dedi ki, təmas xəttində itkilərimiz olub, ona görə 
əsgərlərimiz üçün dua edirəm. Bir az keçdi, Rahim həyəcanla gəldi. 
Başladı paltar axtarmağa. Mən də dəhlizdə onu qarşıladım. Dedim 
ki, bala, Murada nə olub? Dedi ki, Murad yaralanıb. Ondan sonra heç 
nədən xəbərim olmadı.

Söhbətimizin bu yerində gəlin Günay söhbətə qarışdı:
- Anamız, həmin an dizi üstə çökdü. Nə qışqırdı, nə də səsi çıx-

dı. Oturdu dəhlizdəki stulun üstündə. Rahim başını ananın dizinin 
üstünə qoyub ağladıqca ağladı və çıxıb getdi. Ananı birtəhər yataq 
otağına apardım, bir gün ayılmadı. Səhərisi gün tabutu Sumqayıta 
gətirirdilər, həkimlər birtəhər ayıltdılar onu. Rahim gəlib dedi ki, ana 
dur ayağa, Murad gəlir, onu qarşıla! Tabut ortada idi. Anamız tabuta 
heç baxmadı. Açmağa da qoymadı. Dedi ki, Murad məni heç zaman 
tək qoya bilməz, o mənə söz vermişdi ki, qayıdacaq. Həmin günlərdə 
anamızın gözü Muradın çıxdığı qapıdan çəkilmədi. İki gün donuq 
vəziyyətdə qapıya dikildi gözləri. Çünki o qapıdan Muradı sağ-sa-
lamat yola salmışdı. Murad cəbhədə döyüşdə olanda nişanlısına son 
dəfə zəng edərək deyir ki, məni gözləmə. Burada vəziyyət pisdir. Qız 
telefonun o biri başında ağlayıb deyir ki, Murad, qabağa getmə, qa-
yıt geri. Qıza deyir ki, sən nə danışırsan, burada elə canlar gedir, elə 
oğullar ölür ki, mənim onlardan nəyim artıqdır... Sonra da qətiyyətli 
şəkildə qıza deyir:

- Sən öz həyatını yaşa, mən qayıtmasam... Xoşbəxt ol!
Bunu deyib, telefonunu söndürür. Aprelin 3-ü düşmənlə vuruş-

da həlak olur.
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Mən şəhidimiz Muradın valideynləri ilə söhbət edərkən, 7-8 yaş-
larında qara gözlü, qara hörüklü Fidan gəlib yanımızda oturdu və 
əlindəki dəftərə şəkillər çəkməkdə davam etdi. Babası Vaqif dedi ki, 
əmisi rəhmətə gedən gündən Fidan onun şəkillərini çəkir, düşündük-
lərini cızma-qara edir, bəzən də xırda hekayələr yazır. 8 yaşlı balaca 
qızın əmisi haqqında yazdıqlarını oxudum, çox kədərli idi.

Aprelin 5-də Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında iki məzar da art-
dı. Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanı çoxdandır belə izdiham görməmişdi. 
Vətənimizin üç rəngli bayrağına bürünmüşdü Xiyaban. Sumqayıtlılar 
qəhrəman polkovnik Raqub Orcovu və onun əsgəri Murad Məmmə-
dovu alqışlarla, qəhrəmanlıq şeirləri, gül çələngləri ilə qarşılayıb, can-
larından əziz bildikləri torpağa əmanət etdilər. Həmin gün Sumqayıt 
Şəhidlər Xiyabanında uyuyan 399 şəhid əsgərimizin ruhu bu gün sı-
ralarına qatılmış, qalibiyyət xəbəri gətirmiş polkovnikə və onun əs-
gərinə əsgəri salam verdi. O günün təlatümü, hayqırtısı dünyaya ya-
yıldı, dünya bir daha Azərbaycan əsgərini hörmətini, xalqın əsgərinə, 
şəhidinə verdiyi dəyəri gördü.

Murad Məmmədov Sumqayıtdakı Şəhidlər Xiyabanında uyuyur. 
Anası və babası Qasım kişi bir neçə həftə bundan əvvəl məzarı zi-
yarətə gedəndə, üstündə naməlum bir müəllifin şəhid analarına həsr 
edilmiş şerini görüblər:

Əsgər balam, qurban olum boyuna,
Sənə qurban evim-eşiyim olsun.
Dönüb gəlsən, fəda ollam yoluna,
Şəhid olsan, Vətən beşiyin olsun!

Nəvəsi Muradı dünyalarca sevən, onun hər uğuruna sevinən, 
gözlərini qapıya dikib hər zaman yolunu gözləyən 90 yaşlı babası 
Qasım Məmmədovun söhbətini axıra saxladım. Dünyanın çox üzünü 
görmüş baba dedi ki, bu dünyada yaşamaq həvəsi Murada görə idi. 
İndi onun yanına getməkdir arzusu:

- Sənəddə yaşım 87 yazılıb. Ancaq bildiyim qədəri ilə 90 yaşım 
var. Bizi müharibəyə aparmaq üçün təlim keçirdilər. 1945-ci il idi. 
Snayper idim mən də. Müharibə bitdiyindən bizi əsgər aparmadılar. 
Sonra biz arxa cəbhədə işləməyə başladıq. Yaxşı günlərimiz də oldu, 
pis günlərimiz də... Dünyadır da, onunla çilingağac oynamazlar ki... 
Məni bu dünyaya bağlayan bir Murad idi. Sevinirdim boy-buxununa 
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baxanda... Bütün bacı-qardaşa, qohum-əqrəbaya əl tuturdu. Heç ki-
min üzünə ağ olmamışdı. Köməyimiz, gərəyimiz idi. Məni yandıran 
odur ki, 15 gün idi ona nişan aparmışdıq, qisməti yaxşı gəlmədi. Tez-
tez gedirəm Şəhidlər Xiyabanına, başdaşı ilə danışıram. Ondan təsəlli 
almaq istəyirəm.

Sonra Qasım baba bir neçə bənd bayatı dedi. Anladım babanı, 
nəvəsinin ona yüklədiyi dərdi, el dili ilə deyirdi:

Mən getdim anam qaldı,
Oduma yanan qaldı,
Nə dünyadan kam aldım,
Nə bir nişanam qaldı.

Qızılgül dən-dən oldu,
Dərmədim dən-dən oldu.
Mən səndən ayrılmazdım,
Ayrılıq səndən oldu...

- Televizoru, xəbərləri izləyirəm, - dedi yaşlı kişi. - Bu erməni al-
çaqlar sülhə də yaxın gəlmirlər. Onları havadarları çox yaxşı bəsləyir. 
Ancaq gördünmü, o 4 gündə bunların burnunu necə əzdik?! Danışıq-
lar gedir, deyirlər, rayonları qaytaracaqlar. Bəlkə, onda bir az rahat 
olaram ki, balamın qanı yerdə qalmadı. 1918-ci ildən bəri bu ermənilər 
nə qədər müsəlman, türk qanı axıdıblar. 1941-1945-ci illərdəki müha-
ribədə də bizim Həzi Aslanovun öldürülməsinə erməni Baqramyan 
və Ağacanyan bais oldular. Tankdan düşəndə onu ermənilərin əli ilə 
vurmuşdular... Aprel döyüşlərində həlak olanlara və bütün şəhidləri-
mizə Allah rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz! Onlar Vətən yolunda, tor-
paq uğrunda həlak olublar. Murad da Vətən torpağın yolunda canı-
nı fəda edib. Bizim minnətdarlığımızı bütün xalqımıza çatdırın, ölkə 
Prezidentinə, xanımına çatdırın. Çünki bu şəhidləri çox böyük təmtə-
raqla dəfn etdilər. O gündən sonra da bizi diqqətdə saxlayıblar. Mu-
radın böyük qardaşı Rahimin gəlininin ayaqlarında problem var. İndi 
artıq Sumqayıtda onu pulsuz müalicə edirlər, dövlət bütün xərcləri 
ödəyir. Murad Məmmədov Azərbaycan Respublikasının müstəqilli-
yinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmət-
lərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş 
döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən şəhid olduğuna görə 3-cü dərə-
cəli “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” medalına layiq görülüb. 
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BAĞIŞLA, QAPINI DÖYƏ BİLMİRƏM...

Qızlar, qadınlar xoşbəxt 
olanda, onların gözlərində hər 
şeyin rəngi dəyişir, dünya gözlə-
rində xoşbəxt görünür. Çəmən-
lərdə çiçəklərin necə gözəl açma-
sının, yağışların damlalarında 
sevgi yağdığının, küləklərin qa-
nadlarında nəğmə çalındığının, 
bəyaz qarla göydən xoşbəxtlik 
yağdığının fərqində olurlar. 
Xoşbəxt qadınlar və qızlar ye-
riyəndə ayaqlarının altından yer 
qaçır, güləndə, səslərindəki gü-
lüş kəpənək qanadlarını sındırır, 

saçları da işıq saçır, gözlərindəki sevgidən isə kainatın özü də sevinir. 
Belə sevgiləri qızlara, qadınlara yalnız sevdikləri YARI-ları və qeyrətli 
kişilər verə bilirlər. Fizzə də belə xoşbəxtlərdən idi. Hərdən özünü 
xoşbəxtliyinə qısqanırdı da... Fikirləşirdi ki, görəsən, Tanrı bir qadı-
na bu qədər xoşbəxtlik verməkdə israfçılıq etməyib ki... sonra özünü 
qınayırdı, əllərini göyə açıb: “Ay Allah, bağışla məni, o qədər xoşbəxt 
yaratmısan ki, sevindiyimdən bilmirəm daha nə fikriləşim...”, - deyə 
dua edirdi.

Fizzə Kərimova ilə Murad Mirzəyev bir-birini ilk baxışdan sev-
mişdilər. Murad Fizzə ilə görüşə hərbi parada (nümayişə) geyindi-
yi xüsusi geyimində gəlmişdi və elə həmin gündən şəkli Fizzənin 
ürəyinə çökmüşdü. Nə Murad, nə də Fizzə üçün valideynlərinin ra-
zılığını almaq çətin olmadı. Elə bil ki, Tanrı kəbinlərini göydə kəs-
mişdi. Valideynlər də gənclərin xeyir işini uzatmadılar. 2004-cü ilin 
dekabrında toyları oldu. Toy şənliyi bitəndən sonra Fizzə Muradın 
Sabirabadın Muğan-Gəncəli kəndindəki ata ocağına deyil, Yaşmada 
hərbi hissədən ona ayrılmış 1 otaqlı mənzilinə gəlin köçdü. Bütün qo-
hum-əqrəba bilirdi ki, Murad Mirzəyevin hərbi mükəlləfiyyəti, ona 
işindən uzaqda yaşamağa imkan vermir. Buna baxmayaraq, Muradın 
anası Güllübəyim xanım həyat yoldaşı Telman kişinin köməkliyi ilə 
tikib-qurduğu ikimərtəbəli evinin ən böyük otağını Murad və Fizzə 
üçün bəzəmişdi. Murad işdən imkan tapan kimi, təzə gəlinini götürüb 
ata ocağına gedirdi. Güllübəyim ana da oğlu ilə gəlininə baxıb sevinir-
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di. Onlar hər dəfə evə gəlib, geri dönəndə, başlarının üzərində üzər-
lik də yandırırdı, onları qoşa durnalara bənzədirdi. Oğlu seçimində 
yanılmamışdı. Özü kimi, hündür boylu, tərbiyəli bir xanımı həyatına 
yoldaş seçmişdi. Muradın qohumları ilə hər görüşü isə Fizzə üçün 
toy-bayrama çevrilirdi. Çünki Murad işdə olanda, bu birotaqlı mənzil 
ona çox cansıxıcı görünürdü. Evləndiklərindən qısa bir zaman kəsi-
yi keçəndən sonra məlum oldu ki, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin qrup 
komandiri Murad Mirzəyevi xidmətdə fərqləndiyinə görə, Azərbay-
can Müdafiə Nazirliyi Amerikaya, “Marine GORPS Enginner school” 
hərbi məktəbində əlavə təhsil almağa göndərir. Fizzənin Muradla ilk 
ayrılığı bax, o zaman, Muradı ilk dəfə Amerikanın Vircinya ştatına 
yola salanda oldu. İlk dəfə idi ki, Murad onu uzun müddətə Bakıda 
qoyub gedəcəkdi. Hərbçi sənəti belədir də... Gərək hərbiçinin bütün 
ağırlıqlarını çiynində çəkməyi bacarasan... Hərbçilərin həyat yoldaş-
ları onlara həm dost, həm ana, həm bacı, həm də könül sirdaşı olma-
lıdırlar. Bu yükün altına isə hər qadın çiyin verə bilmir. Sona qədər 
çiyin verənlər o qadınlardır ki, həyat yoldaşlarını ömürlərinin YARISI 
hesab edirlər. O ilk ayrılıq... Fizzə sevgili yarını Heydər Əliyev adına 
Hava limanından yola saldı... Yanında o qədər qohum əqrəbasının 
olmasına baxmayaraq, hava limanından evə ağlaya-ağlaya qayıtdı. 
İndi necə olacaqdı? Neyləyəcəkdi? 28 il böyüdüyü ata ocağının istisi 
və ətrafındakı doğmaları onun könlünü, həsrətini ovuda bilmirdilər. 
Nəhayət ki, o gün gəlib yetişdi. 6 ay ərzində sənədlərinin hazırlığını 
gözləyən Fizzənin həsrətinə son qoyuldu. Bir gün o böyük təyyarə 
Vircinyaya apardı, Muradına çatdırmaq üçün...

Vircinya hava limanında təyyarə yerə enənə qədər isə bir Allah 
bilir ki, Murad nə qədər həyəcanlanmış, həsrət çəkmişdi. İndi 6 aylıq 
həsrətindən də ağır gəlirdi həmin saatlar... Sanki saatın əqrəblərinin 
ayağından daş asılmışdı... Bu həmin saat idi, ulu öndər Heydər Əli-
yevin ona bağışladığı saat... Başı dərslərə o qədər qarışırdı ki, çox vaxt 
qolundakı saata da baxmırdı. Lakin bu gün saatın necə gec keçməsi-
nin fərqində idi. Axır ki, onun sevgili YARISI-nı gətirən təyyarə eniş 
etdi. Bağlatdırdığı gül dəstəsini Fizzəyə verdi. Fizzə yenə xoşbəxtli-
yinə qovuşdu, yenə YARISI ilə bir oldular. Burada Fizzə bir daha hiss 
etdi ki, 6 ay ərzində çatmayan nəfəsi açılıb. İndi ürəyinin döyüntüləri 
də qaydasınca vururdu, daha havası da çatırdı. Qərib yerdə dünya 
gözlərində yenidən gözəlləşmişdi. Elə həmin gün üzünü sevdiyinə 
tutub: “Mənə söz ver ki, bir də məni heç vaxt tək, sənsiz qoymayacaq-
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san. Sənsiz yaşamaq çətindir, olmur, sənsiz heç nə olmur...” - demiş-
di. Murad da söz vermişdi: “Fizzəm, sevgili yarım, arxayın ol, birlik-
də qocalacağıq... Səni heç vaxt tək qoymayacağam...”

Yeni ölkədə və şəhərdə yerləşəndən sonra məlum oldu ki, Azər-
baycandan göndərilən zabitlərin əksəriyyəti sənədləri tərtib etmək 
çətin olduğundan ailə üzvlərini buraya gətirə bilmirlər. Murad isə 
Bakıda Fizzədən ayrılanda, burada onu gözləyəcəyini demişdi və və-
dinə əməl etmişdi. Murad Fizzəni darıxmağa qoymadı. 6 ay ərzində 
Fizzənin günləri nağıl kimi, maraqlı bir eşq filmi kimi keçdi. 6 aydan 
sonra viza müddəti bitdiyindən, vətənə tək qayıtmalı oldu. Yenə Ba-
kıda Muradsız günlərini saymağa başladı...

“O gündən Muradın yolunu gözləməyi özümə adət edim. O gün-
dən ömrümüzə ayrılıqlar və görüşlər yazıldı. Lakin həmişə həsrət-
lilər kimi görüşüb-ayrıldıq”, - deyir Fizzə xanım və səsindəki titrəyişi 
duymamaq mümkün deyil. 

Səslərin titrəyişini bir neçə şəhid ailəsində, dul qalmış gəlinlər-
lə söhbətlərimin əksəriyyətində duydum. O dul gəlinlərin sevgiləri 
müxtəlif olsa da, ağrısı-acısı eyni idi. Gözləri qəm içində, üzünün bü-
tün əzaları gərilmiş, söhbətinə davam edir Fizzə xanım:

- Muradın şəklini, demək olar ki, sinəmin üstündə gəzdirirəm. 
Onun şəkli ilə söhbət edirəm. Bir neçə gün bundan əvvəl uşaqları 
məktəbə qoyub, qayıdırdım. Murad evdə az-az olduğundan, evi-
mizin bütün qayğıları mənim üzərimdə idi. Mənə avtomobil idarə 
etməyi öyrətmişdi ki, kimdənsə asılı olmayım. Həmişəki kimi yenə 
Muradımla danışırdım. Düz bir həftə idi ki, ona eyni sualı verirdim: 
“Ay Murad, axı demişdin ki, məni heç vaxt tək qoymayacaqsan, bir-
likdə qocalacağıq... bəs niyə belə etdin?...”. Günlərin birində bacım 
mənə telefon açıb dedi ki, Fizzə, Murad yuxuma gəlmişdi, deyirdi ki, 
Fizzəyə de ki, məni bağışlasın, onu tək qoydum.... İndi özünüz deyin, 
bundan sonra mən onun yoxluğuna necə inanım? O hər an mənim 
yanımdadır, nəfəs alıram - nəfəsimdədir, gəzirəm - yollarımdadır, çə-
tinə düşəndə - arxamdadır. Bəzən gəlir, nəfəsini, istiliyini, səsini də 
hiss edirəm... İnanın ki, bu, belədir. Bir dəfə də yuxuma gəlib, mənə 
dedi ki, heç vaxt qorxma, mən arxandayam, yanındayam. Bir də bi-
lirsiniz, mənə nəyi öyrətdi Murad?! O mənim, həyat müəllimim oldu. 
Ayaqda durmağı, mətin olmağı öyrətdi mənə. Bir dəfə demişdi ki, sə-
nin hər işindən razıyam, bir azca içində qorxun var, onu öldür. Səsin 
zəif gəlir, elə danış ki, hər zaman səsin ucadan gəlsin. Özünə güvən.
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Axı, mən ailəmizdə heç vaxt sərbəst olmamışdım. Atam polis rəi-
si idi. Üç bacı, bir qardaş idik. Biz heç avtobusa da minməmişdik. 
Lakin Murad məni özünə bağlayandan sonra onun və uşaqlarımızın 
sənədlərini qaydaya salmaq üçün metroya da mindim, avtobusa da 
mindim, yüngül qapılarda ağır saatlar keçirdim, sənəd düzəltmək 
üçün növbələr gözlədim. İndi görürəm ki, bunların hamısını o məni 
indiki həyatımıza hazırlamaq üçün edirmiş. Mən sağlığında da onun-
la fəxr etmişəm, qürur hiss keçirmişəm. Ümumiyyətlə, mən Muradla 
dost olmuşam. Biz ailə quranda, şəhərdən gəlinlik paltarı ilə Yaşmada 
hərbi hissədəki 1 otaqlı evə gəlin getdim. Mənə dünyanın malı-dövlə-
ti, sarayları, mülkləri lazım deyildi. Mənim onlardan da qiymətli Mu-
radım var idi. Biz kənar şəxslərin söz-söhbətlərini, münasibətlərini 
ailəmizə gətirmədik. İlk övladımız 5 ildən sonra doğuldu. O bir dəfə 
də buna görə narahat olmadı. Mənim həyatım Muradı yola salıb, qar-
şılamaqadan ibarət olub. - Fizzə xanım yanağından sel kimi axan göz 
yaşlarını silir. Bəli, etibarlı şəhid qadınları belə olurlar, sevdiklərini 
xatırlayanda, acı-acı göz yaşı axıdırlar. – İşinə, peşəsinə o qədər bağlı 
adam idi ki, mən hətta uşaqlar xəstələnəndə belə, ona bu haqda xəbər 
vermirdim. Bizim ikinci övladımız Dəniz də Yaşmadakı bir otaqlı evi-
mizdə dünyaya gəlmişdi. Dəniz 5 aylıq olanda, axır ki, təzə, həm də 
geniş mənzilə köçdük. Murad bizdən ancaq gecələr, evə gələndə xə-
bər tuturdu. Hətta Nurlan birinci sinfə gedəndə də, Murad vaxt edib, 
onun tədbirinə yetişmədi. Onun yükünün nə qədər ağır olduğunu bi-
lirdim. Bilirdim ki, işi çoxdur, hətta dükandan çörək almağına da razı 
deyildim. Fikirləşirdim ki, dükanda itirdiyi vaxtını bizimlə keçirsin. 
Polkovnik-leytenant rütbəsi alanda, mənə dedi ki, sən olmasaydın, 
mən bu qədər ucalmazdım. Murad evindən, ailəsindən arxayın idi. 
Onlar ailələrindən arxayın olmasaydılar, düşmənlə döyüşə bilməz-
dilər. Sonra general rütbəsinə yüksəlmək üçün ali hərbi məktəbdə qi-
yabi oxumağa başladı. Sevinirdim. Fikirləşirdim ki, mən onu general 
rütbəsində görəcəyəm. Bütün arzularımız yarımçıq qaldı...

 -Hansı arzuları yarımçıq qaldı?
- Həyatını, arzularını yarımçıq qoyub getdi... Bizim arzularımız 

tükənməz idi. Deyirdi ki, təqaüdə çıxanda, gedib gəzərik. Deyirdim, 
yenə qocalanda? Cavab verirdi ki, Vətənin problemləri həll olunsun, 
sonra dincələcəyəm... Biz birlikdə qocalmadıq... Bilirdim ki, nəfəsi 
var, gələcək. Nurlanı işinə, getdiyi yaxın yerlərə aparırdı. O qədər 
arxayın idim ki, özü kimi bir kişi də böyüdəcək. Heç olmasa, gündə 
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bir dəfə zəng vurub, məni soruşurdu. İndi telefonum susur nə vaxt-
dır. Ümumiyyətlə, telefona nifrət edirəm. Telefon zənglərini heç eşit-
mək istəmirəm. Çünki o telefondan Muradın səsi gəlmirsə, nəyimə 
gərəkdir?..

-Fizzə xanım, son görüşlərinizdən danışın...
-Nurlangil məktəbdən mart tətilinə buraxılmışdı. Novruz bayra-

mını qeyd edirdik. Bu dəfə də bayram süfrəsində oturmadı. İşə get-
di ki, əsgərləri ilə birlikdə qeyd etsin. Əvvəl söz vermişdi ki, martın 
21-i, bayram günü bizi kəndə, atasıgilə aparacaq. Anamgildən tez 
qayıtdım, onu gözlədim. Gəlmədi. Həmin il mart ayında ermənilər 
cəbhəyanı ərazilərdə bir neçə təxribat törətmişdilər. Ordumuzun əs-
gərləri də törədilən təxribatların qarşısını almışdılar. Son günlər bizə 
hiss etdirməsə də, Muradı çox narahat görürdüm. Martın 25-i idi. Hə-
mişəki kimi ürəyim çırpınmağa başladı. Adətən, Murad gələndə, belə 
olurdum. Pəncərədən həyətə baxdım. Gördüm ki, Murad xidməti av-
tomobildən düşdü. Uşaqlar onu görüb elə sevindilər ki... Oynadılar, 
güldülər. Sonra nə fikirləşdisə, Murad bizi gəzməyə apardı. Çox az-
az olurdu ki, harasa gəzməyə gedək. Həmin gün də yorğun olmasına 
baxmayaraq, bizə o xoşbəxt saatları yadigar qoydu. Son dəfə isə mar-
tın 28-də yola saldım onu. Gecədən ata-anasını çağırmışdı. Gəldilər. 
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Gözəl bir bayram süfrəsi açdıq, şənləndik. Anası Güllübəyim xala ilə 
deyib-güldülər. Səsləri indiyə kimi qulaqlarımdadır. Bir də anası ilə 
söhbətlərini eşitdim, ona deyirdi: “Ana, elə yorulmuşam ki...” Təəc-
cübləndim. İlk dəfə idi ki, Muraddan belə etiraf eşidirdim.

Mən Muradı yola salanda, ardınca su atardım və dərhal gözlərim 
yaşarardı. Lakin o da hara getsəydi, qayıdardı. Həmin günü də elə bil 
ki, kimsə məni tərpətdi. Ona: “Elə boş-boşuna gedib gəlirsiniz, bir qa-
rış torpaq almamısınz, nə vaxta qədər belə olacaq?!”, - deyə sual ver-
dim. Qayıtdı ki, bu səfər hər şeyi görəcəksiniz. Onun cavabından tu-
tuldum. “Birdən müharibə başlayar, mənə heç nə deməzsən?”, - deyə 
təlaşla soruşdum. “Yox, yox” - deyib, fikrimi yayındırdı. Həmişəki 
kimi, Nurlanı, Dənizi çağırdı, görüşdü uşaqlarla... Çıxıb getdi... Gecə 
ata-anasını yola salanda isə Telman dayıya deyib ki, gəl yaxşı-yaxşı 
görüşək, dünyanın işini bilmək olmaz... Görüşüblər. Telman dayı da 
deyib ki, bu nə sözdür? Cavab verib ki, eh, nə bilim e.., ay ata... Martın 
28-dən sonra ancaq telefonla yazışırdıq. Ən çox da qızım dinc dayan-
mırdı. Elə hey deyirdi ki, ataya səs göndərək...

HAŞİYƏ: Dəniz də atası gəlməmiş yatmazmış. Murad onun yat-
dığı çarpayıya uzanar, nazlı qızını əzizləyər, ata mehrini şəfa kimi 
balasına ötürərdi. Çünki evə gələndə, bu balaca fındıq qızı onun aya-
ğından çıxardığı çəkmələri cütləyər, əl-üz dəsmalını gətirərdi. Ha-
mamdan çıxıb, yemək süfrəsinə qədər atasını təqib edər, süfrəyə yaxın 
oturdumu, o da atasının qucağında özünə yer edərdi. Atasının qullu-
ğunda duranda özünü xoşbəxt sayardı. Anasına imkan verməzdi ki... 
gücü çatsaydı, anasının süzdüyü çayı da özü aparardı sevimli atası-
na... Bütün qız uşaqları kimi, Dəniz də atasını hamıdan çox sevərdi. 
Bu balaca qız hündürboylu, enlikürəkli Muradın əllərinin içərisində 
bapbalaca gəlinciyə bənzəyərdi... Murad onu başının üzərinə qaldı-
randa, uşağın sevincdən səsi divarlara, tavana, dəyib cingildəyərdi... 
Və gülüş səsləri bütün evə yayılardı...

Elə həmin o gün, martın 28-də Dəniz atasından soruşdu ki, “Ata 
necəsən?”, “Fındıq qızım, yaxşıyam” - deyib, səsli cavab göndərdi 
Murad istəkli balasına...

Aprelin 2-də ordumuzun əsgərlərinin irəliləməsi xəbərini eşidən-
də, çox sevindim, - deyb, Fizzə xanım söhbətinə davam edir:

- İxtiyarım özümdə olsaydı, mən də ora, ərimin döyüşdüyü yer-
lərə gedərdim. İstərdim ki, mən də gedib kiminsə yarasını sarıyım, ya 
da kiminsə əlindən tutum, ona kömək edim. Muradı itirmək isə heç 



Murad Mirzəyev

97

ağlımın ucundan belə keçmirdi. Sevindim ki, şükür ki, 25 ilə yaxın 
oturduğumuz yerimizdən tərpəndik. Həmin axşam mənimlə əlaqə 
saxladı. Dedi ki, salamatçılıqdır. Dedim ki, savaşla bağlı xəbərlər gə-
lir. Dedi ki, “nə xəbər, ola bilməz...”. Halbuki onun döyüşçüləri ap-
relin 2-si günü Talış kəndini bir nəfər itki vermədən boşaldıblarmış... 
Məni bir daha arxayın etmək üçün, “hər şey əladır” - demişdi. Nə 
zaman dönəcəyini soruşanda isə, “hələ məlum deyil”, cavabını ver-
mişdi. Mən də ona, “nə zaman gəlirsən gəl, təki salamat gəl”, demiş-
dim. O da söz verdi ki, salamat qayıdacaq. Aprelin 3-ü və 4-ü ondan 
xəbər çıxmadı. Elə əməliyyatları olurdu ki, ondan 3 gün xəbər ala bil-
mirdim. Ona görə də mən narahatçılıq keçirmirdim. Amma əlim bir 
işə getmirdi. Evin içərisində var-gəl edirdim. Nə götürdüyümü, nə 
qoyduğumu bilirdim. Müvazinətini itirmiş adamlara dönmüşdüm. 
Ürəyim sıxılırdı. O günlərdə göylər də qaş-qabağını sallamışdı. Gə-
lib-gedənin ağzına baxırdım ki, bəlkə, Muraddan bir xəbər deyələr...

Aprelin 4-ü Nurlanı məktəbdən gətirdim. Şəhidlərimizin olduğu 
haqqında xəbəri oxudum. Xəbərdə Murad adlı bir zabitin adı çəkilir-
di. Həyəcanlandım. Diqqətlə oxuyandan sonra soyadının Məmmədov 
olduğunu bildim. Nurlanı yatağa uzatdım. Bu zaman ev telefonuna 
zəng gəldi. Qohumlarımdan biri məndən əhvalımı xəbər aldı. Dedim, 
salamatçılıqdır. Hardasa, axşam saat 6 radələrində bacım zəng çaldı. 
Telefonun o biri başında ağlayırdı. Muradla danışıb-danışmadığımı 
soruşdu. Səksəndim. Bağıraraq soruşdum ki, nə olub? Səsimə Nur-
lan yuxudan oyandı, hətta qonşum da harayımı eşidib gəldi... Bir də 
ayılanda, gördüm ki, bütün qohumlarım bizdədir... İndi hər axşam 
bacım zəng vuran saatda - şər qarışanda, mənə boğulma gəlir. Bu 
hadisə hər gün baş verir. Bacımın zəng etdiyi o saata, indi də nifrət 
edirəm. Günün batan çağı... Biz həmin günlərdə cəhənnəm əzabı ya-
şadıq. Muradı sevənlərin günəşi həmin gün batdı. Qardaşım gedib 
hospitalları gəzdi. Heç birimiz Muradın ölməsinə inanmırdıq...

Aprelin 10-da axşamüstü otaqda çaxnaşma baş verdi. Onun gəli-
şini hər zaman hiss edirdim. Həmin günü də hiss edirdim ki, Murad 
gələcək... Artıq 10 gün idi ki, Muraddan xəbər yox idi. Əvvəllər də 
belə olurdu. Bilirdim ki, gələcək. Bilirdim ki, Vətənin xidmətindədir. 
Atası Telman dayı Muradın sorağını almağa getmişdi. Mən isə Mu-
radı gözləyirdim. Bir qadın ərinin səfərdən gəlişini necə gözləyərsə, 
elə gözləyirdim. Ev dolub-boşalırdı, fərqində deyildim. Aprelin 10-
da axşamüstü Muradın gəldiyini dedilər... Tabutu çiyinlərində gə-
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tirdilər ... Mən səntirlədim. Yıxılanda, hiss etdim ki, arxadan məni 
kimlərsə tutub saxladı və bu sözləri eşitdim: “Fizzə, sən yıxılsan, biz 
də yıxılacağıq... Yalvarırıq, özünü möhkəm saxla, Muradı adına la-
yiq qarşıla...” Bacılarım və onların həyat yoldaşları Anar və Maqsud, 
həmin dəqiqə məni yıxılmağa qoymadılar... Sonra tabutun başı üzə-
rində dayanan zabiti tanıdım. Ailə dostumuz idi. “Hanı Murad? Niyə 
Muradı belə gətirdin?”, - deyə ondan soruşdum. Zabit dizlərini yerə 
qoyub, hönkür-hönkür ağlamağa başladı... Sonra da səsi qırıq-qı-
rıq, kəsilə-kəsilə dedi ki, Murad Mirzəyev son ana qədər dayandığı 
mövqedən geri çəkilməyib. Sinəsini qabağa verib, pusquda olan zabit 
və əsgərlərə meydanı tərk etmək və digər yaralıları daşımaq əmrini 
verib. Özü ayağından yaralansa da, meydanı tərk etməyib... Onlar - 
Murad Mirzəyev, Samid İmanov, Elnur Əliyev, Pəncəli Teymurov, 
Mühid Orucov həmin döyüşdə düşmənin arxa tərəfinə keçərək, çox 
strateji bir yüksəkliyi və yolu ələ keçiriblər, sonra yardım gözləyiblər. 
Murad Samid İmanovu meydandan çıxartmaq əmrini verib. Ətrafın-
da olan döyüşçülər, komandir olduğuna görə, onun da geri qayıtma-
sını istəsələr də, o, sona qədər vuruşacağını deyib. Həmin döyüşdə 
Muradın dəstəsi düşmənin 14 tankını məhv edib. Murad, “Vətən sağ 
olsun” deyərək, pulemyotu əlinə alıb, döyüşə atılıb. Yalnız səhər, 
hava işıqlaşanda ermənilər bizim döyüşçülərin mövqeyini müəyyən 
ediblər və onların olduqları yeri, dayanmadan top atəşinə tutublar... 
Həmin gün Muradı gətirən zabit və əsgərlər deyirmişlər ki, Azər-
baycan əsgərləri döyüşə atılanda, nər kimi nərildəyirlərmiş, yüksək 
ruhla döyüşürlərmiş... Beləcə, bir aprel səhəri öz qanları və canları 
ilə Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsini yazıblar... İndi Mura-
dımdan mənə qalan bax belə xatirələrdir. O xatirələrlə təsəlli tapıram. 
Onu mənə unutduracaq, ürəyimi sakitləşdirəcək heç nə yoxdur. Bu 
yaxınlarda gənclik illərində yazdığım gündəliyimə baxmışam. Gün-
dəliyimdə, Muradla nişanlı olduğum zaman, mənə telefonla yazdığı 
sözlərini toplamışam. Orada belə bir cümlə var: “Bizi bir-birimizdən 
yalnız ölüm ayıra bilər...” Murad, bəlkə də, bu ayrılığa inanır, mən isə 
inana bilmirəm. Hərdən fikirləşirəm ki:

Nə xoşbəxt olmuşam, bir zaman Allah,
Xəbərim olmayıb bu səadətdən...
Nə xoşbəxt imişəm, nə xoşbəxt, xoşbəxt,
Bu gün eşitmişəm bunu həsrətdən.
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Muradla bağlı daha nə danışım? Deyimmi ki, əsgərlərini, gizir-
lərini göz bəbəyi kimi qoruyurdu. Bəzən olurdu ki, birlikdə bazarlıq 
edirdik. Baxırdım ki, əlavə şirniyyat alır. Deyirdi ki, bu şirniyyatla-
rı keşikdə duran əsgərlərə verəcək, çünki o gələndə, darvazanı açır-
lar, hərbi hissəni, Vətəni qoruyurlar. İlk şəhid vermələri yadımdadır. 
Onlar birinci şəhidini verəndə, bütün hərbi hissə sarsılmışdı. Onda 
Muradı tanımaq olmurdu... Murad tabeliyindəki əsgərlərinin bütün 
problemlərini həll etməkdən xüsusi zövq alırdı... Mən indi Muradı 
övladlarımda - Nurlanda, Dənizdə tapıram. Nurlanın qoxusunda, 
boynuna-alnına baxanda, Muradı görürəm. Dənizin barmaqları, göz-
ləri, baxışı hamısı Muraddır... Axı, mən son vaxtlar xoşbəxtliyimdən 
qorxmuşdum. Sən demə, bu qorxum Tanrının xoşuna gəlməyib... 
Həəəə... bir də onu deyim ki, Murad milli musiqimizi çox sevər, din-
ləyərdi. Mənə bir neçə mahnı göndərmişdi ki, bunları dinləyərsən. 
Başım qarışmışdı, baxmamışdım. Şəhid olandan sonra mahnıları din-
ləməyə başladım... Mahnılar ayrılıqdan, həsrətdən bəhs edirdi... Biri 
isə həmin o məşhur “Bağışla” mahnısı idi:

Bağışla, qapını döyə bilmirəm,
Bağışla, qapına gələ bilmirəm...
Özüm də bilmirəm, deyə bilmirəm,
Bağışla, bağışla, məni bağışla...

Heç bir çiçəyin ömrü əbədi deyil. Hər açılan sabahın da bir axşa-
mı var. Bütün xoşbəxtliklərin sonunda gözlənilməyən kədər, bütün 
bədbəxtliklərin sonunda isə inanılmayan xoşbəxtlik mövcuddur...

Ay mənim ana kürüm

Murad Mirzəyevin həyat hekayəsini tamamlamaq üçün doğulub 
boya-başa çatdığı Sabirabad rayonuna üz tutdum.

... Sabirabadın Muğan- Gəncəli kəndinə getmək üçün mənə bələ-
dçi lazım olmadı. Bakıdan taksi ilə rayonun girəcəyinə gəlib çatdım, 
yoldan isə məni Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Murad Mirzəyevin 
atası Telman Mirzəyev qarşıladı. Hündür, şax qamətli ağsaqqal... Ha-
radasa, 35 dəqiqəyə narahat kənd yolunu qət edəndən sonra onların 
həyətinə çatdıq. Darvazanın üstündə üçrəngli Azərbaycan bayrağı 
dalğalanırdı. Səssiz-səmirsiz həyətdən ara-sıra toyuq-cücə səsi gəlir-
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di. Az keçmədi ki, evin xanımı Güllübəyim bibi bizi qarşıladı və məni 
üst mərtəbəyə apardılar. Şüşəbəndli eyvanda Milli Qəhrəmana aid bö-
yük bir guşə var idi. Güllübəyim bibi aşağı mərtəbədən çay gətirdi... 
Onun ikinci dəfə çay gətirməsinə razı olmadım, məni də bütün ailə-
nin oturduğu alt qata aparmasını xahiş etdim. Rayon yerlərində belə 
alt mərtəbələrə “əl damı” deyirlər. Adətən, yaşlanan insanlar yuxarıya 
tez-tez düşüb-çıxmasınlar deyə, yayı-qışı bu “əl damı”nda keçirər, yal-
nız qonaq-qara gələndə, üst mərtəbəyə çıxırlar. Yol boyu Muradla bağlı 
başladığımız söhbətlərimizi elə “əl damı”nda davam etdirdik.

...Murad Kürün sahilində doğulmuşdu. Kür çayı ona şirin-şirin 
laylay çalmışdı, bu çayın sahilində uşaqlığı keçmişdi. Sabirabadın 
Muğan-Gəncəli kəndinin sağ sahilindən keçən Kür çayı kəndin başına 
dolanır. Burada açılan səhərlərin, sübh tezdən insanları salamlayan, 
axşamlar örüş vaxtı qüruba gedən Günəşin də başqa gözəlliyi vardır. 
Kürün bu ərazisində yurd salan insanları Stalin repressiyasının acı 
və ağır illərində, 1948-ci ildə həmsərhəd rayonlarla əlaqəsi olmasın 
deyə, Yardımlı rayonundan sürgün ediblər. 4 parça kəndin əhalisi 
Kürün sahilinə pənah gətirib. Kür də onlara qarşı mehr-məhəbbət 
göstərib. Yerli adamları aclıq illərində xilas edib, bol balığı ilə onla-
rın süfrələrini bəzəyib, suyu ilə torpaqlarını suvarıb, Kürün hesabına 
hamının təsərrüfatı artıb, çoxalıb. Telman Mirzəyev də bu kənddə ya-
şayırdı. El-oba içində sözünün-əməlinin sahibi, çörək verən bir kişi 
kimi tanınırdı. Həyat yoldaşı Güllübəyim də ki, dərzi olduğundan, 
elin-obanın xeyri-toyu onun evindən keçirdi. Qapıları hər zaman hər 
kəsin üzünə açıq idi. Kimsə bu həyətdən əliboş qayıtmazdı.

Mirzəyevlərin ailəsində 4 övlad böyümüşdü. Ailənin ilki Murad 
idi. Elə körpə vaxtından atasının əlindən tutub toya-bayrama, ba-
zar-dükana gedərdi. Telman kişi möhkəm və iradəli olduğundan, hər 
iki oğlunun da idmanla məşğul olmasına imkan yaratmışdı. Uşaqlar 
həm dərslərini yaxşı oxuyur, həm də boş vaxtlarında idman zalında 
döyüşün sirlərini öyrənərdilər. Dükandan alıb gətirilən oyuncaqlar-
dan bezəndə, taxtadan düzəltdikləri avtomatla dava-dava oynayar-
dılar. Bir az böyüyəndən sonra Telman Muradın musiqiyə həvəsini 
görüb, onun üçün qarmon da almışdı. Oğlunun ilk vaxtlar qarmonu 
çalmağa gücü də çatmırdı. Ancaq sonralar barmaqları şirmayı “dil-
lərə” elə yatdı ki, çaldığı hər musiqi sədası ürəkləri oxşadı. Qonaq-
lı-qaralı evə gələnlər, bu qapıdan oynamamış çıxmazdılar. Çal-çağır 
səsinə qonşular da yığışıb tamaşa edərdilər.
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Murad məhəllədə, məktəbdə də çox nümunəvi şagird idi. Qo-
hum-qonşunun harayına çatar, ağır-yüngül işlərdə yardımını kimsə-
dən əsirgəməzdi.

Murad 7-ci sinfi bitirmişdi. Yay tətilinə təzəcə çıxmışdılar. Bir gün 
həyətdə ağaclara qulluq edəndə, divardan asılan radiodan bir elan 
eşitdi. Elanda deyilirdi ki, “Cəmşid Naxçıvanski adma Hərbi Liseyə 
sənəd qəbulu başlayır. Gələcəyin hərbçisi olmaq istəyənlər, müraciət 
edə bilərlər”. O gündən uşağın gözünə yuxu getmədi. Atasından eh-
tiyat etdiyi üçün arzusunu öncə anasına bildirdi. Güllübəyim xanım 
Telman kişiyə yanaşıb, Muradın istəyini ona söylədi. Kişi əvvəlcə razı 
olmadı. Dedi ki, hələ uşaqdır, onu Bakıya tək necə buraxım? Günlər 
bir-birini əvəz etdikcə, Murad da rahatlıq tapmadı və hər gün eyni 
sualla anasını narahat etməyə başladı. Evdə hər kəsin dilini bilən, 
könlünü almağı bacaran Güllübəyim xanım, axır ki, Telman kişinin 
saqqızını oğurladı. Bir gün Telman kişi oğlunun arzusu ilə Bakıya 
yola düşdü və Muradın sənədlərini C.Naxçıvanski adına Hərbi Mək-
təbə təqdim etdi. Hələ 1991-ci il idi. Murad Mirzəyev ilk həyat im-
tahanından uğurla çıxdı. 14 yaşında ikən hərbi məktəbdə oxumağa 
başladı. Atası həmin gündən onu “komandir”, - deyə çağırdı.

Aradan qısa zaman keçəndən sonra oğlunun dərsləri ilə maraq-
lanmağa gedən Telman kişi, Muradı bir dəstə hərbçi geyimli gəncə 
tapşırıq verən görür və ona deyir ki, oğlum, gördünmü, mən sənə 
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demişdim axı, “komandirsən”, bundan sonra elə oxu ki, hər zaman, 
hamının yanında baş olasan. Sən hər zaman komandir olacaqsan, bi-
lirsən, rəhbərliyin altında nə qədər əsgərlər, zabitlər olacaq... 1994-cü 
ildə təhsilini uğurla başa vuran Murad Mirzəyev Türkiyə Ali Quru 
Qoşunları məktəbinə daxil olur. 1998-ci ildə həmin məktəbi də mü-
vəffəqiyyətlə başa vurur. Türkiyədə təhsil aldığı illərdə həyatı çox 
maraqlı keçir. O hərbi məktəbin tədbirlərində milli mahnılarımızı ifa 
edir, vətən adına maraqlı tədbirlər hazırlayır. Oxuduğu ali təhsil oca-
ğında 620 əcnəbi tələbənin içərisində Qırmızı diploma layiq görülür.

Türkiyənin Ali Quru Qoşunları məktəbini bitirəndə, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşü olur. Mək-
təbi uğurla bitirən hərbçilərə xeyir-dua verməyə gələn Süleyman Də-
mirəl ona yadigar olaraq qılınc bağışlayır və deyir ki, belə qılıncları 
ancaq qəhrəmanlara verirlər. Onun bu sorağı Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti Heydər Əliyevə də çatır və Türkiyədə rəsmi səfər-
də olarkən, orada təhsil alan gənclərimizlə də görüşür. Ümumiyyətlə, 
ulu öndər Heydər Əliyev dünyanın hər hansı bir səmtinə getsəydi, 
orada uğurlu həmvətənlərimizi arayıb-axtarar və gələcəkdə onla-
rı Azərbaycana dəvət edərdi. Heydər Əliyev millətin sağlamlığı və 
təhsili üçün həmişə narahat idi. Onun hakimiyyətdə olduğu illərdə 
onlarla azərbaycanlı gənc dünyanın bir çox ölkəsində, eləcə də qonşu 
dövlətlərdə gərəkli peşələrə yiyələnmişdilər. Türkiyədə Murad Mir-
zəyevə Heydər Əliyevlə söhbət etmək nəsib olur. Mərhum prezident 
onun dərsləri, ailəsi ilə maraqlanır, sadə bir ailədən çıxıb, Türkiyədə 
əla qiymətlərlə oxuduğunu biləndə, çox sevinir. İllər ötəndən sonra 
Murad Mirzəyev Ali Hərbi Quru Qoşunları məktəbini bitirəndə, Tür-
kiyədəki böyük elçimiz ona Heydər Əliyevin hədiyyəsini – qol saatını 
çatdırır.

Hərbi xidmətdə qulluğa başladığı dövrdə uğur-uğurun arxasın-
ca gəlir. Murad Mirzəyev 2013-cü ildə N saylı hərbi hissədə xüsusi 
təyinatlıların tabor komandiri vəzifəsinə təyin olunur. Daha sonra 
polkovnik leytenant rütbəsi alır. Hər dəfə yeni uğurları olduqca, ul-
duzlarının sayı artdıqca, atasına zəng edib, gözaydınlığı verirdi. Tel-
man kişi isə “komandir”in uğurlarına sevinir və əllərini Allaha açıb, 
oğluna cansağlığı, Vətənə sülh arzulayırdı.

Muradı hər həftə görə bilmirdim, - deyir Telman kişi:
-Kənddən yığışıb gedirdik uşaqlara baş çəkməyə... “Komandir” 

evdə tapılırdı ki? Kim bilirdi ki, haradadır... Biz evinə gedəndə, lap 
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arxayın olurdu. Bilirdim ki, şəxsi heyətini gözünün üstündə saxlayır, 
əsgərlərə öz qardaşı kimi, oğlu kimi baxırdı. Şəxsi heyətin içərisində 
toy edən olanda mütləq mənimlə gedirdi. Məni dostlarına təqdim et-
məkdən zövq alırdı. O döyüşlərdə həlak olan zabit və gizirlərin əksə-
riyyətinin toy şənliyində iştirak etmişəm. Oğlum yeganə azərbaycanlı 
idi ki, Amerikanın Vircinya ştatında hər bir hərbçinin arzusunda ol-
duğu “RENGER” kursunu bitirmişdi. Həmin aprel döyüşlərində hə-
lak olan Raquf Orucovun, Pəncəli Teymurovun, Murad Mirzəyevin 
“başına” ermənilər pul qoymuşdular. Belə oğulların yiyələri yanma-
sın, neyləsin? Gərək onların hər birinin adı əbədiləşsin ki, gələcəkdə 
unudulmasınlar. Oğlumla axırıncı görüşümüz 26 martda oldu. Gecə 
evə qayıtdıq. 28-i bizə zəng edib, evə qaz xətti çəkilib-çəkilməməsi ilə 
maraqlandı. Dedim, hər şey qaydasındadır. Adətən bizim telefonda 
danışığımızın qaydaları var idi. İşinin xüsusiyyətlərinə bələd oldu-
ğumdan, ondan harada olduğunu heç vaxt soruşmazdım...

-Muradla son görüşünüz martın 26-da oldu, bəs sonra?!.
Sualıma cavab vermədi... Sözümü yarımçıq saxlayıb, əvvəlcə əli-

ni ürəyinin üstünə qoydu, sonra bir siqaret götürüb həyətə çıxdı... 
Bayaqdan özünü sındırmayan, həsrətini-dərdini gizlətməyə çalışan, 
Muradın yoxluğunun acısını büruzə verməyən atanın, o müdhiş gün-
ləri danışmağa gücü çatmadı. Bu çinar boylu kişi, əslində, göründüyü 
kimi deyildi, dərd onu içəridən yeyirdi...

Araya uzun bir sükut çökdü. Sükütu Güllübəyim xanım pozdu:
- Oğul dərdi ağır dərddir. 14 yaşından Murad evdən uzaq düşdü. 

Sonu da belə... Balamızdan doymadıq. Uşaqları böyük olsaydı, məni 
bəlkə də bu qədər yandırmazdı. Murad şəhid olandan sonra ilk gün-
lər uşaqlar atalarının paltarlarını qucaqlayıb yatırdılar... 28 yaşında 
evləndi. Gəlinim də şükür Allaha ki, oğlumu gözəl anladı, bir- birini 
“Leyli-Məcnun” kimi sevirdilər. Həyətə girəndə, ikisi bir boyda qoşa 
durnaya bənzəyirdilər. Bir-birinə elə yaraşardılar ki... İndi gəlinim 
tək qalıb:

Qaradır qaşın ördək,
Yaşıldır başın ördək.
Həmişə cüt gəzərdiz,
Hanı yoldaşın, ördək...

Murad harada oldusa, gəlin də onun yanında idi. Çətinlikləri də, 
gözəl günləri də oldu. Sonra ev aldılar. Heç təmir etdirdiyi evində 
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doyunca yaşamadı balam... Vaxtı olan kimi, bir gündə neçə dəfə bizə 
zəng vururdu, hal-əhval tuturdu, deyirdi ki, özünüzdən muğayat 
olun. İnanın ki, toy-bayramlarda da uşağın üzünü doyunca görə bil-
mirdik. Gəlib qonaq kimi iştirak edib, gedirdi. Qardaşımın toyu olan-
da, gecə qonaqlar dağılışanda, o da getdi... Toyun səhərisi günü də 
bizimlə birlikdə ola bilmədi. Çox gözə görünməyi, diqqətdə olmağı 
sevməzdi. Heç oğlu Nurlana da sünnət toyu etmədi. Uşağı sünnət 
edib, özümüz bir araya yığışdıq.

2016-cı il bizə qənim kəsildi. Yaman bəd gəldi... Telman özü get-
mişdi tabutun dalınca, uşağın həlak olmasını elə həmin gün, apre-
lin 4-də bilmişdi, lakin tabutu gələnə qədər kimsəyə deməyib, dərdi 
ürəyində gəzdirmişdi. Biz hamımız oğlumun sağ qalmasına ümidli 
idik. Aprelin 4-ü gəlinimin anası zəng vurdu. Telefonun o biri ba-
şında hönkür-hönkür ağlayırdı. Nə baş verdiyini soruşdum, dedi 
ki, Muraddan xəbər yoxdur... Tez başılovlu həyətə qaçdım. Telman 
qoyun-quzunu rahatlayırdı. Qışqırığıma gəldi. Xəbəri ona verdim. 
Dedi, sakit ol, darıxma, indi bir xəbər öyrənərik... Kişi başladı bütün 
tanıdıqlarına zəng vurmağa, qohum-dost, qalmadı... Eşidib-bilənlər 
tökülüşüb gəldilər həyətə... Qohum-qonşu, dost-tanış hamısı, bəlkə, 
min dənə qurban dedilər ki, Muraddan bir xəbər çıxsın ki, sağdır... 
Aprelin 3-də onların yerini səhər təyin edən ermənilər top atəşinə tu-
tublar, ətrafda ölənlər arasında bir nəfər tibb işçisi olub, özünü ölülü-
yə vurub və fürsət düşən kimi qızımın ərinə zəng edib, komandirin 
həlak olduğunu xəbər verib.

Telman kişi, siqaretlə dərdini yandırdıqdan sonra yenə, gəlib bi-
zimlə əyləşdi və söhbətinə davam etdi: 

- Hə, xanım qız, aprelin 4-dən hər gün Tərtərə, Bərdəyə gedib 
gəldim, hər yeri axtardım, evdəkilərə oğlumun şəhid olması xəbərini 
demədim. Gizlətdim hamıdan... Dərdimi tək içimdə çəkdim. Onlara 
dedim ki, harada olsa, tapıb gətirəcəklər. Sağdır. Ayın 9-da dedilər 
ki, Qızıl Ayparanın köməkliyi ilə meyitləri dəyişdirirlər. Dayandım 
təmas xəttinin yanında yaradılmış qərargahda... Baxdım, Muradı gə-
tirəcək yollara... Hardasa, 7-ci maşın gələndə, mənə Muradın tabutu 
olan maşını işarə verdilər. Getdim maşının dalınca, hadisə yerində 
olan prokurordan, həkimdən xahiş etdim ki, son dəfə oğlumla gö-
rüşməyə şərait yaratsınlar... Sağ olsunlar, məni anladılar... Keçdim 
içəri, açdım balamın üzünü... Görüşdüm, halallaşdım... İnandım ki, 
tabutdakı mənim oğlumdur. Onu görməsəydim, nigaran qalardım... 
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Biz həyətdə mərasim üçün yer hazırlamışdıq, sonra dedilər ki, onun 
dəfnini Müdafiə Nazirliyi özü təşkil edəcək... Muradı II Fəxri Xiya-
banda çox ləyaqətlə, adına layiq dəfn etdilər.... Mənim oğlum da, di-
gər şəhidlər də Vətən üçün canlarından keçdilər. Mənim komandirim 
Murad Mirzəyev ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adına layiq görüldü.

Güllübəyim Mirzəyeva söhbətə qoşuldu:
- Hər dəfə kəşfiyyatdan salamat qayıdıb gələndə, atasına zəng 

vurub deyirdi ki, qurban kəsin. Əsgərlərinə ata kimi baxırdı. Xüsusi 
təyinatlılar mənim gözümdə yenilməz adamlardır. Axırıncı gün görü-
şümüzdə, dedi ki, ana elə yorğunam, gəl kürəyimi ovxala, deyə-gülə 
kürəyini ovxaladım... Bilsəydim ki, axırıncı görüşümüzdür, başına 
dolanıb, qadasını alardım, doyunca qoxlayardım balamı... Tanrı bala-
mı imamların, peyğəmbərlərin zirvəsinə ucaldıb... Neyləyə bilərəm... 
Əlimdən nə gəlir ki... O, dünyaya gələndə adını Murad qoyduq, elə 
bildik ki, muradımıza çatmışıq, sən demə, Murad muradımızı gö-
zümüzdə qoyacaqmış... 1993-cü ildə mənim qardaşım Vahidin oğlu 
Azər Məmmədov da Ağdamda itkin düşdü, onun meyiti tapılmadı... 
Murad hər zaman onun qisasını alacağını deyirdi... Bir dəfə də qarda-
şımın arvadı Ceyran ondan oğlu haqqında soruşanda dedi ki, bibi sən 
rahat ol, Azərin qisasını almışam...

Murad şəhid olanda, Ceyran bayatı çəkdi, ah-nalə etdi, mənə 
dedi ki, bacı, bəs mən bu günə qədər gözləyirdim ki, Azəri Murad ta-
pıb gətirəcək... Sənin Muradın gəldi, bəs mənim Azərim harda qaldı...
Onu mənə kim gətirəcək... Gözüm yollardadır axı...

Yazımı Telman kişinin sözləri ilə bitirmək istəyirəm: “Aprel dö-
yüşləri Ordunun gücünü göstərdi. Bu Ordunun qələbəsi idi. Azərbay-
can Prezidenti insanları bu qələbə münasibəti ilə təbrik etdi... Allah 
qüvvət versin, yol göstərsin, biz qalan torpaqlarımızı da azad edək!”
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DAĞ BAŞINDA ŞƏHİD  
OLAN QƏHRƏMAN…

2017-ci ilin gəlişi ilə Gülbəniz xanım 
ilk dəfə Yeni il axşamında küknar ağacı 
bəzəmədi. Çünki 2016-cı il onun ürəyinə 
dağ çəkmişdi, canından çox sevdiyi qar-
daşı Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə qrup 
komandiri, mayor Samid İmanov hə-
min ilin Aprel döyüşlərində qəhrəman-
casına həlak olmuşdu. Aradan il yarım 
ötsə də, Gülbənizin ürəyindəki dərdi 
ovunmamışdı. 2017-ci ilin sonunda isə 
kiçik qızı onu küknar ağacı bəzəməyə 
məcbur etdi. Ağacı bəzəyərkən, oyun-
caqların arasından qardaşının sonun-
cu dəfə Yeni il gecəsi keçirdikləri vaxt 

yazdığı dilək məktubunu tapdı. Əlində tutduğu kağız parçası onun 
xəyallarını həmin o yeni il gecəsinə apardı... 2015-ci il, dekabrın 31-dir. 
Bütün doğmaları Gülbəniz və İlqarın evinə, bəzədiyi bayram süfrəsi-
nin başına yığışmışdı. Bir neçə saatdan sonra qədəhlər cingildəyəcək 
və bütün ailə 2016-cı ili bərabər qarşılayacaqdı. Samid də gənc xanımı 
və balaca Fidanı ilə onların arasında idi. Gülbəniz qəfildən maraqlı 
təklif irəli sürdü, süfrə başında oturanların hərəsinə bir dəftər vərəqi 
verib dedi ki, hər kəs öz arzusunu bu vərəqə yazsın. Sonra da həmin 
vərəqi büküb qoydu şam ağacının üstündəki oyuncaqların arasına, o 
məktublar bir də 2017-ci ili qarşılayanda açılacaqdı... Bayram ab-ha-
vası ötüb keçəndən sonra məktublar unuduldu... Dörd ay sonra ap-
rel ayında o dəhşətli hadisə baş verəndə, Gülbəniz xanım qardaşı ilə 
bağlı ötən günlərini vərəqləməyə başladı. Yadına yeni il gecəsindəki 
arzu dolu o kağızlar düşdü, amma hara qoyduğunu unutdu... Sami-
din yazdığı vərəqi tapa bilmədi....

Bu dəfə isə 2018-ci ilin gəlişinə bir neçə gün qalmış, qardaşının 
yazdığı arzu dolu məktub əlinə keçmişdi. Onu dərhal açıb birnəfəsə 
oxumuşdu. Kiçik kağız parçasına Samid ürəyindən keçən 7 arzusunu 
yazmışdı: 1. Vətən torpaqları azad olunsun. 2. Üç otaqlı evimiz olsun. 
3. Əmək haqlarımız artsın. 4. Rahat ölüm... 5..., 6..., 7. Hər şey yaxşı 
olsun.
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Gülbəniz həmin məktubu qoxulayıb öpmüşdü, göz yaşları ilə 
qardaşının ölümündən sonra göyərən arzularını islatmışdı.

Gülbəniz Sadıqovanın qardaşı ilə bağlı dediklərindən:
- Samidin o məktubda yazdığı arzularının hamısı həyata keçdi. 

Bircə onu bilmədim ki, ölümü rahat oldu, ya dəhşətli... Ancaq bir 
təsəllim var, deyirlər ki, şəhidlər öləndə heç iynənin ucu qədər canla-
rı ağrımır, buna inanmaq istəyirəm. Onun həyata keçmiş arzularının 
içərisində təkcə özü yoxdur...

Mən ailə həyatı qurandan sonra o, C.Naxçıvanski adına Hərbi 
Liseyə qəbul olundu. Təhsil aldığı bütün illərdə həftənin son iki gü-
nünü gəlib mənim yanımda qalardı. Birinci günlər dərsə qayıdanda 
əyin-başını yuyub-təmizləyər, bir həftəlik tədarükünü çantasına qo-
yardım. İndi isə oğlum Sadiq də dayısı kimi oxuduğu məktəbdən evə 
həftənin son günlərində gəlir, onun paltarlarını yol çantasına yığanda 
Samid yadıma düşür... Hər gün, hər saat, hər dəqiqə o mənimlədir, 
Samid mənim evimin ən əziz, ən sevimli qonağı idi. Bəlkə də, gəncli-
yimiz bir yerdə keçmişdi, ona görə qəlbimdə ölçüsüz sevgisi vardı... 
15 il ərzində mən onun həm böyük bacısı, həm anası, həm dostu ol-
muşdum. O, mənə övladlarımdan da əziz idi.

Qardaşım çox məsuliyyətli idi, savadı, biliyi, bacarığı ilə çoxun-
dan seçilirdi. Onun gözəl nitq qabiliyyəti var idi. Deyirdi ki, ay bacı, 
son illər vəzifə pilləsində elə tez- tez yüksəlirəm ki, özümdən yaş-
lılara əmr edəndə, utanıram. Samidi 31 yaşında, ailəmizin təkidi ilə 
evləndirdik. Samid dəfələrlə Türkiyədə hərbi təlimlərdə olmuş, təhsil 
almışdı. Yaxşı müşahidə qabiliyyəti var idi, deyirdi ki, bacı, bizim qız-
lardan fərqli olaraq, Türkiyədəki qızların sevgililəri hərbçi və ya kur-
sant olanda, qürur hissi keçirirlər, özlərini vüqarlı aparırlar, hisslərini 
hamı ilə bölüşürlər, ancaq bizim qızlar belə deyil...

Bilmirəm nəyə görəsə, həmişə “həyat çox qısadır” deyirdi. Martın 
26-sı mənimlə birlikdə idi. Dayım qızının toyuna hazırlaşırdıq. Dedi 
ki, mən gələ bilməyəcəm, sabah təlimə gedirəm. Anam narahat olma-
sın deyə, soyuqqanlılıqla araya söz qatıb dedim: “Gedirsən get də, 
gözün arxada qalmasın”. Əlini mənə uzadıb: “Sağ ol, adamı belə yola 
salarlar”, - dedi. O, gedəndən bir neçə gün sonra – martın 31-i dəh-
şətli yuxu gördüm. Gördüm ki, Samidin otaqlarının qapı-pəncərəsi 
yanıb, evi isə suyun içindədir. Yuxunun təsiri məndən heç keçmirdi. 
Ona telefonla mesaj yazdım, cavab gələndən sonra ürəyim rahat oldu 
ki, salamatlıqdır.



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

108

Aprelin 1-dən sonra xəbərini ala bilmədik. Narahat olmağa baş-
lamışdım. Həyat yoldaşı Badamdan onu soruşurdum, o da deyirdi 
ki, “Samidin dostlarının arvadları ilə danışıram, deyirlər, Samid də 
yaxşıdır”. Amma mən ürəyimdə fikirləşirdim ki, bəs görəsən, niyə 
Samidin özü ilə danışa bilmir? Bəlkə, qardaşımın başında nəsə bir ha-
disə var? Samid sağ olsaydı, yoldaşı ilə danışardı, yazışardı... Samidin 
hərbçi yoldaşlarından birinin xanımı ilə danışdım. O da mənə, “göz-
lə, komandirin həyat yoldaşı ilə danışım, görüm nə xəbər var”, dedi. 
Sonra mənə Samidi hospitalda axtarmağı məsləhət gördü. Mən xalam 
qızını da götürüb, ağlaya-ağlaya hospitala qaçdım. Hospitalda heç bir 
siyahıda Samidin adına rast gəlmədim. Məni başa saldılar ki, ölənləri 
hospitala gətirmirlər, burada yalnız yaralıları tapmaq mümkündür. 
Qurban demişdim ki, qardaşımın qolu-qıçı olmasın, amma nəfəsi ge-
dib-gəlsin. O uşaq gün görməmişdi, ayağı hərbçi çəkməsindən çıxma-
mışdı. Hara gedərdisə, uşaqlarını mənə tapşırardı, bilirdi ki, onları 
köməksiz qoymayacağam. İndi özüm köməksiz halda Samidi axta-
ra-axtara qalmışdım. Atam və anam da Samidin evində idilər. Atama 
dedim ki, qayıtsın öz evinə, o da cavab verdi ki, Samid gəlməyincə, 
heç yerə gedən deyiləm. Elə həmin günlərdə Samidin qızı Fidanın 
qızdırması var idi. Anam zəng vurub dedi ki, uşağı həkimə aparmaq 
lazımdır. Mən də gedib uşağı həkimə apardım. Amma ürəyimdəki 
narahatlıqdan qurtula bilmirdim, dərdimi, ağrımı evdəkilərə demək-
dən çəkinirdim.

Samidin anası Xuraman İmanovanın söylədikləri:
- Samidin ikinci oğlu fevralın 12-də dünyaya gəldi. Getdim Sami-

dgildə qaldım ki, həm gəlinimə, qardaşım qızına kömək olaram, həm 
də oğlumu görərəm. Samid təkid etdi ki, atası da gəlsin və Novruzu 
bir yerdə keçirək. Martın 10-u ad günüm idi, Gülağa da gəlib çıxdı, 
oğlumun istədiyi kimi oldu, Novruzu onlarla bərabər keçirdik. Son 
iki ayı onunla bir yerdə qaldım, evimdən bu qədər uzun zaman ayrıl-
mamışdım, bir gün Samidə dedim ki, bala, mən daha gedim kəndə, 
həyət-baca sahibsizdir. Dedi yox, ana, sən uşaqların yanında 6 il qa-
lacaqsan. Dedim, ay bala, niyə 6 il? Dedi, yaxşı, 6 ay qalarsan. Sonra 
qızı Fidanı qucağına aldı, əlimi Fidanın əlinə verib dedi ki, “Fidan, 
bu mənim anamdır”. Başını da qoydu mənim dizimin üstünə, onun 
saçlarını, boynunu, qollarını ovxaladım, balamın ətrini içimə çəkdim. 
Sən demə, oğlumu sonuncu dəfə əzizləyirəmmiş... Heç doymadım 
Samidimdən. Martın 27-si səhər saat 6-da çıxdı evdən. Gecə saat 11 



Samid İmanov

109

idi, zəng vurdu ki, ana, yemək hazırlayın, gəlirəm. O gecəni evdə 
yatdı, səhər tezdən də çıxıb getdi. Heç qucaqlaşıb öpüşmədik də... 
Pilləkənləri enəndə, bir dəfə dönüb mənə baxdı, gözlərimdə son dəfə 
oğlumun o baxışı, boynubükük bir şəkli qaldı... Son baxışını unuda 
bilmirəm...

Gəlindən tez-tez soruşurdum ki, oğlumdan nə xəbər var. O da 
qalırdı naəlac... Beləcə, gözləməyə başladıq. Bir də aprelin 8-də qar-
daşlarımın arvadları gəldilər evə. Elə bildim ki, körpəni görməyə gə-
liblər. Çünki uşağın da qırxı təzəcə çıxmışdı. Dedilər ki, “Samid hos-
pitaldadır, gedək Həsənabada”. Fikirləşdim ki, ay dadi-bidad, bunlar 
məni niyə Həsənabada aparırlar ki? Həyətə çatanda, gördüm həyət 
doludur adamla. Gecə balamın tabutunu kəndin məscidinə gətirdilər. 
Nə qədər ah-aman elədim ki, gətirin tabutu evə, balamı görüm, gətir-
mədilər.

Gülağa kişi dörd övlad atası idi. Gülbəniz, Aybəniz, Samid və Sa-
diq yaşadıqları mühitdə ağlı-kamalı ilə seçilən uşaqlar olublar. Güla-
ğa uzun illər Rusiyada, Tümendəki neft yataqlarında mütəxəssis kimi 
çalışıb. Alnının təri, təmiz zəhməti, əlinin qabarı ilə övladları üçün 
çörəkpulu qazanıb. Uzun illər evindən, ailəsindən uzaqda yaşasa da, 
cəmiyyət üçün yararlı, ləyaqətli, mərd və tərbiyəli övladlar böyüdüb. 
El içində İmanovlar ailəsinə həmişə hörmət bəslənilib. Əslində Güla-
ğa kimi bir kişinin övladları başqa cürə də ola bilməzdi. Necə deyər-
lər, ot kökü üstə bitər. Samid İmanovu da Gülağa kişi belə vətənpər-
vər böyütmüşdü. Gülağa kişi Salyan-Neftçala bölgəsinin dialekti ilə 
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danışır. Bu bölgənin adamları kimsəni tərifləyəndə, əməlindən razı 
olanda ona “axıllı balam”, yəni “ağıllı balam”,- deyə müraciət edirlər. 
Gülağa İmanovun söylədiklərindən:

- 17 yaşı olanda, sənədlərini götürüb təkbaşına Bakıya getmiş-
di, həmin günü işləri alınmayıb, bir də baxıb ki, axşam düşüb. Qalıb 
naəlac. Uzanıb bir oturacağın üstündə yatıb. Səhər durub, sənədlərini 
yaxınlıqdakı C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə verib. Onu tale, qis-
mət aparıb oraya çıxarmışdı. 18 yaşı tamam olan gündə, oktyabrın 
14-də onu əsgərliyə çağırdılar, həmin gündə adı hərbi məktəbə qəbul 
olunanların siyahısında idi. O, təhsilini davam etdirməyə başladı. İlk 
dərslərini türk hərbçilərindən aldı. Sonra Ali Hərbi Məktəbi uğurla 
başa vurdu. 2003-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müka-
fata layiq görüldü. Bir müddət oğlum Müdafiə Nazirliyində müha-
fizə xidmətinin rəisi işlədi, sonra öz xahişi ilə yenidən Xüsusi Təyinat-
lı Qüvvələrin Qərargah rəisi işinə keçdi. Öz peşəsinin kamil bilicisi 
idi. Türkiyə Cümhuriyyətində “Daxili təhlükəsizlik əməliyyatlarının 
planlaşdırılması və icrası”, «Komando təlimi və paraşütdən sərbəst 
atlayış” kurslarında oxumuş, habelə “Anadolu-2007”, “Anadolu Qar-
talı-2007” birgə taktiki təlimlərində iştirak etmişdi. Pakistanda “Lə-
pirçi” və “Antiterror” kurslarında, İsveç krallığında “Dağ təlimi” 
kursunda, Rumıniya Respublikasında dağa dırmanma üzrə təlimatçı 
kursunda iştirak etmişdi. 2004-cü ilin iyun ayından XTQ-də qrup ko-
mandirinin müavini, qrup komandiri, bölük komandiri, dəstə koman-
diri və hərbi hissənin qərargah rəisi-hərbi hissə komandirinin müavi-
ni vəzifələrində xidmət etmişdi. Xidməti müddətində 6 medalla təltif 
olunan az sayda hərbçilərdən biri olmuşdu. Baş Qərargahın Akade-
miyasında son kursda təhsil alırdı. Balam təkcə nəslimizə deyil, əməli 
ilə elimizə-obamıza şan-şərəf gətirmişdi. Sonuncu dəfə 2014-cü ilin 
avqust ayında erməni təxribatının qarşısının alınması əməliyyatında-
kı fəaliyyətinə görə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev tərəfindən mükafata layiq görülmüşdü.

Mart ayında bir neçə gün birlikdə yaşadıq. Dedim, “axıllı ba-
lam, daha Turanın qırxı çıxdı, qoy ananı aparım kəndə”. Dedi “ Ata, 
Turanın 40-ı çıxdı, mənim qırxım hələ çıxmayıb, anam hələ burada 
qalacaq...”. Sözünə güldüm. Bəlkə də, özü çətin yolda, gedər-gəlməz 
yolda olduğunu bilirmiş... Evə gələndə fikir verirdim, qızı qaçırdı qa-
bağına, onu qucağına alıb, sonra çəkməsinin bağını açırdı. Evdə bü-
tün yorğunluğu keçib gedirdi. Ayda iki dəfə qurban kəsdirərdi. Sən 
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demə, gedib düşmənin əlində olan ərazilərimizi yoxlayıb gəlirmiş, 
ona görə də çətinlikləri dəf etdiyi üçün qurban kəsdirirmiş.

Qardaşı pillə-pillə qalxdıqca, Sadiq də qəlbində fəxarət hissi du-
yardı. Hərbçi qardaşından fərqli olaraq Sadiq İmanov atasının yolunu 
tutdu, 2007-ci ildə Ali Neft Akademiyasını bitirəndən sonra Tümenə, 
atasının neftçi işlədiyi şəhərə getdi. Əmisi də orada yaşayırdı. Bizimlə 
söhbət edərkən, qardaşı ilə bağlı ən maraqlı məqamları xatırladı. Sa-
diq hər dəfə işdən təltiflər və tərifnamələr alanda ilk sevincini qardaşı 
Samidlə bölərmiş. Sonuncu dəfə aldığı mükafatın şəklini çəkib ona 
göndərmişdi:

- Samidin haqqında nə qədər danışsam, ürəyim boşalmaz. Ara-
mızda 5 yaş fərq olsa da, bir-birimizə çox bağlı idik. O, böyüklüyünü 
hiss etdirməzdi. Hərdən şəhərə gəzməyə çıxanda məni Şəhidlər Xi-
yabanına aparardı. Burada onun dostları uyuyurdu. Deyirdi ki, məni 
də burada dəfn edəcəklər. Formadakı şəklimi vuracaqlar baş daşıma. 
Boyum hündürdür, şəkildə də gözəl görünəcək. Hirslənirdim, deyir-
dim ki, nədən bəd fikirlər söyləyirsən. Amma sən demə, qardaşım öz 
sonunu görürmüş. Hamımıza gücü yetdiyi qədər qayğı göstərirdi. O, 
bütün həyatının mənasını peşəsinə xidmət etməkdə görürdü.

Ön cəbhədəki hadisələrin sorağını Tümendə olarkən aldım. Ora-
dan mətbuatı izləyirdim. Nigaran qaldığım üçün Samidlə sıx əlaqə 
saxlayırdım. Sonra onunla əlaqəm kəsildi. Qohumlarla danışmağa 
başladım, hamı deyirdi ki, o, əməliyyatdadır, ona görə telefona ca-
vab vermir. Bacım Gülbənizin həyat yoldaşı İlqar Sadıqova dedim ki, 
aprelin 6-sı bilet almışam, Bakıya gəlirəm, lakin yeznəm razı olmadı. 
Aprel ayının 7-də Samidi yuxumda gördüm. Çox qarışıq yuxu idi. 
Özümə yer tapa bilmirdim. Elə həmin günlərdə Moskvada yaşayan 
bibim qızı Leyla da yuxu görmüşdü. Mənə zəng edib dedi ki, yuxuda 
görüb ki, Samid üzü tüklü şəkildə evə gəlir, sonra da mənimlə üzbəüz 
oturub deyir ki, Sadiq, mən getməliyəm... Mən də ona deyirəm ki, bəs 
sən getsən, mən burada necə olacağam? Samid mənə cavab verir ki, 
mən səninlə oradan əlaqə saxlayacağam. Ayağa duranda isə: “Sadiq, 
mən gələnə kimi Fidandan muğayat ol, narahat olma, qayıdacam, qa-
yıdacam...”- deyib və qeybə çəkilib. Bibim qızının bu danışdığı yuxu 
məni lap narahat etdi.

Aprelin 8-də İlqar zəng vurub dedi ki, Samidin halı yaxşı deyil, 
yığış gəl, mən telefonun bu başında dəli kimi qışqırdım, dedim, dü-
zünü de görüm, qardaşıma nə olub? Hönkürtü ilə ağladı və dedi ki, 
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Samid şəhid olub... Təsəvvür edirsinizmi, Vətəndən çox-çox uzaqlar-
da, qardaşının şəhid olması xəbərini eşidəsən... Bir Allah bilir ki, mən, 
2 min kilometr yolu necə ağrı və əzabla gəlib çıxdım kəndimizə... Sağ 
olsun kənd camaatı, qardaşımı dəfn etməmişdilər, məni gözləmiş-
dilər. Yola düşməzdən öncə demişdim ki, əgər gəlib qardaşımla son 
dəfə görüşməsəm, özümə qəsd edəcəyəm. Qardaşımın tabutunun ba-
şına dolandım... Adam əlindən tərpənmək olmurdu... Mən həyatımın 
30 illik dostum, bir parçam, arxam olan qardaşımla əbədi ayrıldım...

Samidlə hər dəfə danışanda, Bakıya qayıtmağımı istəyirdi. De-
yirdi ki, yanımda olsan, özümü arxalı hiss edərəm. Onu da əlavə 
edirdi ki, işim çətindir, ata-anama hər zaman nəzarət edə bilmirəm, 
uşaqlarımdan nigaran qalıram. Ancaq sən yanımda olsan, heç kim-
dən nigarançılığım olmaz. Dəfələrlə mənim üçün iş tapdı, gəlmədim. 
Qardaşım şəhid olandan sonra isə dostlarından biri dedi ki, Samid 
mənə iş verməsi üçün ona müraciət edibmiş... Mən qardaşımın ba-
lalarına sahib çıxmaq, onların yanında olmaq, qayğılarına qalmaq, 
Samidin arzularını yerinə yetirmək üçün məcbur olub, Rusiyadakı 
işimdən imtina etdim.

Qardaşım döyüşdə böyük şücaət göstərib. Bildiyiniz kimi, polko-
vnik leytenant Murad Mirzəyev, mayor Samid İmanov, Mühüt Oru-
cov, XTQ-nin giziri Pəncəli Teymurov əməliyyata birlikdə gediblər. 
Samid və komandiri polkovnik-leytenant Murad Mirzəyevin başçılıq 
etdiyi qruplar düşmən təxribatının qarşısını almaq üçün Talış yüksək-
liklərindəki erməni postlarını darmadağın ediblər. Oradakı mövqelə-
ri alandan sonra arxadan gələcək köməyi gözləyiblər... Duyuq düşən 
ermənilər onların olduğu yerə mərmi atıblar... 70-ə qədər ermənini 
məhv edən bu qəhrəmanlar dəstəsini bir minomyot mərmisi həlak 
edib. Həmin vaxt Samid İmanov ayaqlarından və çiynindən yaralı 
olub, köməyə gələn heyətə əmr edib ki, əvvəlcə yaralı giziri aparsın-
lar, sonra gəlib onu aparanda isə ehtiyatlı olsunlar, əlində qumbara 
olacaq...

Samid İmanov gizirlərinə əmr verəndən sonra Talış yüksəkliyin-
də dayandıqları yerdən rahat çıxa bilmələri üçün onlara səmt və is-
tiqaməti elə başa salıb ki, dəstə onun verdiyi koordinatla çox asanlıqla 
yaralı gizirləri arxa səngərə daşıya bilib. Çünki belə dağ massivində 
yaralı əsgərlə hərəkət etmək çətinlik törədir. Bəzən 1 yaralını çıxar-
maq üçün 4 nəfər qüvvə tələb olunur. Bir qədər keçəndən sonra onu 
götürməyə gələn əsgərlər, Samidi olduğu yerdə tapa bilməyiblər. O, 
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yaralı halda sürünə-sürünə, yıxıldığı yerdən xeyli uzaqlaşıb və kəşfiy-
yat qaydalarına uyğun olaraq bir kolun dibində xəzəllə maskalanıb. 
Çünki yaralı zabitin ələ keçməsi, bir ordunun bada getməsi demək-
dir. Bir də ki, ürəyində dünya dolu sirlər gəzdirən bu şərəfli zabit, 
ölümü düşmənə sirr verməkdən uca tutmuşdu. Ona görə də əlindəki 
qumbaranı partlatmaq üçün hazır saxlamışdı. Onun bədəninə baxış 
keçirən məhkəmə tibb ekspertinin verdiyi rəydə qeyd olunurdu ki, 
mayor Samid İmanov yaralandıqdan 8 saat sonra həyata gözlərini yu-
mub.

Samidin həyat yoldaşı Badam İmanovanın dediklərindən:
- Samidlə çox az ömür sürdük. 2013-cü ilin 16 iyun tarixində to-

yumuz oldu. İşini o qədər çox sevirdi ki, toy gününün səhəri də du-
rub işə getdi. Həmin gündən etibarən mən bu həyata öyrəşdim ki, hər 
gün oturub onu gözləməli və bir hərbçi ailəsi olduğumu unutmamalı-
yam. Uzun ayrlıqlarımız o xarici ölkələrdə təlimlərdə olarkən olurdu. 
Ancaq qalan vaxtlar getdiyi yer iş, qayıtdığı ünvan ev idi. Ailəsinə 
çox bağlı idi Samid. Qızımız Fidan 2014-cü ilin aprel ayında doğuldu. 
Sonra isə 2016-cı il fevral ayının 12-də oğlumuz Turan gəldi dünya-
ya. Bizi xəstəxanadan çıxarıb gətirdi evə yerləşdirdi, yenə də tez işə 
qayıtdı. İnanırsınızmı, onun Turanla çəkdirdiyi bir şəkli belə olmadı. 
Çünki o işdən gələndə Turan yatırdı. Hərdən hirslənirəm ki, Samidi 
qınayıram ki, niyə belə oldu? Sonra deyirəm ki, bu da bir qismət, bir 
yazıdır. Birlikdə keçirdiyimiz 3 ildə onun nə məzuniyyəti, nə bazar 
günü oldu. Elə bilirdi ki, iş başında olmasa, kimsə məsuliyyətsizlik 
edəcək. Bizə xidməti ev verilmişdi. O evə köçəcəkdik. Dedim ki, sa-
bah 28 martdır, köçürükmü evə? Üzümə təəccüblə baxıb, dedi hara 
köçürsən? Sabah biz təlimə gedirik. Yenə əlim-qolum boşalıb yanıma 
düşdü. Ağlanımsınaraq dedim ki, yenə də təlim?! Mən axı 2 uşağın 
əlində girinc qalıram. Sən evə nə zaman yığılacaqsan. Dedi ki, qoca-
landa. 29-u evdən çıxanda yenə dönüb uşaqları öpüb çıxdı. Hirslən-
dim ki, səhər tezdən onları oyatma... Axı sən gedirsən, onlar oyanıb, 
sonra yatmırlar... Sən demə bu sonuncu, vida görüşümüz idi... Ap-
relin 1-nə kimi telefonla tez-tez əlaqə saxlayırdıq. Aprelin 1-i mənə 
yazdı ki, uşaqların şəklini göndər mənə...

Həmin ərəfədə qardaşım da hərbi xidmət keçirdi. Qardaşım mənə 
telefon açıb dedi ki, Samidə de ki, bizi olduğumuz yerdən başqa yerə 
ön cəbhəyə aparırlar, məni tapşırsın. Samidə zəng vurub onun xahişi-
ni çatdırdım, Samid dedi ki, bu xahişi yerinə yetirə bilməz.
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Sonradan dost-tanışlar, hərbçilərin arvadları zəng edib məndən 
Samidi soruşdular. Ürəyimdə şübhə yaransa da, bəd fikri özümə 
yaxın qoymaq istəmirdim. Dayımın qızı gəlin köçürdü. Anamgili ora-
ya toya yola saldım. Aprelin 3-ü idi. Mətbəxə keçəndə bədənimdən 
qəribə bir gizilti keçdi, üşəndim, içərimdən titrədim... Və qeyri-ixtiya-
ri fikirləşdim ki, birdən Samidin başına bir qəza gəlmiş olar... Aprelin 
5-də isə gecə vaxtı yataq otağından durub mətbəxə keçdim ki, Turan 
üçün yemək qızdırım. Mətbəxdə dayandığım yerdə mənə elə gəldi 
ki, yataq otağında o biri otağa kimsə keçdi. Əməlli başlı hənirti hiss 
elədim. Yenə də üşəndim. Həmin vaxt qayınatam və bibim də bizdə 
idi. Turanı yedizdirdiyim yerdə elə bildim ki, mənimlə kimsə danışır. 
Tez Turanı gətirib beşiyinə qoydum. Yenə də Turanın beşiyinin yanın-
da oturanda yanımda kiminsə dayandığını hiss etdim. Həmin adam 
dayanmadan nəsə deyirdi mənə. Kimsəyə bildirmədim. İndi fikirlə-
şirəm ki, demək bu Samidin ruhu imiş, axı insanın bədəni doğma və 
həsrətində olduğu torpağına tapşırılmayınca narahat olur. Bəlkə də, o 
bizə deyirmiş ki, gəlin məni götürün. Ruh rahatlıq tapmayanda evləri 
gəzər, ona narahatlıq gətirən insanları narahat edər. Həmin günlər 
çox mistik hadisələr baş verirdi. Sonra da bir qəribə yuxu gördüm: 
görürəm ki, hava limanındayıq. Ətrafımda Samidin qohumları yığı-
lıb, bir boz kostyumda kişi də təyyarədən enir. Ondan Samidi soruşu-
ram. Deyir ki, Samid yoxdur. Samid gəlməyəcək...
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Aprelin 8-də mən bibimlə uşağı çimizdirirdik. Birdən dayıları-
mın arvadları gəldilər. Mən onları görəndə şübhələndim ki, bəlkə, 
qardaşıma, ya Samidə nəsə olub? Uşağın bədənini qurulaya-qurulaya 
onların üstünə gedib Əkrəm, yoxsa Samid? Nə olub, - deyə bağırdım. 
Hansısa dedi ki, Samid ayağından yaralanıb. O dəhşətli bir gün idi. 
Özümü yerə çırpdım, divarlara vurdum, ah-nalə etdim, qışqırdım, 
dedim yalandır. Ayağı yaralanan adamı xəstəxanaya apararlar, kəndə 
niyə aparırlar ki... Həmin vaxt huşumu itirmişdim. Ayılandan sonra 
iki balaca körpəmi də götürdüm və Neftçalaya qədər getdik... Yol elə 
ağır idi ki, boğulurdum... Nə edəcəyimi bilmirdim. İnanmaq istəmir-
dim ki, Samid iki körpəsini tək qoyar, məni tək qoyar. Bax beləcə ap-
relin 8-i Samidi kəndin Soltan Pirəvətən məscidinə gətirdilər. Gedib 
orada tabutun üstünə başımızı qoyub ağladıq. Ancaq əlimizdən nə 
gəlirdi ki... Səhərisi günü tabutu Neftçalanın Həsənabad kəndindəki 
ata ocağına gətirdilər. O qədər insan var idi ki, heç biz yaxına durub 
onunla vidalaşa bilmədik. Mən tabutun arxasınca ayaqyalın, başaçıq 
qaçaraq qışqırırdım: BİZİ HARA QOYUB GEDİRSƏN? ONU HARA 

APARIRSINIZ? ONUN İKİ BALASI QALIB...
Yalnız Samidin şəhid olması xəbərini alandan sonra gözümə gö-

rünən mistik hadisələri anladım. Mənə yazdığı son mesajları anla-
dım. Samid evə heç vaxt əliboş gəlməzdi. Həmişə Fidan üçün nəsə 
alıb gətirirdi. Mən deyirdim ki, uşağı pis öyrətmə. Deyirdim ki, belə 
etmə, sonra onları idarə etmək çox çətin olacaq. Onun ailə mədəniy-
yəti var idi. Başından aşan işlərinin içərisində evin də problemlərini 
həll etməyə vaxt tapırdı. Fidan atası şəhid olandan sonra uzun müd-
dət qapı döyüləndə qapıya qaçırdı ki, atası gələcək. Sonra getmədi. 
Atasının gəlməməsinə öyrəşdi. Fidan o zaman balaca idi, atası şəhid 
olandan sonra 2 yaşını tamam etdi. Ona görə də hələ atasızlığın nə 
olduğunu başa düşmür. Aparıram dəfn oldunduğu yerə, qara baş 
daşına baxırlar. Mən onları necə başa salım ki, orada yatan sizin ata-
nızdır? Çox çətindir. Fidanın heç vaxt yadına gəlməyəcək. Turan isə 
böyüyəndə məndən soruşacaq ki, ana bəs mənim atamla şəklim niyə 
yoxdur? Ona nə deyim?!

Aprel ayının 19-da Azərbaycan Ordusunun şərəfli zabiti Samid 
İmanovun 6 medalının yanına biri də əlavə olundu. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Samid İma-
novu Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görmüşdü. Aprel 
ayında Vətən torpağını müdafiəyə qalxan ən kiçik yaşlı əsgərimiz də 
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qəhrəman adına layiqdir. Onların hamısı həmin günlərdə Vətənimi-
zin qəhrəmanlıq tarixində yeni bir səhifə açdılar.

Bu gün Neftçaladakı Həsənabad kəndinin qəbiristanlığında ən 
ön cərgədə Samid İmanovun məzarı üstündə üçrəngli Azərbaycan 
bayrağı dalğalanır. Onun adı ilə bir mahal, bir el, Azərbaycan fəxr 
edir. Lakin Samid İmanovun ruhu narahatdır... Onu sevənlərin yuxu-
suna gəlib deyir ki, anama deyin ağlamasın, şəkillərimi divardan yı-
ğışdırsın, axı evdə ağlayanda mən o evə gələ bilmirəm...

Kim nə deyir desin, mən isə ruhların varlığına, ruhların narahat-
lığına, ruhların divanına inanıram. Elə Milli Qəhrəmanımız Samid 
İmanov da, şəhid olduqdan sonra cismi vətən torpağına əmanət edil-
məzdən əvvəl narahat ruhu ilə gəlib evini gəzmiş, balalarına, ata-a-
nasına baş çəkmişdi. O, balalarını, ailəsini ata-anasına əmanət edib 
getmişdi. O bilirdi ki, arxasında dağ kimi qardaşı var...

Şəhid ruhları o zaman rahat olur ki, onların arzuları həyata keç-
sin, onların istədikləri idealları, əməlləri yaşasın bu dünyada. Onların 
arzularına, istəklərinə zidd gedənləri isə bu dünyada DİVAN gözlə-
yir... Ruhların DİVANI - MƏHKƏMƏSİ isə çox ağır olur... Bilmirsən 
ki, səni nə zaman, harada DİVANA çəkərlər...
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QƏHRƏMAN ATALARINI CƏNNƏTDƏ  
AXTARAN MƏLƏKLƏR

Ermənilər bizim torpaqlarımıza göz 
dikən gündən Qazaxda erməni kəndləri 
ilə üzbəüz yaşayan azərbaycanlıların da 
güzəranı dəyişmişdi. Onlar rus havadar-
larından aldıqları mərmiləri kəndlərə 
yağdırır, sadə, zəhmətə bağlı insanların 
həyatına və təsərrüfatına ağır zərbə vu-
rur, ümidlərini qırırdılar. Hamı bilirdi 
ki, ermənini belə tərpədən, dingildədən 
ruslar və onların silahlarıdır. Yoxsa, er-
məni dığaları təkbaşına kəndin heç bir 
cavanı ilə üz-üzə gəlməyə cürət etməzdi.

1992-ci ilin payızı aləmə gözəlliyi-
ni çiləmişdi. Çiskinli-dumanlı havalar 

öz dövranını sürməyə başlamışdı. Dağlar-dərələr payızın libasını ge-
yinmiş, aramsız yağan yağışlar isə təbiətin mənzərəsini dəyişmişdi. 
Fərəhli kəndinin camaatı bu payızı nigaranlıqla qarşılamışdı, əvvəlki 
illərdən fərqli olaraq, ayıq-sayıq yaşamağa başlamışdılar. 

Kənd əhli özünü düşməndən qorumağa çalışsa da, təsərrüfatın-
dan əlini üzməmişdi. Payızın çiskinli axşamlarından birində yenə də 
qırılmışlar üzbəüz kənddən top-tüfənglə Fərəhlini atəşə tutmuşdular. 
Mərmilərdən biri gəlib düz Həsən kişinin evinə düşmüşdü, digəri isə 
kəndin dükanını viranə qoymuşdu. El-oba yenə işini atıb, kənd aşağı 
dərəyə enmişdi, çayın kənarındakı qonşu evin həyətinə sığınmışdı. 
Guya ki, erməni buraya mərmi atmayacaqdı... İnsanın xisləti belədir, 
arxasınca gələn təhlükədən qaçmaq istəyər həmişə... O gecə Sima 
müəllimə də iki oğlunun və qızının əlindən tutub qaçmağa başlamış-
dı, yağış və palçıq onların üst-başlarını islatmışdı. O zaman 8 yaşlı 
Mühüd üzünü anasına tutub: “Ay ana, mən böyüyəndə bu ermənilə-
rin nəfəsini kəsəcəm”, - demişdi. Uşağın üzünü, üst-başını çayın suyu 
ilə yuyan Sima xanım isə oğluna: “Ay bala, sən böyüyənə qədər mü-
haribəmi qalacaq?!”, - deyə cavab vermişdi.

Bu qısa hadisə ilə oğlu Mühüd Orucovun uşaqlığını xatırladı Sima 
xanım. Mən nə biləydim ki, o müharibə bu günə qədər uzanıb, balala-
rımıza qənim kəsiləcək, - dedi və yenidən söhbətinə davam etdi: 

- Mühüd səkkiz illik məktəbi bitirəndən sonra sənədlərini Cəm-
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şid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb Liseyə verdi. İndi fikirləşən-
də deyirəm ki, kaş əllərim qırılaydı, qəbul olunmaq üçün ərizəsini 
mən yazmışdım. 2002-ci ildə həmin məktəbi bitirib Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil oldu, 2006-cı ildə isə 
oranı bitirdi və qoşun kəşfiyyatı ixtisasını mənimsədi. Hər yerdə bi-
rinci idi oğlum. Ancaq insanlara, dostlarına yaxşılıq etmək haqqında 
fikirləşərdi. Kimsənin geridə qalmasını istəməzdi. Hərbi məktəbdə 
oxuyanda bir neçə dəfə şuluqluq eləmişdi, az qala, məktəbdən qo-
vulacaqdı. Nizam-intizamı pozmamışdı. Sadəcə bir dostunun yerinə 
imtahana girmişdi, bir neçə dəfə də qrup yoldaşlarının əvəzinə dərsə 
cavab verəndə “yaxalanmışdı”. Axı onlar lap gənc yaşlarında idilər... 
Belə əhvalatlar hər bir gəncə xas olur, əslində. Oğlum tay-tuşlarından 
seçilirdi, uğur elə bil ki, onunla birlikdə addımlayırdı. Bir gün də gə-
lib dedi ki: “Ana, bizi Türkiyəyə, üç aylıq kursa aparırlar”. Başladım 
ağlamağa, ayrılıqdan qorxduğum üçün ürəyimdə getməsinə etiraz 
etdim. Üç aydan sonra qayıdıb gələndə, özü ilə bərabər xeyli şad xə-
bər gətirdi, dedi ki, komanda olaraq birinci yeri qazanıblar. Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə onu “Azərbay-
can aslanı” adlandırıb və şəxsən özü təltif edib.

Bir gün evdə oturmuşduq, oğlum Elbəyi dedi ki, ana, televizor-
da qardaşımı göstəriblər. Azərbaycan Prezidenti ona saat bağışlayıb. 
Yoldaşım Qurbana dedim ki, gəl gedək Mühüdgilə, görək bu nə söh-
bətdir. Yığışıb gəldik Sumqayıta. Bizə Prezidentin bağışladığı saatı 
göstərdi və dedi ki, ana bu saatı sənə verirəm. Mən də dedim ki, ay 
oğul, saat nəyimə lazımdır, qoy qalsın oğulların üçün! Bir dəfə yenə 
də Qazaxdan yığışıb gəldik ki, onun ailəsindən xəbər bilək. Məni 
qucaqlayıb öpdü. Boynundan bir qızıl zəncir çıxarıb mənə uzatdı və 
dedi ki: “Ana, bu gün doğum günüm idi, yoldaşlarım bunu mənə hə-
diyyə etdilər, mən də sənə verirəm”. Götürmək istəmədim, amma o, 
israrlı idi, dedi ki, hələ bundan sonra o qədər hədiyyələrim olacaq ki... 
Mühüd ən dəyərli hədiyyələrini hər zaman mənə verərdi. Bir dəfə 
də elə təzəcə evlərinə gəlmişdik ki, qəfildən o da arxamızca içəri gir-
di. Baxdım ki, qaşqabaqlıdır, dedim: “Ay bala, nə olub, qaş-qabağın 
yerlə gedir?”. Dedi: “Ay ana, heç nə olmayıb, yorğunam, Qazaxdan 
gəlirəm”. Dedim: “Ay oğul, ordan gəlirdinsə, elə deyəydin, biz də 
səninlə gələydik də...”. Gülüb dedi ki: “Mən tapşırığa getmişdim...”. 
Oğlum haqqında o qədər xatirələrim var ki... 32 illik həyatının hər 
gününü danışsam, daha ömrüm yetməz ki...
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Özü danışırdı ki, ezamiyyətdə olduğu hərbi hissədə bir hərbçi 
ondan soruşub ki: “Mühüd adlı oğlan var, adına “Mixaylo” deyirlər. 
Yaman qəhrəmandır. Bizim tərəflərdəndir, onu tanımırsan ki?!”. Mü-
hüd də gülərək deyib ki: “Xeyr, heç rastlaşmamışam onunla. Görsəm, 
xəbərini çatdıraram”. Oğlum elə igid, elə gözəl idi ki... Sifəti ağappaq, 
enlikürəkli, alagözlü idi Mühüdüm. Hərdən dərdimi bayatılarla oxu-
yub özümü aldadıram:

Dağ başında qar yağar,
Bulud keçər, qar yağar,
Mühüd kimi oğulu,
Analar tək-tək doğar.

Fələyi dindirəydim,
Bilməzin bildirəydim,
Mənə yazı yazanda,
Qələmin sındıraydım.

Oğlumun nəşini 8 gün gözlədik. Həyətdə çadır qurdular. Bir 
vaxt oğluma bu həyətdə toy mağarı qurdurmuşduq. Sonra dedilər 
ki, məlumat səhvdir. İnandıq. Gəlinim Qumru dedi ki, ola bilməz ki, 
Mühüd ölsün, o sağdır, 3 ay da keçsə də gələcək. Yəqin tapşırığa ge-
dib, ya da təlimdədir. Düz 8 gün ondan soraq ala bilmədik, mənim 
8 günüm zülmlə keçdi. Baxdım ki, halva qazanı da gətirilib, çala da 
qazıblar. Dedim ki, oğlumun ölüm xəbəri kaş ki, yalan olsun, bu ça-
dırda ayaqyalın oynayaram, cöngə qurban kəsərəm. Onun yoxluğuna 
gəlinim də inanmırdı, mən də...

Burda bir qala düşdü,
Dağ aşdı, yala düşdü.
Göydən bir bəla gəldi,
Bizim mahala düşdü.

Hərbçi dostları onun qəhrəmanlığından danışırdılar. Deyirdilər ki, 
sona qədər yaralı dostlarını, əsgərləri, hətta ölənləri də çıxarıb döyüş 
bölgəsindən. Yaralıları həkimlərə çatdırıb. Özü də yaralı olub, həkim-
lər ona arxada qalmağı təkid etsələr də, yenə ön cəbhəyə qayıdıb ki, 
döyüşü axıra kimi davam etdirsin. Sonra mərmi partlayışından ölüb. 
Əsgərlər Mühüdün meyitini daşların arasından götürüblər. Daşların 
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arasından da gicitkən boy veribmiş... Gicitkənlər öpüb balamın üzü-
nü... 8 gün daşların arasında qalan balamdan xəbərim olmayıb...

Əzizim xalı yerdə,
Gül-bənövşəli yerdə.
Oğlum tənha can verdi,
Qaldı döşəli yerdə...

Gəlinim Qumru keçən dəfə gözdən oğurlanıb, Mühüdün əmisi 
oğlu ilə qəbir üstünə gediblər. Narahat oldum, dedim ki, niyə tək ge-
dirdin, o da cavab verdi ki, Mühüdə sözüm vardı...

Qumru Qurbanova ilə Mühüd Orucovun izdivacı iki ailənin ra-
zılığı ilə baş tutub. Gənclər 2008-ci ilin noyabr ayında nişanlanıblar, 
2009-cu ilin oktyabr ayında Fərəhli kəndində, Orucovların ocağında 
toy çalınıb. Həmin ərəfədə Mühüd Orucov hərbi hissədə qrup ko-
mandirinin müavini vəzifəsini icra edib. Toydan az sonra cavan ailə 
Sumqayıtda yaşamağa qərar verib. Mühüd əvvəlcə əmisi Elşad Oru-
cova qonşu gedib, ona yaxın məhəllədə ev kirayələyib. 5 ay keçəndən 
sonra, mart ayının 8-də əlindəki açarı həyat yoldaşı Qumru xanıma 
verərək, onun Qadınlar bayramını təbrik edib və deyib ki, bundan 
sonra Sumqayıtda üç otaqlı mənzildə yaşayacaqlar. Mart ayının 14-də 
isə həmin mənzilə köçüblər. 2011-ci ilin iyun ayının 3-də əkiz oğlanla-
rı dünyaya gəlib. Mühüd uşaqlarının birinə Anar, digərinə isə Vüqar 
adını verib.

-Bilirdim ki, yorğun gəlir, işi ağırdır, ancaq 2014-cü ilə qədər ön 
cəbhədə döyüşməsindən xəbərim olmamışdı, - deyə söhbətə başlayır 
Qumru xanım:

- 2014-cü ilin avqust ayının əvvəlində düz 1 həftə evə gəlmədi. 
Fikirləşərdim ki, birdən şəhid olar. Çox nigaran idim. Evə gələndə 
isə baxdım ki, paltarları cırıq-cırıq, üst-başı qanlı, tozun içərisindədir. 
Mən bilməzdim ki, o hansı yollardan keçib. Sonra dedi ki, sən gör-
dün ordakı qan ləkələrini, dedim qurumuş nəsə var idi. Çox ağrılı bir 
şəkildə dedi ki, onlar yaralıların və şəhidlərin qanı idi. Onu heç vaxt 
belə vəziyyətdə görməmişdim. Yenə bizə heç nə demədi. Ona bir neçə 
gün tətil vermişdilər.

Evləndiyimiz gündən Mühüd məni həsrət çəkməyə, yol göz-
ləməyə öyrətdi. Evə gələndə uşaq kimi sevinirdim. O, içəri girən-
dən-mürgüləyənə kimi dilim dinc durmurdu, hər şeyi, hətta ən kiçik 



Mühüd Orucov

121

xəbərləri danışırdım ona. Bəlkə də, dediklərim yadında qalmırdı... 
Həm dostum, həm sirdaşım, həm də güvəndiyim insan idi Mühüd. 
Son dəfə ayrıldığımız gündən çox vaxt keçib, mənsə onu hələ də göz-
ləyirəm... Ötən il mart ayının 21-də yaxın dostu Elnurun ailəsi ilə yığı-
şıb birlikdə Novruz bayramını qeyd etdik. O, evə bir də martın 27-də 
gəldi, arada əmisigilə gedib baş çəkdi və axşam qayıtdı. Gecə saat 4-də 
Vüqar qızdırmanın içində yanırdı, ağlamağa başladı. Mühüd yuxu-
dan durub onun boğazını ovdu, uşağı sakitləşdirdi, qayğısına qaldı. 
Səhər saat 6-da onu yola salanda uşaqlar da durub qapının ağzına 
gəldilər. Heç vaxt onlar atalarını yola salmaq üçün oyanmamışdılar. 
Onlara öyrətdim ki: “Ata, sənə yaxşı yol, ata özünü qoru...”, - desin-
lər, əkizlərin ikisi də dediklərimi təkrar etdilər. Sonra elə bil, ürəyim 
titrədi. Öz-özümə fikirləşdim ki, axı, bu uşaqlar ataları yola düşən-
də, yuxudan oyanmazdılar. Şübhələrimi özümdən kənarlaşdırmağa 
çalışdım. Mühüddən xeyli vaxt xəbər çıxmadı. Yalnız aprelin 2-də 
telefonuna zəng çatdı. Günorta saat 11 olardı, yazırdı ki, hər şey qay-
dasındadır, narahat olmayın. Mən də həmişəki kimi çox rahat halda 
başımı ev işlərinə qatdım. Aprelin 3-ü isə Mühüdün əmiləri gəldilər.

Elşad Orucov, (Mühüd Orucovun əmisi):
- Martın 27-si Mühüd bizə gəldi. Böyük oğlum Etibarı qırağa 

çəkib, ona nəsə dedi. Bir az oturub söhbət edəndən sonra çıxıb get-
di. Onun belə gec-gec görünüb, tez getməsinə öyrəşmişdik. Aprelin 
2-dən sonra Mühüddən nigaran qaldıq. Axırıncı dəfə ayrılanda oğ-
luma deyibmiş ki, mənim vaxtım olmadı, apar balaca əkizlərin saç-
larını qaydaya sal, başlarında tük çoxalıb. Bir də tapşırıb ki, gözün 
daim onların üstündə olsun. Etibar ondan nə baş verdiyini soruşub, 
o da əlini oğlumun kürəyinə vurub, çətin bir əməliyyata gedirəm, 
yaxşı olar, inşallah, deyib, ayrılanda isə yenə də: “Uşaqlarda gözün 
olsun”, - söyləyib. Erməni tapdağında əzilən torpaqlarımızdan ilk şə-
hid xəbərlərini alanda hamımız narahat olmağa başladıq. Aprelin 3-ü 
gündüz gəldim Qumrunun yanına ki, ay qızım, nə xəbər var, əslində 
istəyirdim ki, uşaqları götürüm evimə aparım. O da cavab verdi ki, 
dünən Mühüdlə danışıb. Sevindim: “Ay gəlin, sənə muştuluq düşür 
ki” - dedim... Dünəndən aldığımız bəd xəbərin yalan olduğuna inan-
dım. Bir azdan yenə xəbər aldıq ki, Mühüd yaralıdır. Yığışıb rayona 
yola düşdük. Yenidən xəbərin yalan olduğunu dedilər, guya adlar 
dəyişik düşüb. Yenə sevindik. Sonra da... Hər şey dəyişdi... Bir anın 
içərisində nəslimizə və elimizə dəyən zərbənin ağırlığından həm be-
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limiz əyildi, həm də vüqarımız yüksəldi. Mühüd kapitan olsa da, nü-
munəvi xidmətinə görə ona tabor komandiri vəzifəsi etibar edilmişdi 
və tezliklə növbəti hərbi rütbəyə də layiq görüləcəkdi.

Nazim Orucov, (Mühüd Orucovun əmisi):
-Bizim babalarımız da Böyük Vətən Müharibəsində sona qədər 

vuruşublar. Onların sinələri orden-medallarla dolu idi. Babası Mühü-
də öz atasının adını qoymuşdu. Biz əsilli-nəsilli, oxuyub təhsil almış 
insanlarıq. El-obanın içində hörmət-izzət sahibi olmuşuq. İndi Mü-
hüd də babaları kimi bizim nəslin adını uca zirvəyə qaldırdı. Kəndi-
mizin 5-ci şəhidi oldu. Ölümündən sonra dövlətimiz onun əməyini 
yüksək qiymətləndirdi. Mühüdün ipoteka ilə aldığı və ailəsinin ya-
şadığı evin bank borcunu dövlətimiz ödədi, vətən uğrunda canından 
keçdiyinə görə, uşaqlarına daha bir mənzil hədiyyə olundu. Mühüd 
Orucov Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən “İgidliyə görə” 
medalı ilə təltif edildi. İndi Qazaxın Fərəhli kəndindəki evimiz zi-
yarətgaha, qibləgaha dönüb. Hər gün o evə Mühüdü yad edən in-
sanlar – dostları, tanışları axışıb gəlir. Mühüd igid döyüşçü olmaqla 
yanaşı, təmkinli və uzaqgörən idi, eyni zamanda çox bilib az danışan, 
ailəsinə və özündən böyüyə hörmətlə yanaşan dəyərli oğul idi. Mü-
hüd gözümdə bu gün Göyəzən dağı qədər uca görünür.

Mühüdün anası Sima Hacıyeva yenə oğlu haqqında xatirələrini 
çözələyir:

- Bir dəfə kənddə oturmuşduq. Mühüd dedi ki, ay ana, kəndimiz-
də Əsəd baba var eee.., bax o kişi sağ olsun, dostlarımın yanında mə-
nim üzümü ağ elədi. Bir dəfə qrupumuzun uşaqları ilə bu Əsəd baba-
ya rast gəldik. Qoyun otarırdı. Maskalandığımızdan məni tanımadı. 
Səsimi dəyişib dedim ki, a kişi, o quzunun birini bizə satarsanmı? 
Kişi heç gözləmədən cavabında dedi ki, a bala, sizin kimi oğullara bu 
quzuların hamısı qurbandır. Ürəyiniz hansını istəyir, götürün. Sağol-
laşıb ayrıldıq kişidən, ancaq bilmədi ki, o uşaqların içərisindəkilərdən 
biri də mənəm.

Doğmaları, xəyalı ilə yaşadıqları şəhidin haqqında elə şirin, elə 
kövrək danışırlar ki... Qumru xanım danışdıqca bütün vücudu titrə-
yir, əsir, elə bil ki, anasından ayrılmış bir quşcuğazdır... Duydum ki, 
qorxur bu həyatdan, hisslərini dilə gətirir tənha gəlin:

- İndi kimsəsizlikdən, səssizlikdən boğuluram, havam çatmır 
sanki... Onun yoxluğunu bu evdə heç nə doldurmur. Böyüyən-
də uşaqlarıma nə deyəcəyəm, bilmirəm, özümü gücsüz, kimsəsiz, 
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yalqız sayıram. Hərdən yuxuma gəlir Mühüd. Onu yuxuda da gör-
səm, özümdə qüvvət tapıram. Hər zaman haradansa qayıdıb gəlir. 
Həqiqətdə bir daha geri dönməyəcəyini bilsəm də, yuxularımda onu, 
evimizin yuxarı başında görürəm. Aprel döyüşlərindən çıxmış, qalib 
kimi dəyir gözümə.

Qumru danışırdı, mən isə bir neçə il bundan əvvəl yazdığım bir 
şeirimi xatırlayırdım:

Tir-tir titrəyirəm evin içində, 
Havadan soyuq qar qoxusu gəlir. 
Elə bil, ağlayır hicran içimdə,
Elə bil, ayrılıq havası gəlir.

Belə getsə soyuq aparar məni,
Ürəyim köksümün altında donar.
Yağan qar üşüdər kövrək qəlbimi,
Qorxuram ay Tanrım, sevgim də donar.

                                            (Aida Eyvazlı GÖYTÜRK)

Qumru Mühüdü xatırladıqca, göz yaşları yanağından sel kimi 
axırdı, mənsə o göz yaşlarının soyuğunda üşüyürdüm. Könlümü 
titrədən və üşüdən bu kövrək gəlinin isə ürəyi dolu idi:

- Bir dəfə kəndə getmişdik. Gecənin bir aləmi elə leysan başla-
dı ki, gəl görəsən... Bir də baxdım ki, qapı açıldı, Mühüd girdi içəri. 
Özünüz bilirsiniz ki, kənd evlərində qapıya kilid vurmazlar. Darva-
zadan yox, çəpərin üstündən atlanıb gəlmişdi ki, görən olmasın. Hər-
bi tapşırığı başa vurub geri dönmüşdü. O gecə uşaqları qucaqlayıb, 
öpdü, yatdıqları yerdə onları bağrına basıb qoxladı. Sonra evdən hər-
bçi dostları üçün də yemək tədarükü götürüb getdi... O günləri yada 
saldıqca - nə xoşbəxt olmuşam bir zaman Allah, - deyirəm!

 
Uşaqların bu il 7 yaşları tamam olacaq. Hər gün məndən atalarını 

soruşurlar. Pəncərədən boylanıb həyətə qara rəngli maşının gəldiyini 
görəndə, sevincək deyirlər ki: - “Gəldi-gəldi... atamız gəldi”... Lakin ma-
şından başqa bir adamın düşdüyünü görəndə, üstümə suallar yağdırır-
lar: “Bəs atamız haradadır, niyə gəlmir? Niyə onun maşınından başqası 
düşür?”. Suallarına cavab tapmaqda aciz qalıram. Bir gün psixoloqla 
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görüşməyə qərar verdim və ondan kömək istədim. Mənə dedi ki, uşaq-
lara Allahdan, Tanrıdan danış, cənnətə getdiyini, atalarının bir qəhrə-
man olduğunu söylə, inandır onları. Bundan sonra xəyallar qurub, na-
ğıllar danışdım, ən azı uşaqların ümidlərini qırdım... Ümidlə yaşamaq 
ağrısından qurtardım onları. İndi pəncərədən boylananda deyirlər ki, 
atamız cənnətdədir. Sonra da deyirlər ki, ana, bizi cənnətə, atamızın 
yanına apar... Deyirəm ki, ora çox uzaqdır. Onda deyirlər ki, ana, bizi 
təyyarəyə mindir, gedək cənnətə, atamızın yanına. O bura gəlmir, biz 
gedək də, axı darıxırıq atamız üçün... Cənnətin yolunun harada oldu-
ğunu soruşurlar məndən... Dəfələrlə söhbətlərinə qulaq kəsilmişəm, öz 
aralarında cənnətə atalarının yanına getmək üçün plan cızırlar...

Atasının 40 mərasimini verib gələmişdik, gecənin bir aləmində 
Vüqar ağlaya-ağlaya yuxudan oyandı. Onu güclə sakitləşdirib soruş-
dum ki, nə olub? Dedi ki, yuxusunda atasını görüb, atası yanından 
çıxıb gedib və deyib ki, mən daha qayıtmayacağam. Uşaq göz yaşları 
içərisində, hirslə, titrəyə-titrəyə soruşurdu ki, atam niyə bizdən kü-
süb gedib, niyə qayıtmır?! Bir dəfə də həyətdə qara rəngli bir maşını 
görüb, gedib hərəsi bir təkərindən yapışıblar ki, atam bizi aparmağa 
gəlib. Bunları maşından birtəhər araladım. Yolda yenə yanlarından 
atasının maşınına oxşar maşın ötüb keçdi. Anar dönüb Vüqara dedi 
ki, ay qaqaş, görürsənmi, ata bizdən küsüb, keçib getdi, maşını saxla-
madı ki, bizi də aparsın... Bax belə əzablar içərisindəyəm.

Həəəə... Qorxuram həyatdan. İki il keçib, mən isə hələ də onu axta-
rıram... Evdə hər yerdə onun izləri var axı. Yemək yeyəndə də, iş görən-
də də özümlə elə xəyal qururam ki, sanki Mühüd də yanımdadır.

Mühüdün anası Sima Hacıyeva Qazaxın Fərəhli kənd məktə-
bində sinif müəlliməsi işləyib. Elə oğlunun da ilk müəllimi özü olub. 
Ona “Ana”, “Vətən” sözlərini yazmağı öyrədib, bütün şagirdləri kimi 
Mühüdə də torpaq sevgisini aşılayıb. Deyir ki, elə bir şücaətli oğul bö-
yütdüm, getdi Vətən üçün şəhid oldu. Ağrısına dözə bilmirik. Keçən 
dəfə atası Qurban kişi evdən çıxıb, yolda ağlaya-ağlaya gedirmiş. Evdə 
ağlamır ki, biz görməyək, ürəyimizi qubarlandırmasın. Qonşu tutub 
qolundan gətirib evə. Deyib ki, sənin oğlun qəhrəmandır, ölməyib, qəl-
bimizdə yaşayır, biz onunla fəxr edirik, sən nədən ağlayasan?! Atadır, 
iftixarı, güvənc yeri gedib evindən. Belimizi qırıb, tifaqımızı dağıdıb 
bu itki. Vallah mən istəmərəm ki, erməninin də balası ölsün. O da mə-
nim kimi “bala vay, laylay ” - deyib ağlayır axı. Bu aranı qarışdıranlara 
nifrət edirəm. Müharibəyə nifrət edirəm. Mən bütün analar kimi, sülh 
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istəyirəm!!! Mühüdün əkizləri Anar və Vüqar hər dəfə atalarını xatırla-
yanda ürəyimin başı yanır. Ötən yay kənddə yarpaq dolması bişirmiş-
dim. Mühüd də dolmanı çox sevirdi. Bir də baxıram ki, Anar Vüqara 
deyir ki, gəl dolmadan götürüb atamız üçün saxlayaq, axşam gələndə 
yesin...O uşaqlara baxanda, ciyərim partlayır. Deyirəm ki ay Mühüd:

Mələ, ceyranım mələ,
Atanı verdim ələ.
Mən mələdim gəlmədi,
Sən mələ, bəlkə gələ.

Sən öldün anan qaldı,
Oduna yanan qaldı.
Dünyadan kam almadın,
Əkiz nişanən qaldı.

Dostlarının, hərbçi yoldaşlarının xatirəsində isə Mühüd Orucov 
əsl döyüşçü, vətənpərvər, mərd, etibarlı bir dost kimi qaldı. Ömrü-
nün sonunu kəşfiyyat taborunun komandiri kimi başa vuran Mühüd 
Orduda xidmət etdiyi illər ərzində çox əhəmiyyətli əməliyyatlar ye-
rinə yetirmiş, hər zaman da rəhbərliyin rəğbətini qazanmışdı. Zabit 
və əsgər heyətinə isə hər zaman deyirdi ki, öndə gedən zabit, arxasına 
dönüb baxdıqda qürur keçirməli və arxadan gələn heyət də öndəki 
zabitə öz həyatını etibar etməyi bacarmalıdır. Mühüd Orucov qru-
pundakı əsgərlərlə kəşfiyyat əməliyyatına gedərkən, yanındakı şəxsi 
heyəti sağ-salamat geri qaytarmış, tapşırıqları lazımınca yerinə yetir-
mişdi. O kəşfiyyat üçün, ordu üçün yaranmışdı sanki. Dostları danı-
şırdılar ki, bir dəfə 6 nəfərlə kəşfiyyata gedərkən, düşmənin meşədə 
qurduğu postun yaxınlığına gəlib çatır, bu vaxt erməni tərəfin iti du-
yuq düşüb hürməyə başlayır. Meşənin içərisində olan 6 azərbaycan-
lı hərbi qulluqçu iki hissəyə ayrılır və əməliyyatı davam etdirir. İtin 
səsini eşidən erməni zabiti çıxıb ətrafı nəzərdən keçirir, lakin kimsəni 
görmür, bununla belə, itin hürməsindən şübhələnir və ərazidə kənar 
şəxsin olduğunu anlayır. Bu dəm başları yeyib-içməyə qarışan ermə-
nilər təlaşa düşürlər. Öndə olan Mühüd Orucov və onun yanındakı 
digər kəşfiyyatçı dərhal iki erməni gözətçisini öldürür, sığınacaqdakı 
erməniləri isə qumbara ataraq məhv edirlər. Mühüdün rəhbərliyi ilə 
belə əməliyyatlar çox olurdu. Bütün hərbi hissə bilirdi ki, Mühüd hər-
bi əməliyyatdan əliboş qayıtmayacaq...“Kəşfiyyatın Mixaylosu” adını 
o, əbəs yerə qazanmamışdı ki... 2014-cü ildə isə ermənilərin böyük bir 
blindajlarını partladıb, onları itkilərə məruz qoyub. Bir şəhidi belinə 
bağlayıb, onu sürüyə-sürüyə atəş bölgəsindən çıxarıb. Özünün dö-
yüşçülərinin isə burnu da qanamayıb. Çox uğurlu əməliyyat keçirib. 
Hətta bir neçə postu dağıdıblar və ön cəbhədə qalaraq 3 nəfər yaralını 
səngərdən gətirib keçirib. Ermənilərin qərargahını məhv etmişdi.
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Son döyüşdən isə Mühüd Orucov qızmış ermənilərin minaa-
tandan açdığı atəş nəticəsində yerindəcə şəhid olmuşdu. Hər zaman 
əməliyyata hamıdan birinci çıxan və hamıdan axırda qayıdan Mühüd 
bu dəfə son döyüşdən geri dönmədi. Toz dumanı çəkiləndən sonra 
arxadakı əsgərlər onu görməyəndə dərk etdilər ki, artıq komandir-
ləri yoxdur... Amma onlar döyüşü davam etdirmişdilər. Ölüm-dirim 
savaşı Talış yüksəkliyinin əldə olunması ilə nəticələnmişdi. Mühüd 
Orucov, Murad Mirzəyev, Samid İmanov, Pəncəli Teymurov - bu 
dörd igid, Talış yüksəkliyinin alınması uğrunda ilk döyüş tapşırığını 
uğurla yerinə yetirmişdilər. Elə ilk həmlələrdən bir neçə postu düş-
məndən azad etmiş, arxadan gələn heyəti irəli apara bilmişdilər... 
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 HƏM ŞAİR, HƏM DƏ HƏRBÇİ İDİ  
NƏCMƏDDİN

“...Biz onların sevgisinə ciddi ya-
naşmırdıq, fikirləşirdik ki, uşaqdırlar... 
Çünki oğlum Nəcməddin dərslərini 
yaxşı oxuyurdu...” - deyir, Nəcməddin 
Savalanovun anası Ramilə müəllimə:

- Uşaqların yetişməsində 8 inkişaf 
nəzəriyyəsi var. Hər uşaqda onlardan 
biri daha çox inkişaf edir və uşaq da hə-
min təfəkkür forması ilə böyüyür. Nəc-
məddinin təfəkküründə isə bu nəzəriy-
yənin 4-ü tam inkişaf etmişdi. O həm 
şeir yazırdı, tarixi, riyaziyyatı bilirdi, 
3-cü sinifdə oxuyanda ərəb dilini öy-
rənməyə başladı. 5-ci sinifdən etibarən 

piano dərsləri ilə məşğul oldu. Bütün bu biliklərə yiyələnməklə ya-
naşı, həm də ürəyində ilk məhəbbətini cücərtdi, onu böyütdü və bir 
gün sevgisi dillərdə dastan oldu. Bu da oğlumun sədaqətindən irəli 
gəlirdi. O həm ailəsinə, həm də Vətənə sədaqətli oğul idi.

2016-cı ilin aprelində Vətənin Qalibiyyət savaşında ağır yarala-
nıb, bir aydan sonra şəhid dostlarının yanına - Tanrı dərgahına ucalan 
Nəcməddin Savalanov haqqında ilk məhəbbətini onunla paylaşmış 
Rəqsanə xanım danışır:

- Mən İmişli rayonunun özündə, Nəcməddingil isə rayonun Gö-
bəktala kəndində yaşayırdılar. El-oba, qohum-əqrəbanın xeyir-şərinə 
gedən valideynlərimizin yanında mən Göbəktalaya gedər, Nəcməd-
din də rayona gələrdi, bir-birimizi hərdən görərdik. O, mənə oğ-
run-oğrun diqqət yetirər, mən də ona baxardım. Əslində eyni yaşda 
olan uşaqlar idik, ikimiz də 1985-ci ildə doğulmuşduq. Nəcməddin 
fevral ayının 26-da, mən isə aprelin 8-də. Kəndə söz yayılmışdı ki, 
Nəcməddin məni sevir.

Ətrafdakılar sevgimizə baxıb gülərdilər, bizsə hamıdan utanar, 
çəkinərdik. Eşqimizi sirr kimi aramızda qorusaq da, haqqımızda 
söz-söhbətlər tükənmək bilmirdi. Nəcməddin C.Naxçıvanski adına 
Hərbi Liseyə qəbul olanda, mənə xəbər göndərdi ki, onu gözləyim. 
Sonra Ali Hərbi Məktəbdə təhsilini davam etdirdi. Bir də baxdım ki, 
bir neçə yerdən elçilərim var. Atam musiqi məktəbinin direktoru idi. 
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Qapımıza gələn elçilərdən Nəcməddinin xəbəri var idi, onunla arada 
böyüklərin gözündən yayınıb gizlində görüşürdük. Onda da Nəc-
məddin deyirdi ki, atan səni ərə versə, hətta gəlin getdiyin evdən səni 
götürüb qaçaram. Bu dərd bizi öldürürdü. Elə bilirdik ki, çıxış yolu 
yoxdur. Fikirləşirdim ki, Nəcməddinin atası yoxdur, birdən atam 
məni ona verməz... O zaman həyatı dərindən anlamırdım. Akif dayı, 
Nəcməddin 1-ci sinfə getdiyi ilk gündə sentyabrın 2-də avtomabil qə-
zasına düşmüşdü və 1 gün sonra xəstəxanada vəfat etmişdi. Ondan 
sonra anası Ramilə müəllimə 3 oğlunu tək böyütmüşdü. 

2008-ci ildə Ramilə müəllimə böyük oğlu Elməddini evləndirmək 
istəyəndə, o, anasının bu təklifini rədd edir və deyir ki, məndən kiçik 
də olsa, Nəcməddini evləndirməliyik, çünki sevdiyi qızın elçisi çox-
dur, başqasına versələr, uşaq dəli olar. Qısa vaxt çərçivəsində bütün 
ailə toya hazırlaşır. Nəcməddinin ata nənəsi Həmidənin ayaqları tu-
tulmuşdu, ona görə də qız evinə gedə bilmirdi. Nəcməddin gəlib ilk 
xeyir-duasını nənəsindən almışdı, nənəsi də onu belə uğurlamışdı:

Bu ay, bu gün mübarək,
Bu toy-düyün mübarək.
Atasız oğul toyu,
Mübarək ay, mübarək!!!

Toyundan sonra özünü dünyanın xoşbəxti sayan Nəcməddin 
Savalanovu Səngəçaldakı hərbi hissəyə göndərdilər. Gənc zabit bir 
qədər burada işləyəndən sonra, onun təyinatını Ağdama verdilər. 
Rəqsanə xanım deyir ki, hər dəfə körpələrimiz dünyaya gəldikcə, 
Nəcməddin uşaq kimi sevinirdi. Uşaqlar ağlayanda, onlara qoşulub 
o da gözlərinin yaşını tökürdi. Düşmənlə üzbəüz döyüşlərə, əməliy-
yata gedən zabitin ürəyi, bir körpənin göz yaşlarına dözməyəcək qə-
dər kövrək idi. Atasız əsgərlərin başına sığal çəkər, onları diqqətdən 
kənarda qoymazdı. Axı özü atasız böyümüşdü. Bu ağrının nə demək 
olduğunu gözəl bilirdi.

Rəqsanə musiqi təhsili olsa da, Nəcməddinin arzusuna uyğun 
olaraq, heç yerdə işləmədi. Əri ona demişdi ki, nə qədər ki, mən sa-
ğam, sən heç vaxt işləməyəcəksən, yalnız mən öləndən sonra işləyə 
bilərsən... Rəqsanə ərindən çox nigaran idi. Hər gün, hər saat, hər 
an onun səsini eşitməyə hazır idi. Bütün qohum-əqrəbanı bir-birinə 
vururdu ki, Nəcməddindən ona bir xəbər söyləsinlər. Çünki bilirdi 
ki, istehkamçı həyat yoldaşı hər zaman özünü odun-alovun içərisinə 
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atır. Minalanmış sahələri təmizləyir, torpağı zərərsizləşdirirdi. 2013-
cü ildən Nəcməddin Savalanovu Ağdamdakı N saylı hərbi hissənin 
mühəndis istehkam bölüyünə komandiri təyin etmişdilər.

İndi gənc Rəqsanə o günləri göz yaşları içərisində xatırlayır:
- 2013-cü ilin mart ayı idi. Nəcməddinin təyinatını Ağdama ver-

mişdilər. Evlilik həyatımda mən də onunla əsgər oldum, düz 15 dəfə 
ev dəyişdik. Bakıda ipoteka ilə ev götürmüşdük. Evi təmir edib, içə-
risinə yığışmağa onun vaxtı yox idi, biz hər cür çətinliyə dözürdük. 
Yaxın qohumlardan birinin evinə qonaq getmişdik, Nəcməddinə 
zəng vurdum. Telefona özü yox, başaqsı cavab verdi. Həmişəki həyə-
canım məni cənginə aldı, qonaqlıqda olanların əhval-ruhiyyəsinə 
yenə soğan doğradım. Xeyli vaxt keçəndən sonra dedilər ki, Nəcməd-
din yaralıdır. Bir də gördüm, zəng edib məni telefona çağırdı. Səsini 
eşidən kimi məni ağlamaq tutdu. Danışa bilmədim. Dedi yaxşıyam. 
Dedim ki, səsini eşitdim, bəsimdir, sağsansa, daha ölə bilərəm. Körpə 
uşaqları da atdım anamın üstünə. Gecə ilə qaynım və qayınanamla 
yola düşdük, gəlib Ağdamın Sarcalılar kəndinə çatdıq. Nəcməddini 
görəndə, dəhşətə gəldim. Minanı zərərsizləşdirəndə mədəsindən, 
başından, qolundan çoxsaylı yaralar almışdı. Onu oradan götürüb, 
Silahlı Qüvvələrin Bas Klinik Hospitalına gətirdik. Bizə çox nasaz bir 
təcili yardım maşını vermişdilər, o da yolda xarab oldu. Birtəhər gə-
tirib onu hospitala çıxardıq. 1 ay orada yatdı, müalicə aldı. Anası ya-
nına gəlib dedi ki, oğul daha çıx təqaüdə, uşaqlarına bax, başqa yerdə 
işlə. O zaman Nəcməddin ona demişdi ki, ana, mən buradan qalxıb 
salamat işimə qayıtsam, qurban kəsəcəyəm.

Bir-birimizə istəkli və əziz olsaq da, ailəlikcə çox az hallarda süfrə 
başına yığışardıq. Onun dostları çox idi və onlar Nəcməddini mütləq 
gəlib tapırdılar. O qədər səxavətli idi ki, bütün dostları ilə süfrə başın-
da oturardı. Heç kimin toyundan, xeyir-şərindən qalmazdı. İşlədiyi 
rayonlarda da hamı onu öz xeyir işinə çağırardı. Mənə deyirdi ki, bi-
lirəm, evə gec gəlirəm, az görürsən məni, ancaq nə zaman evə gəlsəm, 
üzümə gül, giley-güzarını sonra edərsən. Giley-güzar da edə bilmir-
dim, bir şirin gülüşü ilə bütün incikliklərimi unutdururdu mənə. Bü-
tün arzularımın sehirli çubuğu idi Nəcməddin.

- 2015-ci ildən Tərtərdə N saylı hərbi hissənin qərargah rəisi 
vəzifəsinə təyin edilmişdi. Biz də ailəlikcə köçüb orada yaşayırdıq. 
Hündürmərtəbəli binada ev kirayələmişdik, həmin evdən baxanda 
Ağdərə görünürdü. Novruzqabağı, axşamüstü bazarlığa çıxmışdıq. 
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Dükanda növbə var idi. Bizdən öndə bir gəlin aldıqlarının pulunu he-
sablayırdı, ancaq hiss olunurdu ki, onun pulu az idi. O, aldığı ərzaq-
ların birini götürüb, o birini qoyurdu, son məqamda uşağının istədiyi 
meyvə şirəsini əlinə aldı, şəkər tozunu isə götürmədi. Mən tərəzinin 
yanında qalmış şəkər tozunu qaça-qaça aparıb onun bağlamasının üs-
tünə qoydum. Qadın o qədər alqış etdi ki... Həmin gün Nəcməddin 
səhərə qədər yatmadı... Dedi ki, nə pis zəmanəyə gəlib çatdıq, analar 
uşaqlarına bir dənə ucuz şirniyyatı da ala bilmirlər...

Nəcməddin çox vətənpərvər idi, Mübarizlə, Fəridlə fəxr edirdi. 
Fəridlə bir qrupda oxumuşdular. Hər dəfə onların şəkillərinə baxan-
da deyirdi ki, oğul belə olar. Həm də şair təbiətli idi, gülənlə gülər, 
qəmlənənlə qəmlənərdi.

Biz Tətərdə mərkəzi avtomobil yolunun üstündəki binada yaşa-
yırdıq. Birdən, tank tırtıllarının səsini eşidib eyvana çıxdım. Elə qorx-
dum, elə üşəndim ki... O dəqiqə Nəcməddinə zəng vurdum. Dedi ki, 
narahat olma, heç nə yoxdur. Günorta evə gəldi. Naharını yedi, əsgər-
ləri üçün də yemək götürüb getdi. Martın 29-da isə nahara gəlib, pal-
tarları əynindəcə yıxılıb yatdı. Bir az mürgüləyəndən sonra oyandı. 
Evdən çıxanda, qızları da götürdü ki, hazırlıq məktəbinə ötürsün. Qa-
pının önündə qollarını geniş açıb dedi ki, gəl səni qucaqlayım. Məni 
bağrına basdı, uzaq səfərə gedəcəkmiş kimi görüşdü. Nə zaman gələ-
cəyini soruşdum, dedi ki, bilmək olmaz...

...Axşam hava qaralanda yenidən ona zəng vurub dedim ki, evi-
mizin yanından tanklar keçir, top-mərmi səsindən uşaqlar qorxub ağ-
laşırlar. Hardasan? Nə zaman gələcəksən? Dedi narahat olma, kabi-
netdə otrurmuşam... Gecə top-tüfəng səsi intensivləşəndə, yenə zəng 
vurdum, artıq onun çöldə olduğunu hiss etdim, dedi ki, yıxılın yatın, 
narahat olmayın. Soruşdum ki, bəlkə sən ön cəbhədəsən, dedi ki, mə-
nim orada nə işim var... Beləcə, məni arxayın saldı...

Hərbi şəhərcikdə kirayələdiyimiz ev birinci mərtəbədə idi. Ey-
vana çıxıb baxdım ki, həyətdə ağlaşma, qışqırıq səsləri var, yaşlı qa-
dınlar ağı-bayatı deyib mərəkə qoparırlar, yenə bu müharibə başladı, 
yenə qırılacaq cavanlar, - deyirdilər... Əllərimi göyə açıb Tanrıya yal-
vardım ki, Ay Allah, heç olmasa, mənim bu üç balama bağışla Nəc-
məddini... Bu vaxt həyətdə dayanan bir kişi məndən soruşdu ki, bacı 
İmişlidənsən? Dedim bəli. Dedi ki, o biri qonşu da İmişlidəndir, yol-
daşı mənə dedi, onları aparıram İmişliyə, sən də get ondan soruş, gör 
razıdırsa, qoşul bizə, sizi də aparım... Yaşadığımız binada əsasən hər-
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bçilər ev kirayələmişdilər deyə, hamımız bir-birimizi tanıyırdıq. Tez 
üçünçü bloka qaçıb, həmin qonşunun yaşadığı mərtəbəyə qalxdım və 
gördüm ki, qadın əlində dolu çantalar, qapını kilidləyir. Dedim ki, 
sən hara gedirsən, cavab verdi ki, ərim deyib ki, uşaqları da yığın, 
sürücü ilə gedin İmişliyə...

Gəldim həmin sürücüyə dedim ki, ona əri deyib, ona görə gedir. 
Məndən soruşdu ki, bəs komandir sənə deməyib ki, evə gedəsən? De-
dim ki, mənim telefonuma daha cavab vermir. Bu zaman özü yığıb 
kiminləsə danışdı, baxdım ki, rəngi dəyişdi, səsi titrədi. Sonra mənə 
üzünü tutub: “Bacı komandirdən soruşdular, deyir ki, siz də İmişliyə 
gedənlərə qoşulun...”.

Qonşum məni ərinin kirayələdiyi maşına dəvət etməsə də, mən 
məcburiyyət qarşısında qalıb, uşaqları oyatdım və maşına oturtdum. 
5 saata çatdıq İmişliyə. Yol boyu baxdım ki, qonşumun əri, o mənim 
yoldaşımın tabeçiliyində işləyirdi, hər yarım saatdan bir arvadına 
zəng vurub ondan hal-əhval tutur, Nəcməddin isə bircə dəfə də ol-
sun, mənə zəng etməmişdi... Yol boyu Nəcməddinin qınayırdım ki, 
gör bir dəfə bizimlə maraqlandımı?

Anamgilin həyətinə çatanda sübh çağı, saat 8 idi. Uşaqları elə təzə-
cə rahatlamışdım ki, qonşunun uşağı qaça-qaça gəldi ki, ərazi üzrə po-
lis əməliyyatçısı zəng edib dedi ki, Nəcməddin əmi cəbhədə ayağından 
yaralanıb. Atam tez dost-tanışa zəng vurub öyrəndi ki, Nəcməddini 
Ağdamın Sarcalılar kəndindəki xəstəxanaya aparıblar. Bu xəbəri qay-
nanam Ramilə müəlliməyə və qayınıma çatdırdıq. Yenə başı alovlu 
Sarcalılar xəstəxanasına getdik. Ora çatanda, baxdıq ki, ay Allah, bu-
rada nə qədər adam var... Hamı nigarandır... Hərbi maşınların, təcili 
yardım maşınlarının biri gəlib, biri gedir... Ağlayan kim, qışqıran kim, 
aləm dəyib bir-birinə... Xərəklərdə üstü-başı qanlı yaralıları gətrirdilər, 
kimsəni tanımaq olmurdu. Üz-gözləri rəngli olanlar kəşfiyyatçılar, xü-
susi təyinatlılar idilər... Başqa vaxt olsaydı, gördüyüm mənzərədən ağ-
lımı itirərdim... Qan içində yaralılar arasında inildəyən, qışqıran, halı 
özündə olmayan kim... Ancaq indi fikrimdə ancaq Nəcməddini düşü-
nürdüm, nə olursa olsun, yalnız onu görmək istəyirdim...

Düz iki gün Sarcalılar kəndində olduq... Allah adama kritik vaxt-
larında necə qüvvət verirmiş... Sonra məni Nəcməddinin yanına bu-
raxdılar. Gözünü açıb məni görəndə, yenə gülümsündü, soruşdu ki, 
uşaqları çıxara bildinmi? Dedim ki, “Nəcməddin, narahat olma, hər 
şey yaxşıdır, özünü fikirləş...” Aprelin 2-dən 4-nə qədər orada göz-
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lədik, Nəcməddinin vəziyyəti ağır olduğundan onu helikopterdə tək 
aparmalı idilər... Axır ki, onu helikopterə götürəndə sevindim... Heli-
kopter göyə qalxandan sonra sakitləşdim... Həmin iki gün ərzində ürə-
yimə min fikir gəlirdi, deyirdim ki, birdən ermənilər gəlib buraları alar, 
yaralı-xəstələri kim çıxaracaq buradan... Nəcməddin də qalacaq bur-
da... Bu qara fikirlərdən dəhşətə gəlirdim... Nəcməddini aparan kimi 
qara fikirlər də tərk etdi məni... İndi inanırdım ki, onu sağaldacaqlar.

Biz Sarcalılarda olanda Nəcməddinin tabeliyində işləyənlərin ək-
səriyyəti ora gəlmişdilər və onlar deyirdilər ki, Nəcməddin düşmən 
snayperinin atdığı AKS-5-45 gülləsindən yaralanıb. O güllə də bədənə 
girəndə gəzib bütün orqanları parçalayır. Yarası ağır olsa da, tez arxaya 
zəng vurub, tibbi personalı xəbərdar edib. Onlar gəlib yetişənə qədər o, 
xeyli qan itirib, xərəyə qoyub, Nəcməddini çıxaranda, əsgərinin birinə 
deyib ki, yenə də voleybol oynayacağıq? Əsgər deyib ki, əlbəttə, ko-
mandir, niyə oynamırıq ki? Bu vaxt əsgərə cavab olaraq, ağzında yığıl-
mış qanı yerə tüpürüb, və deyib: “Bir buna bax... Necə oynayacağıq?!.”

Bakı Klinik Hərbi Hospitalına gətirildikdən sonra düz 17 gün ko-
mada yatdı. Harda bir ziyarətgah varsa, gedib oralarda dizin-dizin sü-
rünüb yalvardım ki, ay Allah, Nəcməddini bizə qaytar... Təki arabada 
gəzsin, təki ayaqları işləməsin, təki nəfəsi gəlsin, ömrüm boyu oturub 
qulluğunda dayanaram... 17 gündən sonra komadan ayıldı. İndi o hava 
balonu ilə nəfəs alırdı. Biz onu ancaq dializə aparanda, dəhlizdə gö-
rürdük, gecə-gündüz qohum-əqrəba ilə dəhlizdə qarovul çəkirdik ki, 
Nəcməddini heç olmasa, prosedurlara aparıb-gətirəndə görə bilək...

Nəcməddin Savalanov hərbi xidmətə başladığı ilk günlərdən 
Azərbaycan Ordusunun əfsanəvi kəşfiyyatçısı Raquf Orucovun 
diqqətini cəlb etmişdi. “N” saylı hərbi hissənin mühəndis istehkam 
bölük komandiri təyin edildiyi gündən qərargah rəisi işlədiyi günə 
kimi hər zaman polkovnik Raquf Orucovu özünə ideal bilmişdi. 
Raquf Orcuovun ən yaxın silahdaşıydı.

Kapitan Nəcməddin Savalanov mina üzrə mütəxəssis idi. Onu “mi-
nanın allahı” sayırdılar. Cəsur, mərd və qorxmaz idi. Vətənə bağlı insan 
idi. Onların hərbi hissəsində qulluq etməyə gələn zabitlərə, əsgərlərə ilk 
sualı belə olardı: Sən vətən üçün nə etmisən? Savalanov 31 illik ömrünü 
hədər keçirməmişdi, hər cür əziyyətə qatlaşıb kişi kimi yaşamışdı.

Hərbi xidmətdə olduqları rayonların toyları, şənlikləri Raquf Or-
cuovsuz, Nəcməddin Savalanovsuz ötüşmürdü. Polkovnik və qərar-
gah rəisi Raquf Orucovun yanındakı hərbçilər dəstəsi toy mağarına 
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girdimi, burada çalınan və oxunan musiqilər ancaq Vətən, torpaq, 
Ana haqqında olardı. Nəcməddinin həm də toylarda meyxana demə-
yi var idi. Xəstə yatağında həmin toy şənliklərini, Raqufla və onun 
kimi mərd oğlanlarla keçirdiyi təlimləri və son döyüşünü xatırlayır-
dı... Həmin günlərin birində dostlarından Raquf Orucovu soruşanda, 
polkovnikin həlak olduğunu demişdilər. O zaman hiddətlənmiş, ba-
ğırmaq istəsə də səsi çıxmamışdı. Azərbaycan Ordusunun ən etibarlı 
və səriştəli zabiti, kəşfiyyatın əfsanəsi Raquf heç vaxt ölə bilməzdi axı. 
Raquf Orucov özü də, onun kəşfiyyatçıları da hara getsəydilər sağ 
qayıdırdılar. Ancaq belə sonu arzulamamışdı Nəcməddin, onların 
hədəfləri çox uzaq idi... Onlar Qarabağı azad etmək üçün atılmışdılar 
döyüşə... Belə acı bir xəbəri aldığı vaxt anası Ramilə müəllimə gəlib 
çıxmışdı, oğlunu çox əsəbi görüb nə baş verdiyini soruşanda:

-Əclaflar, şərəfsizlər Raquf Orucovu da öldürüblər... Mən bunu 
bilmirdim... Axı niyəəəəə?” - deyərək fəryad etmişdi. Ramilə müəl-
limə, oğlunun əhvalını yüksəltmək üçün “Oğul, siz bilirsiniz neyilə-
misiniz, siz tarix yazmısınız”- dedi..., sözü ağzında qaldı, anası ilə 
yenə danışmağa qoymadılar. Nəcməddini yenə tibb işçiləri sürətlə 
prosedura aparırdılar... Elə bil ki, 2 dəqiqə doğmaları ilə görüşə icazə 
verilsəydi, sanki qanun pozulacaqdı...

İki gündən sonra isə Ramilə müəllimə dəhlizdə nəvəsi Amidi 
qucağında Nəcməddinin yenə də prosedura aparılacağı vaxtı gözlə-
yirdi. Amid atasının görüşünə əlində üçrəngli Azərbaycan bayrağı 
ilə gəlmişdi. Nənə yenə arabada dəhlizə çıxarılan oğlunu görüb, ona 
tərəf qaçdı. Amidi ona yaxınlaşdırmağa çalışdı. Nəcməddin oğlunu 
əzizləməzdən əvvəl əlini Amidin tutduğu Azərbaycan bayrağına çək-
di və ovcunu qoxladı, sonra da həmin əlini ürəyinin üstünə qoydu... 
Gözlərini yumdu, gözlərindən yaş yanaqlarına süzüldü... Bu bayra-
ğın uğrunda, onun yüksəklərdə dalğalanması üçün o şirin canından 
keçmişdi, bu bayraq uğrunda onun ən sədaqətli dostları şəhid olmuş-
dular... Ətrafda hər kəsi sükuta qərq etmişdi Milli Ordunun kapitanı 
Nəcməddin Savalanovun bu hərəkəti...

...Gündən-günə yaxşılaşmaqdansa, Nəcməddinin əhvalı pisləşir-
di... Boğazına bağladıqları aparatın ucbatından artıq danışa da bil-
mirdi. Bir söz demək lazım olanda, yanındakı bloknota qeyd edirdi. 
Yaralarının ağır olmasına baxmayaraq, beyni çox iti işləyirdi. Özünə 
lazım olan bütün telefon nömrələrini əzbərdən bilirdi.

May ayının 5-də həkimlər Rəqsanəyə dedilər ki, Nəcməddin 
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üçün bulyon və buxarda bişirilmiş kotlet gətirsin. Rəqsanənin uçma-
ğa qanadı yox idi... Demək, ərinin səhhəti yaxşılığa doğru dəyişirdi... 
Dərhal evə gedib, həkimin dediyi yeməkləri hazırladı... Xəstəxanaya 
gələndə həkim ona Nəcməddinin yanına keçməyə icazə verdi. İndi 
hazırladığı yeməkləri ərinə özü yedirəcəkdi...

Həmin gün yanındakı bloknota belə bir söz yazdı: “Sən buralar-
da işləyə bilərsənmi? Rəqsanə təəccüblə, ona baxıb: “Nəcməddin, niyə 
işləməliyəm ki, hələ sən ayağa dur, evə gedək, ondan sonra baxarıq”, 
- deyə sual etdi. Lakin Nəcməddin yenə israrla yazıb soruşanda, gül-
mək tutdu məni, - deyir Rəqsanə xanım. Dedim ki, necə işləyim, tibb 
təhsilim yoxdur axı... Elə bildim zarafat edir. Görüş bitəndən sonra gə-
lib aşağıda oturan qohum-əqrəbaya da dedim ki, Nəcməddin mənim 
üçün iş axtarır. Hamı güldü, dedilər ki, zarafatından qalmır yenə...

-Mayın 6-da məni yenə də yanına buraxdılar. Elə sevinirdim ki, bir 
ay idi, gecə- gündüz xəstəxananın yolunda qalmışdıq... İndi elə bil ki, 
yumşalmışdılar. Əlini qaldırıb məni qucaqlamaq istədi, palatada başqa 
xəstələr də olduğundan həya edib geri çəkildim, əlini uzatdı ki, tutum 
əllərindən. Həmin görüşdə ondan soruşdum ki, məni nə qədər istəyir-
sən?! Qollarını geniş açıb göstərdi... Məəttəl qaldım. Belə sual verəndə, 
həmişə mənə çeçələ barmağının ucunu göstərib deyirdi ki, bu qədər... 
Amma birdən onun halı pozuldu... Həkimləri köməyə çağırdıq, onu 
aparatdan ayırdılar ki, sinəsinə yığılan bəlğəmi təmizləsinlər, Nəcməd-
din bir əlini çarpayıya çırparaq, bir əli ilə də pəncərəni göstərirdi, boğu-
lurdu, havasının çatışmadığını işarə edirdi və hamıdan yardım istəyir-
di... Həkimlər tökülüb gəldilər, hərəsi bir söz dedi. Mayın 7-si yenə də 
nəzir-niyaz götürdük, pirlərə, ocaqlara üz tutduq....

Mayın 8-də səhər-səhər xəstəxananın həyətində yığışıb Nəcməd-
dindən xəbər gözləyirdik. Anam, qayınanam da burada idilər. Birdən 
anam gördü ki, Nəcməddin yatan otağa xərək aparırlar. Tez tibb işçisi-
nin qabağına qaçdı ki, onu hara aparırsınız? Sonra Nəcməddinin qardaş-
ları keçdi içəri... Kiçik qardaşı Pərviz çıxdı içəridən, qabağına qaçdım, 
mənə bir söz demədi, onun dalınca böyük qardaşı Elməddin çıxdı, “qar-
daş-qardaş”,-deyib başına döyməyə başladı... Onda bildim ki, 37 gün 
gözləməyimiz əbəs imiş, Nəcməddini ölümün əlindən qurtara bilmədik.

...Onun ölüm xəbərini eşidəndə müvazinətimi itirib yerə yıxıl-
dım, sən demə, bu 37 gündə məni ayaqda saxlayan Nəcməddindən 
aldığım qüvvə imiş... Qayınanam tez yanıma qaçıb, məni silkələdi, 
dedi ki, dur get o biri qapıya, indi oradan Nəcməddini çıxaracaqlar. 
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Orada görüş onunla. Mən özümdə güc tapıb ildırım sürəti ilə hə-
min qapıya sarı qaçdım. Nəcməddini təkərli xərəkdə, üstünə ağ ör-
tük örtülmüş halda aparırdılar. Çox qəribədir, adamın öz ölüsünü, 
doğmasını ağlamağa, qoxlamağa da qoymurlar... Bu tabutlardan nə 
zaman qurtaracaq canımız... Qayınanam Nəcməddinin üzünü açdı. 
Mən onu qucaqladım, gözlərindən, üzündən, dodaqlarından öp-
düm.... Göz yaşlarımı üstünə səpələdim, haraya çəkdim, o yəqin ki, 
məni eşidirdi... çünki bədəni ip-isti idi...

Sonra Nəcməddini bərli-bəzəkli maşınların müşayiəti ilə rayona 
yola saldılar. Bakıdan İmişliyə, bəlkə, 100 maşın getdi...

Nəcməddinin ən əziz və sədaqətli, etibarlı dostlarından biri də baş 
leytenant Toğrul Məmmədov idi. Nəcməddin dəfn olunanda, o demiş-
di ki, dostunun qisasını alacaq... Atama da demişdi ki, dayı, icazə ve-
rin, Amidin kirvəsi özüm olum.. Nəcməddinin 40-ı çıxandan bir neçə 
gün sonra ailəsini də götürüb bizimlə görüşə gələcəkdi. Həmin gün 
onu təcili işə çağırıb, ön cəbhəyə göndərmişdilər... Ön cəbhədə Toğrul 
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Məmmədov da düşmən snayperinin atdığı gülləyə tuş gəlmişdi... O, 
Nəcməddin haqqında demək istədiklərini də özü ilə apardı...

Nəcməddin Savalanovun aprel döyüşlərindəki iştirakı Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndiridi. Şəhid 
kapitan ölümündən sonra “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olundu. 
Uşaqlarına və ailəsinə isə mənzil verildi. O mənzildə Nəcməddin Sa-
valanovun yadigarı Leyla, Aynurə, Amid bu Vətənə əmanətdirlər. 
Gün gələcək, igid atanın keçdiyi ömür yolu yalnız övladlarına deyil, 
gələcək nəsillərə başucalığı gətirəcək!
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 DAĞLAR OĞLU PƏNCƏLİ

...Astaraya, Əzərud kəndinə get-
mək üçün kəndin mərkəzinə gələndə 
sürücülər bizə dedilər ki, ora gedən yol 
bağlıdır, yeni yol çəkildiyi üçün kən-
də çatmaq müşkül məsələdir. Mənim-
lə yola çıxan bələdçiyə dedim ki, oğul, 
bilirsən nə var, mən o şəhidlərimizin 
adını tutub hara gedirdimsə, yollarım 
açıq olurdu. O oğulların ruhu məni qo-
rudu və istədiyim yerə aparıb çatdırdı. 
İndi də o ruhlar bizi aparacaq. Həmin 
dəqiqələrdə Pəncəlinin ruhu bilirdi ki, 
mən onun ocağına gedirəm. Yunus Əm-
rənin bir bəndini xatırladım:

Ərzurumun gədiyinə varanda,
Onda gördüm büləm-büləm qar gəlir.
Lələ dedi: - Gəl bu yoldan qayıdaq,
Kərəm dedi: - Namusuma ar gəlir.

Dağların gədiyinə qədər gəlib, aşağıda Pəncəlinin qardaşını göz-
lədik. Famil Teymurov Niva avtomobili ilə yetişib, bizi dağ üzü yuxa-
rı apardı. Dedi ki, kəndin yolunu 1 saat bundan əvvəl açıblar. Mən 
dağları görəndə, ürəyim də dağlar qədər böyüyür. Avqustun cırhacır 
isti günlərindən birində baş tutmuşdu bu görüş və yayda dağlar bü-
tün gözəlliyini çılpaqlığı ilə göz önündə sərgiləyirdi. Dağ aşırımlarını 
aşdıqca təbiət özünün füsünkar mənzərəsi ilə könlümü valeh edirdi. 
Gah qayalıqlarda bitən cürbəcür ağaclar və kollar, sal daşların ara-
sından axan büllur bulaqlar, dərələrdə çaya dönüb aram-aram axan 
sular... Mənə elə gəldi ki, bu gözəllikləri görən insanlar heç vaxt pis 
əməl sahibi ola bilməzlər. Adamlar bəzən yaşadıqları təbiətə oxşa-
yırlar. Bu, birmənalıdır. İnsan təbiətlə harmoniyada yaşayanda, dün-
yanın maddi nemətlərinə deyil, təbiətin yaratdığı gözəlliklərə könül 
verdiyindən, gözü-könlü tox olur, təbiəti sevən Tanrısını sevir, Tanrı-
sını sevənin isə vətəninə, elinə, torpağına məhəbbəti bitib-tükənmir...

Kəndin yolunun üstündə səliqə ilə hasara alınmış lövhədə Azər-
baycan torpaqlarının müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş üç Əzərudlu 
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gəncin şəkilləri vurulmuşdu. Şəkillərin başı üzərində üç rəngli Azər-
baycan bayrağı dalğalanırdı. Onu yüksəklərdə görəndə həmişəki kimi 
ürəyim nanə yarpağı tək əsdi və titrədi... Bayrağı ucalarda görmək ən 
gözəl hissdir. Famil müəllim dedi ki, bu abidəni qardaşı şəhid olan-
dan sonra kəndin şəhidlərinin də adına hörmət və ehtiram əlaməti 
olaraq, öz zəhməti ilə düzəltdirib. Pəncəlinin necə bir uşaq olduğunu 
anlatmaq üçün Xocalı faciəsindən söz acid ailə üzvləri.

-Çalışırıq ki, nəsə bir iş görək, qardaşımızın ruhu şad olsun. Pən-
cəli məndən böyük idi. Evin kiçik oğlu mən olmuşam. Atam çox təm-
kinli, sakit bir adam olub. Kənd məktəbində gözətçi işləyib, zəhmə-
ti ilə 7 uşaq böyüdüb. Bizim yaxşı günlərimiz Pəncəlinin əli çörəyə 
çatandan sonra başlayıb. Pəncəli Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin tərki-
bində çalışdığı gündən ailəmizə kömək əlini uzadıb. Birimizə ev tik-
dirib, digərinə toy çaldırıb, məni isə oxutdurub. Bu gün öz kəndimiz-
də millətimizin balalarına ingilis dilini öyrədirəm. Özü ali təhsil ala 
bilmədi, ancaq məni oxutdurmağa gücü çatdı. O, uşaqlıqdan cəld və 
qoçaq idi. Yadımdadır, biz uşaq olanda, kənddə bir nəfərin evində 
video-maqnitofon var idi, tez-tez o qonşunun evinə gedir, Brüs Linin 
filmlərinə baxırdıq. Pəncəli bizdən fərqlənirdi, onun üçün Brüs Linin 
hər bir hərəkəti maraqlı idi. Kinodan öyrəndiyi fəndləri sonra yaşıd-
ları ilə, özündən böyüklərlə təşkil etdiyi idman yarışlarında tətbiq 
edirdi. Brüs Linin bütün fəndlərini əzbər öyrənmişdi. Pişik kimi cəld 
idi. Onun üçün bu dağlarda-dərələrdə keçilməz sədd yox idi.

Famil Teymurovdan bu dolanbac dağ yollarını yay-qış, payız fə-
sillərində necə gedib-gəldiklərini soruşdum. Cavabı belə oldu:

- Kəndimizin hazırda 2000-ə yaxın əhalisi var. Məktəbimizdə 160-
dan artıq şagirdə 22 müəllim dərs deyir. İnsanın düşdüyü mühit, do-
ğulduğu yer onun yaşam tərzini formalaşdırır. Bizim kəndin insan-
ları heç vaxt bu yerlərdən şikayətçi olmayıblar. Kəndimizdən dağın 
ətəyinə ayaqla adi günlərdə bir saata düşmək olur, 1 saat yarıma isə 
dağa çıxmaq olur. Lap qədimlərdə at-eşşəklə çıxıblar bu yolları. Şü-
kür Allaha ki, evin odununu-istisini, ruzisini elə bu ətrafımızda olan 
dağlar verib camaata. Uzağa getməmişik. Sonra da bu yolları “TT 75” 
traktoru ilə gedib-gəliblər. Elə vaxt olub ki, qarlı-yağışlı havalarda 
traktor da batıb qalırdı. Ancaq insanlarımız bu yerlərin təbiətinə o 
qədər bələddirlər ki, heç vaxt yolda qalmayıblar. Hər vaxt mənzillə-
rinə salamat gəlib yetişiblər. Qardaşım Pəncəli 10-cu sinfi bitirəndən 
sonra ilk dəfə hərbi komissarlığa qeydiyyata düşmək üçün bu yolu 
sevincindən ayaqla getmişdi. Pəncəli 4 il ana babamın yanında qal-
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mışdı. Babam Xeybər kişi ona tapşırmışdı ki, döyülsən, evə gəlmə. 
Babamın dedikləri onun qulağında vəsiyyət kimi səslənmişdi. O, çə-
tinlikdən qorxmazdı, gücünü bu dağlardan, təbiətdən almışdı, mərd-
liyi, kişiliyi isə babamdan öyrənmişdi. Onun vətən sevgisi vətənin 
çölləri, dağları, dərələri, təpələri qədər ucsuz-bucaqsız idi... Şəhidli-
yindən sonra yoldaşları danışırdılar ki, hərbi hissədə xüsusi tapşırıq-
lar olanda, tapşırığa onu göndərməyəndə, uşaq kimi küsüb, inciyər, 
hirslənərmiş. Nə tapşırıq olurdusa, hamıdan əvvəl “mən”, deyib qa-
bağa çıxarmış... Təsəvvür edin ki, 35 yaşında onun hərbi xidmətdə 
qulluq səlahiyyətləri başa çatacaqdı. Bizimlə oturub söhbət edəndə, 
deyirdi ki, “Görəsən, mənim qulluq vaxtım bitəndən sonra neyləyə-
cəyəm? Mən Ordusuz yaşaya bilmərəm”. Onun yas məclisində iştirak 
edən Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı general-mayor Hikmət 
Mirzəyev deyirdi ki, XTQ-nin giziri olan qardaşım Pəncəli Teymurov 
Ordunun bel sütunu idi. Onun şücaətlərindən danışdı. Sonradan bil-
dik ki, qardaşım əks kəşfiyyat əməliyyatlarında necə uğurla iştirak 
edib, düşmənə qəti və sarsıdıcı zərbələr endirib... İnanıram ki, onun 
iştirak etdiyi əməliyyatlar haqqında dosye nə vaxtsa açılacaq, Pəncəli 
Teymurov tarix kitablarında, sənədli filmlərdə xatırlanacaq... Dostları 
onun həmin aprel döyüşlərində Goranboydan üzü Talış yüksəkliyinə 
qədər, Ağdərədə necə ürəklə, həvəslə, qəhrəmanlıqla vuruşduğunu 
və döyüşdüyünü dedilər. Deyirlər ki, həmin gecələrdə Pəncəlinin dö-
yüş ruhu bir ordunun gücünə bərabər idi. Qarşısına çıxan düşmənləri 
məhv etdikcə, qanı coşub-daşırdı...

Famil müəllim dövrümüzün qəhrəmanı Pəncəli haqqında danı-
şanda, Əmir Teymurun düşmənlə döyüşdən sonra Ordu qarşısında 
etdiyi bir çıxışını xatırladım. Həmin çıxış “Tüzüklər” kitabında yazı-
lıb: “Düşmənin başını bir zərbə ilə, qılıncla bədənindən üzdüm, onun 
yerdə qalmış cansız bədənindən qan yaşıl otlar üzərinə axdıqca, mən 
sanki yenidən güc alırdım. Düşmənin qanını axıtmaq, ona dərs ver-
mək əsl qəhrəmanlıqdır”.

-Həmin ildə qış həmişəkindən sərt gəlmişdi. Müharibənin ağır 
havası, gətirdiyi dərd-bəla insanları əlacsız qoymuşdu. Bir tərəfdən 
də cəbhənin acı xəbərləri, rayonlarımızın bir-bir ermənilər tərəfindən 
işğal olunması insanların həyata, hökumətə inamını qırmışdı. Elə hə-
min ağır günlərin birində, səhər açılar-açılmaz, Respublikaya xəbər 
yayıldı ki, ermənilər gecə Xocalını işğal edərək, orada qalan yaşlı, 
qoca, cavan - hamını güllədən keçirib, evləri yandırıb, şəhəri viran 
qoyublar. Gecə qaçıb canını qurtaranlar qarlı dağlara, meşələrə üz 
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tutublar... Bir neçə gündən sonra da bəlli oldu ki, o şaxtalı-çovğun-
lu qış gecəsində dağlara, dərələrə səpələnmiş 613 Xocalı sakini şəhid 
olub, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 
uşaq valideynlərindən birini itirib. Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq 
olmaqla, 487 nəfər yaralanıb. 1275 nəfər əsir götürülüb. Girov götü-
rülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi 
məlum deyil. Xocalıda bir nəfər də yerli sakin qalmayıb, qadınlara, 
qızlara, gəlinlərə isə ərlərinin, atalarının, qardaşlarının gözü qarşısın-
da təcavüz edilib, onlara göz dağı çəkdiriblər. Bu xəbər hamını için-i-
çin yandırırdı, insanlarımızın isə əli heç yerə çatmırdı. Təzə qurmağa 
başladığımız Müstəqil dövlətimizin nə silahı var idi, nə ordusu, nə 
də gücü. Könüllülərdən ibarət batalyonlar bacardıqları qədər qeyrət 
göstərib vuruşurdular... Xocalı Qarabağ savaşının qaysaq tutmayan 
yaralarından biri idi və xalqımızın qan yaddaşına hopmuşdu. Bu mü-
haribəni gələcək nəsillərə də aşılamaq vacib şərtlərdən sayılırdı. Düş-
mənin zəbt etdiyi torpaqlar, viran qoyduğu rayonlar, kəndlər-obalar 
haqqında məlumatları isə vətənpərvər müəllimlərimiz məktəblər-
də şagirdlərinə çatdırırdılar. 1992-ci ildə 5-ci sinifdə oxuyan Pəncəli 
Teymurov Xocalı hadisələrini eşidib bərk sarsılmışdı. Həmin ərəfə-
dəki təlatümlü günlərin birində öz tay-tuşlarını başına yığıb, onları 
qarşıdakı meşəliyə aparmışdı və uşaqlara demişdi ki, əgər buradan 
yol tapsalar, Xocalıdan qaçıb, dağlarda itkin düşənləri kəndə gətirə-
cəklər. Bir xeyli gedəndən sonra məktəblilər anlamışdılar ki, bu qarlı 
qış günündə Qarabağa getmək çətin olacaq və kor-peşman kəndə qa-
yıtmışdılar. Yolda Pəncəli bir ağacın yanında dayanıb gövdəsinə bir 
tank, bir qartal və bir də ilan şəkli cızmışdı. Yanındakı uşaqlara and 
içib demişdi ki, böyüyəndə gedib vuruşacaq, tankla o, ermənilərdən 
qisasını alacaq, tankı ilə onların başını bu ilan kimi əzəcək, sonra isə 
qartal kimi o dağların başında uçacaq... Uşaqlardan biri ondan so-
ruşmuşdu ki: “Sənin qanadın var ki, uçasan?” Pəncəli ona sərt cavab 
verərək demişdi: “Adə heyyyy, görərsən, mən böyüyəndə təyyarələr-
də, paraşütlərdə uçacağam...”

Pəncəlininn böyük qardaşı Elbrus deyir ki, hələ uşaqlıqdan Pən-
cəlinin xasiyyətində liderlik qabiliyyəti var idi. Həm dərslərini yax-
şı oxuyardı, həm də ağır-yüngül işlərin qulpundan tutub böyüklərə 
yardım edərdi. Gah qoyun otarmağa gedər, gah ot yığımında iştirak 
edər, mal-qaranın damını təmizləyirdi... Bir sözlə, evdəki bütün ba-
cı-qardaşları kimi, o da heç bir işdən çəkinməzdi. Daha çox ana babası 
Xeybər kişinin yanında qalardı. Xeybər kişinin də bir mahal dolusu 
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ad-sanı var idi. Həm də dünyanın lap qurtaracağında, uca dağ başın-
da yerləşən Əzərud kəndinə də, ətrafdakı digər kəndlərə də işığı o 
çəkərdi. Xeybər kişi o həndəvərdə peşəkar elektrik kimi ad çıxarmış-
dı. Bu kəndə işıq xətti çəkildikdən sonra radio işləmişdi, yavaş-yavaş 
evlərdə televizor da peyda olmağa başlamışdı. İnsanların yüzilliklər 
öncə yurd saldıqları bu dağlar başdan-ayağa gözəllik mücəssiməsi 
idi. Burada mərdlər məskən salmışdılar, mətinliyi, cəsarəti də görü-
nür, uca dağlardan almışdılar. Kişilərinin xasiyyəti bu yerlərin qışı 
kimi sərt, qadınlarının qəlbi bu yerlərin yazı kimi əsrarəngiz idi. 1986-
cı ildə, Pəncəli hələ 5 yaşında olanda, babası Xeybərin yanına düşüb 
kəndbəkənd gəzər, onun evlərə işıq çəkməsini müşahidə edər, hün-
dür dirəklərdə quraşdırılan transformatora həsədlə baxardı. Bir dəfə 
isə babasının gözündən oğurlanıb ən uca dirəyə dırmanmışdı və əlin-
dəki naqili transformatora uzatmışdı... Ayılanda, özünü kənd adam-
larının əhatəsində görmüşdü. Bu hadisəni özü yaxşı xatırlamasa da, 
qardaşı Elbrus indiyə kimi xatırlayırdı:

- Elə o zaman Allah Pəncəlini bizə bağışladı. Transformatorun 
cərəyanı vurub onu yarğana atmışdı. Yer torpaq olduğundan, onu 
torpağa basdırdım, birtəhər ayıltdım. Çox nadinc və dəcəl uşaq idi... 
Bir dəfə də kənddə quduz it ona hücum edib, o da itin boğazından 
yapışıb, itlə əlbəyaxa olub və iti boğmağa başlayıb. İt də uşağın ba-
şını alıb ağzına, çeynəyib. Onda Pəncəlinin başına 17 tikiş qoydular. 
İt kürəyini də yaralamışdı... Belə uşaq idi, heç kimdən, heç kəsdən 
qorxmazdı.

Əzərud kəndinin adı Peştəsər dağ silsiləsinin ətəyindən axan 
çayın adı ilə bağlıdır. Su aydınlıqdır. Bu kəndin insanları yüzillik-
lər boyu ocaqlarını sönməyə qoymayıblar. Zaman ötdükcə, nəsillər 
bir-birini əvəzləyib, soy-kökə bağlı milli dəyərlər bu dağların arasın-
da qorunub, saxlanılıb... Kənddə çalınan toylardan biri 1976-cı ildə 
çalınıb, Teymurovlar ailəsinin bünövrəsi o zaman qoyulub və bu dağ-
larda bitən dəmirağacı kimi möhkəm olub. Tanrı da 9 nəfər külfətin 
ruzisini pis-yaxşı verib. Ötən günlərdən ailənin başçısı Nurməhəm-
məd kişi danışır:

- Mən orta məktəbdə oxuyanda, Pəncəli adında bir sinif yoldaşım 
var idi, dost idik, çox cəsur oğlan idi. Məktəbi bitirəndən sonra o, hər-
bçi oldu. 1981-ci ilin martın 24-də oğlum doğulanda, dostumun şərə-
finə ona Pəncəli adını qoydum. Pəncəli də dostum kimi, mərd bir oğul 
oldu, hər zaman üzümü ağ etdi. Əsgərliyə gedəndən 10 ay sonra mək-
tub yazdı ki, ata, izn ver, mən Təlim Tədris Məktəbinə gedib, hərbçi 
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olum. Çarəm nə idi, onun arzusuna qarşı çıxa bilməzdim. Kənddə qalıb 
neyləyəcəkdi ki... O gündən başlayaraq, hər zaman Pəncəli haqqında 
xidmət etdiyi hərbi hissələrdən minnətdarlıq və təşəkkür məktubları 
aldım. Oğlum düz 17 il vətənin keşiyini çəkdi, xalqına, vətəninə, mil-
lətinə, torpağına xidmət etdi. Lakin biz bir dəfə də olsun, onun nə işlə 
məşğul olduğunu bilmədik. Sonradan məlum oldu ki, bu ermənidən 
elə qisasını alıbmış. Onun etdiyi igidlikləri eşidəndə içim qürur hissi ilə 
dolur... Onun ölümü haqqındakı xəbərə hələ də inanmıram. Elə bilirəm 
ki, sağdır, nə vaxtsa qayıdacaq. Gözüm onun getdiyi yoldadır... Gəldi-
yi-getdiyi yollar şəkil kimi qalıb gözlərimdə. Haradan baxıramsa, onu 
görürəm. Barı özündən sonra bir yadigarı qalsaydı...

Uca dağlar döşündəki həyətə, qocaman çinarın ətrafına yığışan qo-
hum-əqrəba Pəncəli haqqında xatirələri vərəqlədikcə, Vahimə bibi alışıb 
yanır, göyüm-göyüm göynəyirdi. İstədim soruşam ki, bibi, Pəncəlinin 
həlak olması xəbərini eşidəndə, nə hisslər keçirdin? Bir an keçməmiş fi-
kirləşdiyim sualdan utandım. Adam da oğlu ölən anaya belə sual verər-
mi? Araya çökmüş müvəqqəti sükutu Vahimə bibi özü pozdu:

- Pəncəli beşikdə olanda gəlib bu dağın ortasındakı həyətdə yurd 
saldıq, ocaq qaladıq. O zaman üç övladım var idi. Çox ağır günlərlə 
onları böyütdük. Zülmlər çəkdik. Kişi fəhlə işlədi, özüm də sovxozda 
fəhləlik etdim. Səhər 8-də çıxırdıq, axşam saat 8-də gələrdik. Böyük 
qızımın 8 yaşı olardı. Sonra o biri uşaqlar da gəldi dünyaya. Böyü-
dükcə, hərəsi bir işin qulpundan yapışdı. Kimi təndir qalayır, bu-
laqdan su gətirir, kimi çayda paltar yuyur, kimisi də toyuq-cücəni, 
mal-qaranı rahatlayırdı. Cəsurluqda və zirəklikdə isə Pəncəli o biri 
uşaqlardan çox seçilirdi. Sonra hərbçi oldu. İş elə gətirdi ki, aylarla 
üzünü görmədim, səsini eşitmədim. Bir də görürdün dizə qədər ya-
ğan qara bata-bata gəlib. Elə keçib təzə otururdu ki, hərbi hissədə-
ki komandanlığından zəng gəlirdi, heç gözlərinin çimirini almamış, 
yenə də geri qayıdardı. Adına bişirdiyim yemək, adına açdığım süfrə 
toxunulmamış qalardı. Yanıb-tökülərdim. O bu kəndə gələndə bütün 
kənd camaatı tamaşasına, söz-söhbətini eşitməyə yığışardı. Hərəni bir 
şirin dil ilə dindirib, könlünü alardı. Onun gəlişi bu həyəti toy-bayra-
ma bürüyərdi. Bir dəfə də evə gələndə, oturub elə bu ağacın altında 
söhbət etmişdik. Deyirdi ki, ana, elə ailələr var ki, uşaqları şəhid, ya 
da həlak olur, tabutu evlərinə aparanda, valideynləri zabitlərə, əsgər-
lərə hücum edirlər, bu çox pis işdir. Yazıq əsgər neyləsin ki? Mən də 
deyirdim ki, ay oğul, sən bu sözləri mənə niyə deyirsən ki? O da ca-
vab verirdi ki, ay ana, belə hadisələr başımıza gəldiyi üçün deyirəm 
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ki, biləsən, bu cür ağır günlərdə o tabutu gətirən əsgər ikiqat əzab 
çəkir. Yaxın dostu, xidmət yoldaşını itirmək ağır məsələdir... İndi ölü-
mündən sonra onun hər sözünü xatırlayıram... Fikirləşirəm ki, Pəncə-
li mənə öz söhbətləri ilə kitablar qoyub gedib, hər xatirəsi bir kitablıq 
vəsiyyət və nəsihətdir...

Söhbətə Pəncəlinin böyük qardaşı Elburus Teymurov əlavə edir ki:
- Bir dəfə kiçik qardaşımız Əfrailə kimin ona borclu olduğunu, 

özünün kimə borclu qaldığını sadalamışdı. Əfrail də bunu nə üçün 
dediyini soruşanda, cavab vermişdi ki, qardaş, bilməyin yaxşıdır. 
Sonra da əlavə etmişdi ki, biz bu canı vətənə qurban demişik, bir gün 
gedib dönməyə də bilərik... Qardaşım axırıncı dəfə mart ayının 24-də 
bizimlə danışdı. Əslində onu gec-gec görməyə, günlərlə telefonunun 
susmasına alışmışdıq. Tərtər istiqamətində döyüş dostları – Murad 
Mirzəyev, Samid İmanov, Mühüd Orucovla birgə Talış yüksəkliyinin, 
Seysulanın alınmasında iştirak etmişdilər. Əməliyyatları da çox uğur-
la aparmışdılar. 

Onlar getdikləri yerdən hər zaman “əlidolu” qayıdırdılar, düş-
mənin qarışıq yuxularına, qorxulu gecələrinə çevrilmişdilər. Onlar 
ölmək üçün deyil, vətən torpağını geriyə qaytarmaq üçün 24 ildən ar-
tıq gözlədikləri döyüşə atılmışdılar və mərdi- mərdanə şanlı bir tarixi 
yazmışdılar. Bir qoşun əsgər gəlsəydi, o igidlərlə bacara bilməzdilər. 
Onlar gecənin bağrını yaran əməliyyatçılar idilər. Qardaşım aprelin 
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3-də həlak olubmuş, bizim isə heç nədən xəbərimiz yox imiş. Çün-
ki biz heç vaxt təsəvvürümüzə gətirə bilməzdik ki, pəhləvan və şir 
cüssəli, xüsusi təyinatlıların əfsanə giziri olan qardaşım, nə vaxtsa 
erməni gülləsindən həlak olar... Əslində qardaşım şəhidliyi özü arzu-
lamışdı. İndi sosial şəbəkələrdə, saytlarda Pəncəlinin öz toy günündə 
dediyi sözləri paylaşırlar və bütün dünya onu dinləyib. Orada qarda-
şım deyir ki: “Dostlar, həqiqətən, bəzi şeylər var ki, bizim əlimizdə 
deyil. Amma mən sidqi-ürəklə deyirəm, hər zaman, hər an xalqım 
üçün, torpağım üçün, vətənim üçün canımdan, qanımdan keçməyə 
hazıram. Həmişə özümə arzu etmişəm ki, vətənim üçün şəhid olum, 
tabutum Azərbaycan Respublikasının üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağına 
bükülüb dəfn olunmağa aparılsın...”

Bəzən Tanrı insanların arzularını bir göz qırpımında yerinə yetirir. 
Pəncəli Teymurovu da Tanrı öz dərgahına, bəlkə, ona görə tez apardı.

Pəncəlinin anası Vahimə bibi söhbətə müdaxilə etdi:
- Həmin aprel günlərində bir də baxdım ki, televizorda şəhidlərin 

olması haqqında xəbərlər gedir. Artıq oğlumla xidmət edən zabit və 
gizirlərin adlarını çəkirdilər. Deyirdilər ki, şəhid olublar. Onlara bu 
həyətdə o qədər qulluq eləmişdim ki... Özümə zülm etdim. Əllərim 
göydə, dizlərim yerdə qaldı. O soyuq, qarlı qış günlərində nə evdə du-
ruş gətirə bildim, nə çöldə. Hava da birdən-birə dəyişdi, qar yağmağa 
başladı. Dedim, görəsən bir dəfə Pəncəlinin səsini eşidə bilərəmmi... 
Aprelin 3-nə kimi zəng çaldıq, cavab vermədi. Ancaq özümü sakitləş-
dirirdim ki, Pəncəliyə heç bir şey olmaz. Yoxluğunu qətiyyən ağlıma 
gətirmirdim. Elə hey, gözüm yolda, qulağım səsdə idi. Aprelin 10-u 
axşam saat 5 olardı. Ürəyim köksümdə çırpınırdı. Bu evin qapılarını 
açıb çölə çıxmaq istədim. Bu zaman bir quş içəri keçdi. Gəlinə dedim 
ki, ay qız, pəncərəni aç, o quşu burax havaya, burda ürəyi partlayar. 
Famillə atası da evdə oturmuşdular. Qapı-pəncərəni taybatay açdıq, 
quş evdən çıxmadı. Başladı başımın üstündə qanad çalmağa. Bir də 
gördüm ki, Famil qışqırır: “Ay ana, evimiz yıxılıb, ay ana tifaqımız 
dağılıb... Pəncəli ölüb...” Haraydan ürpəndim, başımı götürüb həyətə 
çıxanda gördüm ki, həyət adamla doludur. Bir nəfər dedi ki, icra nü-
mayəndəliyindən deyirlər ki, qardaşı və atası gəlib yolda tabuta bax-
sınlar, sonra həyətə aparaq. Özümü ələ alıb təmkinimi pozmadım, 
dedim ki, oğlumun tabutunu gətirin, açın, özüm də baxım... Pəncə-
li ölümündən əvvəl mənə nəsihətini etmişdi. Onun sözləri qulaqla-
rımda cingildədi. Sakitcə balamın buz kimi üzünə baxdım. Dedim, 
aparın, dəfn edin. Dərd mənim dərdimdir, onu oğlumun adına layiq 
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çəkməliyəm. Kaş ki, ölməyəydilər... O zabitlər, o gizirlər bu dövlə-
tin gərəyi, sütunu idilər. Oğlum 17 yaşından vətəni qorumağa baş-
ladı, bizi yox, vətəni seçdi. Vətəni qorudu. Bir çox xarici ölkələrdə 
təlimlər keçdi. Türkiyənin Özəl Küvvetler Komutanlığının “Yurdda 
sülh, cahanda sülh” adlı medalına layiq görüldü. Xüsusi əməliyyat-
ları uğurla başa vurduğundan 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “İgidliyə görə” medalı ilə 
təltif olundu. Ölümündən sonra isə yenə ölkə rəhbərinin təqdimatı 
ilə “Vətən uğrunda” medalı ilə qiymətləndirildi. Mən dövlətimizdən 
oğlumun xatirəsinin yaşaması üçün adının əbədiləşdirilməsini istə-
yirəm. Çünki bu tarix bizim silinməyən şərəf tariximizdir.

Bu yurdun, bu dağların insanları bu gün Qarabağ uğrunda döp-
yüşən igidlərimizi 1941-1945-ci illərdə şücaət göstərən qəhrəmanlarla 
– Həzi Aslanovla, Ziya Bünyadovla bərabər tutdur. Pəncəlinin babsı 
Hənəfə kişi də elə Həzi Aslanovun komandirlik etdiyi 416-cı Taqan-
roq dviziyasında atıcı olub. Söhbət zamanı Şirməmməd müəllim iki 
dəfə Pəncəlinin atası Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanov barədə 
maraqlı tarixi bir faktı xatırladı:

- Həzi Aslanova ikinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı Russ-
kaya Duqa deyilən ərazidə apardığı Oryol - Kursk döyüşünə görə, o 
döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə 47 ildən sonra verildi. Haqq-ədalət 
öz yerini tapdı. Biz nisbətən gənc idik. O zaman Musa Bağırov adlı 
bir azərbaycanlı jurnalist Həzi Aslanovun xidmətlərini araşdırırdı. 
Həzi Aslanova aid olan sənədləri də Moskvanın arxivlərindən tapıb 
üzə çıxartmışdı. Və həmin sənədləri SSRİ Müdafiə Nazirliyinin baş 
inspektoru, marşal İvan Baqramyana təqdim etmişdi. Lakin neçə il 
gözləsə də, bu təqdimat baş tutmamışdı. Sonra isə SSRİ Silahlı Qüv-
vələri Qərargahının baş katibi, marşal Sergey Fyodroviç Axromeyevə 
həmin sənədləri çatdırmışdı. Yəhudi kökənli Axromeyev Mərkəzi 
Komitədə oturan ermənilərdən fərqli olaraq, həm Həzi Aslanova, 
həm də ki, Azərbaycana xüsusi məhəbbəti olan bir şəxsiyyət idi. O, 
Musa Bağırovun məktub və təqdimatlarını diqqətdə saxlayıb, Mixail 
Qorbaçovun köməkçisi erməni Anostas Mikoyanın başı üstündən SS-
Rİ-nin prezident Mixail Qorbaçova təqdim edə bilmişdi. Aradan ötən 
uzun illər ərzində Mərkəzi Komitədə kök salan ermənilər azərbay-
canlılara aid sənədləri hər zaman məhv etməyə çalışmışdılar. Yalnız 
bu təqdimatdan sonra Mixail Qorbaçov 1991-ci il iyunun 21-də Həzi 
Aslanovun İkinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmə-
si barədə qərarı təsdiqləmişdi. Bu qərar o vaxtkı “Zaman” xəbərlər 
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proqramında səslənəndən sonra erməni düşmənlərimiz Şahnazarov, 
Aqanbekyan bizim ünvanımıza böhtanlı və qərəzli yazılar yazdılar, 
lakin biz hədəfimizə nail olmuşduq. Arxivlər açılandan sonra o da 
məlum oldu ki, Həzi Aslanovun döyüşdə həlak olması planını da elə 
ermənilər özləri təşkil etmişdilər... 

Yəni, onu demək istəyirəm ki, bu kəndin hər qarışı, hər ocağı qəh-
rəmanlar yetişdirir. Kəndimizin tarixi eramızdan əvvəl II minilliyə 
gedib çıxır. Tarixi öyrənmək üçün həmin yerin maddi mədəniyyət 
nümunələrinə baxmaq yetərlidir. Bizim ən qədim tarixi abidələrimiz 
qəbirlərdir. Eyni zamanda, eramızdan əvvəl IV-II minilliyə, tunc döv-
rünə aid bəzək və məişət əşyaları da aşkarlanıb və bütün bunlar bu 
dağların sirlə dolu olduğunu sübuta yetirir. Kəndimizin ərazisində 
yaşayış mərhələləri iki-üç dəfə dəyişilib. Müharibələr olub, bu torpa-
ğı gah səlcuqlar istila ediblər, gah da ərəblər burada hökmran olublar. 
Ərdəbildən, Gilandan keçənlərin də izlərini sezmək mümkündür. Biz 
Az və ya Əz tayfalarından qalanlarıq. O tayfalar da buraya Qaradağ-
dan - talışca “Siya Kuh” deyilən yerlərdən gəlmişlər. Əslində burada 
məskən salan son tayfalar qaradağlılar olublar. Onların ata-babaları 
talışlardır. Burada türklərlə talışlar bir yaşayıb, eyni icma sahibi olub-
lar. Aralarında heç bir problem yaşanmayıb və tarixin heç bir səhifə-
sində belə bir iğtişaş qeydə alınmayıb. Geopolitik sistemlər, siyasətlər 
nə qədər dəyişsə də türk və talış tayfalarının mehribanlığına, birliyinə 
xələl gətirə bilməyib, talışla türkü ayrı salmaq mümkün olmayıb. O 
zamandan bu zamana qaynayıb-qarışıblar. Bizi nə tarix, nə də təbiət 
dəyişmədi. Pəncəli də kəndimizin, elimizin, obamızın mərdlik xü-
susiyyətlərini özündə cəmləşdirmişdi. O, mənim şagirdim idi. Yaxşı 
oxuyurdu dərslərini. Əslində, bu gün bizim məktəbdə oxuyan bütün 
uşaqlar Pəncəli kimi vətənpərvər, yurdsevərdirlər. Bizim müəllimlə-
rimiz onları bu cür yetişdiriblər.

Pəncəlinin dərddən donmuş atası Nurməhəmməd kişi deyir 
ki,bir dəfə yenə bu həyətdə oturmuşduq. Azərbaycan Prezidentinin 
“İgidliyə görə medalı” ilə təltif olunmuşdu. Qardaşım soruşdu ki, 
oğul, o medalı sənə niyə verdilər. Oğlum astaralı digər Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Mirzə Cəbiyevi xatırlayıb dedi ki, “Əmi, Mirzə Cəbiyev 
19 yaşında Qəhrəman oldu. O, Şərqi Prussiyanın Ginzberq şəhərində 
Qələbə bayrağını yüksəltdi. Gün o gün olsun ki, mən də bayrağımızı 
Şuşaya asanlardan olum”.

Pəncəlinin qardaşı Famil müəllim deyir ki, dünənə qədər mək-
təblərimizdə Həzi Aslanov, Ziya Bünyadov, Mirzə Cəbiyevlə bağ-
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lı dərslər keçirilirdisə, bu gün eyni məhəbbətlə Pəncəli Teymurov, 
Raquf Orucov, İnqilab Quliyev, Vüqar Yusifov haqqındakı dərslərə 
xüsusi diqqət yetirilir. Axı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev də öz çıxışlarında daim deyir ki, Ap-
rel döyüşləri Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsidir. Bu döyüşləri 
və o döyüşü aparanları unutmaq olmaz! Aprel döyüşləri haqqında 
hələ çox kitablar yazılacaq, o döyüşün ruhundan hələ çox danışılacaq.

Kəşfiyyatın əfsanə giziri sayılan, ömrünün 17 ilini Xüsusi Tə-
yinatlı Qüvvələrdə ən ağır əməliyyatlarda keçirən, qəhrəmanımız, 
Aprel döyüşlərinin unudulmayan şəhidi Pəncəli Teymurovun xatirə-
si bu xalqın yaddaşında əbədi yaşasın deyə, onun qardaşı Elburus 
Teymurov doğulduqları ata ocağında, öz qazancı və halal zəhməti ilə 
“Pəncəli Teymurov Muzeyi” yaradıb. Muzeyin binasının tikintisi 1 
il yarıma başa gəldi. 2018-ci ildə aprel ayında açılışı oldu. Muzeydə 
Pəncəlinin və aprel döyüşlərinin qəhrəmanlarının həyatından bəhs 
edən sənədlər, Pəncəli Teymurovun özünə aid olan əşyaları, paltar-
ları saxlanılır. Bundan sonra bu muzey insanlarda qəhrəmanlar dər-
sinin ünvanı olacaq. Məktəblilər burada qəhrəmanın həyat yolunu 
öyrənməklə bərabər, həm də əyani tarix dərsləri keçəcəklər.

***
 Pəncəli Teymurovun döyüş dostlarının xatirələrindən:
“Həmin gecə... Aprelin 1-dən 2-nə keçəndə, düşmənin təxriba-

tının qarşısını almaq üçün döyüşə yollanan hərbçilərimiz sanki ov 
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ovlamağa, quş quşlamağa çıxmışdılar. Onların oturduğu döyüş ma-
şınının içərisində ancaq gülüş və zarafat səsləri eşidilirdi. Pəncəli də 
maşının yük hissəsinin baş tərəfinə keçib oturmuşdu. Kefi kök idi. 
Əslində, döyüşə gedib-gəlmək, ağır əməliyyatlarda iştirak etmək xü-
susi təyinatlılar üçün adi həyat tərzidir.

Döyüşün əvvəlində Azər Məmmədov ağır yaralanmışdı. Azərin 
yaralandığını görən digər xüsusi təyinatlı zabit Həsrət Almasov onu 
kürəyinə alıb, əsgərləri ilə bərabər döyüş bölgəsindən çıxarmışdı. 
Seysulan düşməndən təmizlənmişdi. İndi növbə xüsusi təyinatlıların 
idi. Bir neçə qrupa bölünmüş xüsusi təyinatlılar bu dağların-daşların 
yollarını əzbər bilirdilər. Burada hər kolu-kosu tanıyırdılar, meşəyə, 
dağa-dərəyə dəfələrlə kəşfiyyata gedib, verilən tapşırıqları uğurla 
yerinə yetirmişdilər. Nəhayət, verilən tapşırığa əsasən ordumuzun 
xüsusi təyinatlıları Murad Mirzəyevin, Mühüd Orucovun və Samid 
İmanovun rəhbərliyi ilə Seysulanda çox uğurlu bir əməliyyatı həyata 
keçirmişdilər. 6 nəfərlik ilk qrup səhər saat 5-6 radələrində Talış kən-
dinə girəndə, kənddə ancaq başlı-başına gəzən mal-qara gözə dəy-
mişdi. Pəncəli isə bir neçə saat əvvəl cəbhənin Gülüstan qalası tərə-
findən istehkamı açmalı idi. O, ermənilərin nəzarətindəki məntəqəyə 
uzanan ensiz dağ yoluna tək-tənha çıxmışdı, UAZı saxlayaraq, ma-
şında olan ermənini göz qırpımında məhv etmişdi. Həmin vaxt bir 
neçə il əvvəl Kəlbəcər istiqamətində etdiyi oxşar bir əməliyyatı da xa-
tırlamışdı. Düşmənin mövqelərinə girərək, təkbaşına 45 nəfəri məhv 
etmişdi. Bir dəfə isə 4 nəfər erməni hərbçisini minaya salmışdı. Xocalı 
soyqırımını törədən erməni zabitini səhər tezdən, hava işıqlaşanda 
izləmişdi. General-mayor rütbəsini almağa yollanan erməni polkov-
nikini qanına qəltan etmişdi, geri dönərkən əlində çox dəyərli sübut 
gətirmişdi. Uşaq vaxtı onu rahat buraxmayan Xocalı qurbanlarının 
qisasını almışdı. Bir dəfə isə sürücüsünü və içərisindəki hərbi heyəti 
məhv etdiyi düşmən maşınını gətirib öz mövqelərimizə çıxartmışdı. 
Hətta dostlarına demişdi ki, bu UAZın hissələrini söküb yadigar sax-
lamaq üçün kəndə aparacaq... 2014-cü ildə isə iştirak etdiyi əməliy-
yatda 18 nəfər düşməni bir andaca partladaraq məhv etmişdi. Pəncəli 
Teymurov göstərdiyi igidliyi dilə gətirməz, bəzən onları dostlarının 
adına yazardı...

Son yaz ayında, həmin aprel günlərində əməliyyata çıxmaq Pən-
cəli üçün yerdən göbələk, çiyələk yığmaq kimi asan bir məşğuliyyət 
idi. Nahaq yerə ona “Xüsusi Təyinatlıların əfsanəsi” adını verməmiş-
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dilər. Həmin aprel səhərində bir dəfə Talış kəndinə girib, daha son-
ra Seysulan tərəfə keçərək, üzərinə düşən tapşırığı yerinə yetirmişdi. 
Alınan mövqedə postları möhkəmləndirmək üçün Murad Mirzəyev, 
Samit İmanov da onun açdığı istehkamla hərəkət edirdilər. Hətta 40 
dəqiqəyə 11 kilometrlik kəsmə yolu da qət etmişdilər. Azərbaycan 
Ordusunun cavab atəşlərindən çaşan, hər zaman “Ohanyan xətti” 
deyib qoruduqları mövqelərdən qaçan ermənilər pərən-pərən düş-
müşdülər. Əsgərlərimizin yenicə aldığı səngərlərdə və mövqelərdə 
hərbçilərimiz bərkitmə işləri aparırdılar. Arxadan həm də kömək 
gözləyirdilər... Bir qədər vaxt keçəndən sonra qarşı tərəfdən yenə də 
artilleriya hücumları şiddətlənməyə başladı... Pəncəlinin və onun ya-
nında olan zabitlərin dayandıqları səngərə düşən mərmidən Pəncə-
linin əlindəki avtomat və başındakı qoruyucu şlem yerə düşdü. Top 
mərmisinin zərbəsi Pəncəlini götürüb səngərin o biri üzünə atdı. 17 
ildə heç zaman gizir Pəncəli Teymurov belə zərbə görməmişdi. Ancaq 
özünü itirmədi, yıxıldığı yerdən ayağa durub, silahını götürərək sən-
gərdən qabağa tullandı... Arxadan Murad Mirzəyev və Samid İma-
nov onu nə qədər çağırsalar da Pəncəli onlara hay vermədi, çünki 
eşitmirdi... Pəncəli kontuziya almışdı. O, özündən asılı olmayaraq, 
döyüş vərdişlərinə əsasən yenidən hücuma keçmişdi. Hücuma keç-
diyi ərazidə, qarşıda mənfur düşmən idi. Düşmənin ikinci dəfə atdığı 
ağır texnika atəşindən Pəncəli yaralanaraq, yerə yıxıldı... Üzbəüz dö-
yüşə qalsaydı, Pəncəli erməniyə can verməzdi... Belə olmamalıydı... 
Pəncəli hələ Şuşaya bayraq sancmaq istəyirdi axı...

Pənəclinin ruhu bədənini tərk etdi və Tanrıya qovuşdu. Tanrı dər-
gahında Yerə baxaraq gülümsəyirdi Pəncəli... Çünki o yüksəklikdən 
ruhu bütün olanları görürdü... Bir az bundan əvvəl, döyüş yoldaşla-
rı ilə birlikdə kömək gözləyirdi... İndi isə Tanrı dərgahında dayanıb, 
haqq-divanını gözləyirdi... O, Tanrı dərgahına sorğusuz-sualsız gəl-
mişdi. Çünki Vətən uğrunda həlak olmuş, vətəni qorumuşdu, Vətəni 
canından da, anasından da əziz bilmişdi. Tanrı vətən və torpaq uğ-
runda şəhid olanları, dərgahına sorğusuz-sualsız aparır. Sorğu-sualı 
olanları isə haqq divanına çəkir... O haqq divanında Raquf Orucovun, 
Vüqar Yusifovun, Mühüt Orucovun, Pəncəli Teymurovun... - 2016-cı 
ilin aprel müharibəsində şəhadətə yüksələn Qalibiyyət şəhidlərinin 
günahkarlara verilən o qədər sualları var ki...
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 HAY VER MƏNƏ CƏNAB LEYTENANT...

Əmisi Seymur İsgəndərovun quca-
ğında maddım-maddım insanlara boy-
lanan, sinəsinə taxılan ulduzun bir oyun-
caq olduğunu zənn edən 10 aylıq Elman 
bala... Sən nə biləsən ki, o adi bir ulduz 
deyil, o bir anın içərisində 95 şəhidimi-
zin hər biri kimi Azərbaycanın həsrətin-
də olduğu Qələbə və Qalibiyyət məqa-
mını bizə bəxş edən cənab leytenant 
Elnur İsgəndərova Vətən qarşısında, 
torpaqlarımızın azadlığı yolunda canın-
dan keçdiyi üçün verilən “Vətən uğrun-
da” medalıdır. Körpəm, balam, övla-
dım... Sən hələ bilmirsən ki... o sarışın

gözəl Məlakə ananın yaddaşında nələr qoyub gedib Elnur. Sən hələ 
bilmirsən ki, nənən Gülnar müəllimə, baban İsgəndər müəllim atanın 
ətrini səndən almaq istəyirlər...

Ancaq biləcəksən... Böyük oğlan olanda, məktəbə gedəndə, dərs 
oxuyanda, insanlarımızın qibləgah yeri olan Şəkidəki Şəhidlər Xiya-
banına gedəndə biləcəksən ki, atan Elnur İsgəndərov azərbaycanlıla-
ra Qələbə sevincinin bir damla dadını verib. Tamı dodağımızda qalıb. 
Şirinliyi qəlbimizi çat-çat edib.

Sən hələ bilmirsən ki, may ayının sərin bir gecəsində qapınızı 
döydüyüm zaman, evinizdə hüzn var idi. Nənən Gülnar, bibin Se-
vinc, əmin Seymur, anan Məlakə xatirəyə çevrilmiş qəhrəman atan-
dan danışdılar... Bilirsənmi atanın “Sarı gəlin” deyib, sevdiyi, kön-
lünün sevgili-məhbubu olan anan, gəlin Məlakə nələr danışdı. İndi 
yazıram. Böyüyəndə oxuyub biləcəksən ki, sinəsini “Vətən uğrunda” 
medalına meydan edən qəhrəman oğlumuzun yadigarısan.

Qarşımda əlinin xınası getməyən bir gəlin oturub. Qayınanasına 
“ana” deyib, sığınıb. Yanında görmək və nəfəsini hiss etmək istədi-
yi yarısından, ömrünə ömür-gün yoldaşı ola bilməyən sevgisindən, 
istisindən doymadığı ərindən indi xatirələr danışır. Bu sarışın gözəl 
sakit, mülayim səslə elə sağlığında olduğu kimi danışır Elnurdan. Xə-
bəri yoxdur dünyadan, bir özüdür, bir də Elnurlu günlərin xəyalı... 
Var olan kimi danışır. Deyəsən ətrafında onu dinləyənləri də unudub:

- Martın 27-si idi. Pul kartını da mənə verdi. Kodunu da yazdı. 
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Qəribə sözlər danışırdı. Evdə, həyatda özümü necə aparmaq lazım 
olması barədə sözlər deyirdi. Əlimlə tez-tez ağzını tuturdum ki, eyy-
yyyy... belə demə... Ancaq o yenə tapşırıqlar verdi. Dedi güclü ol, heç 
vaxt zəif olma. Hələ oğlumuz dünyaya gəlməzdən əvvəl deyəndə ki, 
mənə bir şey olsa, sən neyləyərsən, o zaman cavab verirdim ki, sənsiz 
həyat nəyimə gərəkdir. Uşağımız doğulandan sonra da bir-iki dəfə 
belə soruşdu. Bu dəfə də “ölərəm” demədim, dedim ki, axı oğlumuz 
var, onu böyütməliyik. Ancaq Elnur mənə dedi ki, sənə bir şey olsa, 
mən ölərəm. Bir məşhur şeir var, indi onu tez-tez xatırlayıram:

Mən elə bilirdim sənsiz ölərəm,
Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla.

27-si martda yola onu saldım... Günorta üstü yenə zəng vurdu. 
Evə bazarlıq etmək üçün nə lazım olduğunu soruşdu. Dedim ki, bəs 
getmədin? Cavab verdi ki, sabaha qaldı... Elə sevindim ki... Allahım 
həmin günü də bizə bir yerdə qalmaq üçün daha bir gün möhlət veri-
bmiş. Onunla keçirdiyim hər saatı ömrümə Allahdan hədiyyə, sevinc 
payı sayırdım. Keçib uşaqla oynadı, mətbəxdə yemək hazırlayırdım. 
Yataq otağına keçəndə gördüm ki, oğlum çarpayının bir tərəfində, El-
nur da o biri tərəfində qollarını geniş açıb elə rahat, elə şirin yatıblar 
ki... Həmin günü gedib hərbi şəhərcikdə qonşumuz olan dostu ilə gö-
rüşmək istədi. Qoymadım. Yalvardım ki, heç yerə getmə, yanımızda 
otur. 28-i səhər tezdən yol çantasını hazırladım. Qapıdan ötürəndə, 
xeyli arxasınca baxdım, dönüb gəlib, bir də vidalaşdıq, dedi ki, dua 
elə ki, getməyim... Sonra telefonla mesaj yazdı: “Mən gedirəm... Özü-
nüzə yaxşı baxın...”.

 -Həmin axşam ana gəldi bizə - qayınanam Gülnar müəllimə. 
Başımız uşağa qarışdı. Aprelin 1-nə kimi telefon zənglərimiz olurdu. 
Ancaq hadisələrdən xəbərimiz yox idi,- deyib, uzaqlara baxdı Mə-
lakə. Gözlərində işıq gördüm. Üzünə təbəssüm də qondu. Gülüm-
səyə-gülümsəyə söhbətinə davam etdi:

-Hərbi formasını elə xoşlayırdı ki, leytenant idi axı... Geyinib 
güzgünün qabağında özünə baxardı. Mənsə qısqanırdım güzgüyə 
də... Deyirdi ki, bax gör, məndən general olar?! İndi o leytenantın xə-
yalı durur gözlərimin önündə və tez-tez sevdiyi “Cənab leytenant” 
mahnısını xatırlayıram:
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Barıt qoxulu o yollar, o yollar
Səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri,
Bir cüt ulduzlu, aylı paqonlar.
Hay ver mənə, cənab leytenant
Hay ver mənə, leytenant.
Xoş müjdəli bir savaşdan
Pay ver mənə, leytenant.

Gəlini danışdıqca, narın hıçqırıqlarla ağlayan ananın göz yaşları-
nı görməyin, onları seyr etməyin necə çətin olduğunu əslində qələmlə 
də yazmaqda çətinlik çəkirəm. Göz yaşları içərisində Gülnar müəl-
limə də söhbətimizə qoşuldu:

-Elnur təlimlərdə olanda, mən adətən Bakıya gedib gəlinin yanın-
da qalırdım. Elnurun toyunun ab-havası hələ çəkilməyib həyətimiz-
dən... Hələ toydan qalan izlər, xatirələr var evimizdə. “Vağzalı”nın 
səsi hələ də qulaqlarımdadır. Atası İsfəndiyar 11 saylı Şəki şəhər mək-
təbində idman dərsi deyib, mən də 7 saylı məktəbdə sinif müəlliməsi 
işləmişəm. Üç övlad böyütmüşdük. Neylədiksə, Elnuru hərbçi olmaq 
istəyindən çəkindirə bilmədik. Sonda da sinəsini düşmənə sipər etdi 
ki, Vətən torpağını qorusun. Deyirdi ki, general olacağam, mənimlə 
fəxr edəcəksən. Bu hadisəni, yəni ermənilərin torpaqlarımızda yenə 
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də qan tökmələrini təsadüfən televizordan eşitdik. Elnurun telefonu-
na zəng çatmayanda isə narahat da olmadıq. Biz bilməzdik ki, onlar 
da həmin cəbhədədirlər. Narahatçılığımız bütün vətən sarıdan idi, 
ancaq Elnur ağlımıza da gəlmirdi. Aprelin 3-u yenidən Bakıdan Şə-
kiyə qayıdanda gördük ki, həyət adamla doludur. Sonradan bildik ki, 
Elnurdan xəbər yoxdur, oun haqqında başqa xəbər gözləyirlər.

Sevinc də hərdən söhbətimizə qoşulurdu. Qardaşı bacı qədər 
kimsə sevməz, Mənim anam rəhmətliyin 3 qardaşı 1941-1945-ci il Bö-
yük Vətən Müharibəsindən qayıtmamışdı. Anam çoxlu bayatı bilirdi. 
Qardaşlarını xatırlayanda, bu bayatını deyərdi:

Bacılar yanar ağlar,
Qardaşın anar, ağlar.
Dönər ağ göyərçinə,
Yollara qonar ağlar.

-Qardaşımın toyunu 3 avqust 2014-cü ildə etdik.- deyir, Sevinc 
xanım. Bu həmin vaxtlar idi ki, ermənilərin təxribatı nəticəsində ye-
nidən təmas xəttində atəşkəs pozulmuşdu. Həmin döyüşlərdə Vətə-
nimiz 15 şəhid verdi. Onların bir neçəsini Elnur da tanıyırdı. Hətta 
zəng vurub bizə dedi ki, gələ bilməsə, toyu bəysiz etsinlər. Ara sakit-
ləşəndə 1 həftəlik gəldi. Qardaşımın toyunu çaldırdıq. Ancaq hərbçi 
dostlarının heç biri gəlməmişdi. Vəziyyət gərgin olduğundan hamısı 
döyüş bölgəsində idilər. Qardaşımın sarışın qızlardan xoşu gəlirdi. 
Məlakəni də anamla birlikdə görüb bəyənmişdilər.

Qardaşım öz sənətini çox sevirdi. Bir neçə dəfə Müdafiə Nazirliyi 
tərəfindən Fəxri diplom və medallara layiq görülmüşdü. 2006-cı ildə 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuş-
du. 2010-cu ildə həmin məktəbi motoatıcı ixtisası üzrə bitirdi. 2010-cu 
ildən 2011-ci ilə qədər Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində 
zabit ixtisas kursunun dunləyicisi oldu. Kursu bitirəndən sonra hərbi 
hissədə motoatıcı tağım komandiri vəzifəsində xidmət etdi. 2011-ci 
ildən 2012-ci ilin ortalarına kimi Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr kursunu 
bitirmiş, 2014-cü ildən isə N saylı hərbi hissəyə Xüsusi Təyinatlı Qrup 
komandirinin müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Hərbi xidmətdə 
göstəriciləri nəzərə alındığından son dəfə Xüsusi Əməliyyat Briqadası 
Xüsusi Əməliyyat taborunun qrup komandiri müavini vəzifəsinə tə-
yin edilmişdi. Qardaşım Elnur İsgəndərovu bu səviyyəyə çatdırmaq 
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üçün dövlət özü nə qədər xərc çəkmiş, vəsait xərcləmişdi. 2-5 aprel 
döyüşlərində görün neçə-neçə Elnur kimi cəsur və hazırlıqlı oğulla-
rımız qurban getdi. Onların hər biri bir tabor əsgərə bərabər idi. Gör 
bir ordumuz kimləri itirdi, belə igidlərlə ancaq qalib gəlmək olardı. 
Görəsən yenə də yetişəcəkmi onlardan. Vaxt azalır, vətən torpaqla-
rını azad etmək zamanıdır. Gözləmək bizə yaraşmaz. İstəmirəm ki, 
qardaşımın qanı yerdə qalsın. Elnur evə gələndə toy-bayram olurdu. 
Anam mətbəxdən çıxmırdı. Zarafatla qardaşım Seymur da, mən də 
deyirdik ki, ay ana, bu nə fərqdir qoyursan bizə. Anam deyirdi ki, ay 
uşaq, Elnur hər vaxt evdə olmur, siz həmişə yanımdasınız. Sizi istədi-
yim vaxt görə bilirəm... Lakin aprelin 10-na kimi hər gün telefonuna 
zəng etdik. Cavab vermədi qardaşım, halbuki mənim zənglərimi ca-
vabsız buraxmazdı. Hər bayramda, ad günümdə təbrik edərdi məni. 
Susurdu qardaşımın telefonu. O, şəkil paylaşmağı sevməzdi. Onunla 
eyni ildə ailə quran bir dostunun hələ övladı olmamışdı deyə, bizə də 
oğlu Elmanın şəklini paylaşmağa icazə vermirdi. Deyirdi ki, dostum-
dan ayıbdır.

Qardaşı Seymur İsgəndərovun dediklərindən:
- Ailənin böyük oğluyam. Atam o hadisədən sonra özünə gələ 

bilmir. 70 yaşı olsa da, bu hadisə onu lap qocaltdı, taqətdən saldı. O 
xəbər çıxan gündən bu yollarda qaldıq. Qardaşımın cansız bədənini 
yalnız aprelin 10-u Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin vasitəsilə ala bildik. O, 
kəşfiyyatçı, zabit idi. Həmişə könlündə Vətən gəzdirirdi. Bu torpaq 
üçün hər zaman canından keçməyə hazır idi. Və istəyinə də nail oldu. 
Nəslimizi-kökümüzü bir daha şərəf-şan yiyəsi etdi.

Qardaşımla və Vətən torpaqlarını azad edən bütün şəhidlərimiz 
və əsgərlərimizlə fəxr edirəm. Aprelin 11-i günü qardaşımı sevdiyi 
Vətən torpağına əmanət etmək üçün qapımıza bütün Azərbaycan gəl-
mişdi. Dostları da, qardaşımın dəfnindən sonra Oğuz-Şəki yolunun 
girəcəyi ilə üzbəüz dayanan dağ silsiləsinin zirvəsinə çıxıb, Azərbay-
canın üçrəngli bayrağını oraya sancdılar. Elnurun şəklini də o zirvəyə 
əmanət edib, adını “Elnur zirvəsi” yazdılar.

Sevinc İsgəndərova qardaşı haqqında Şəki Bələdiyyəsinin qəze-
tində çıxan bir məqaləni göstərdi. Qəzetdə Elnur İsgəndərovun ta-
rix müəlliməsi Bahar Cabbarovanın şəhid şagirdi haqqında xatirələri 
dərc edilmişdi. Müəllimə onu belə xarakterizə etmişdi: “İndi cənab 
leytenant kimi çağrılan Elnur İsgəndərov məktəbimizdə oxuyanda da 
təmkinli, az danışıb, çox sual verən, çox öyrənən bir şagird oldu. Ya-
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şıdları kompyuter və telefonla oyun oynayanda, o Türk dünyasının 
qüdrətli hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri haqqında bilgilər əldə 
etdi. Hun İmperatoru Mete xanın öz torpağını qorumaq, onun bir qa-
rışından keçməmək mücadiləsindən və mübarizəsindən, qəhrəman-
lığından xəbər tutdu. XI sinifdə oxuyanda “Ayağa dur, Azərbaycan” 
şeirini əzbərləmişdi. Dedi ki, müəllim mənim ruhuma bu şeir uyğun 
gəlir. Xocalı faciəsinin baş verməsinin 12 illiyini xatırlayan günümüz-
də Elnur əynində əsgər paltarı, əlində avtomat monoloq söylədi. Sö-
zünün sonunda yağı tapdağı altındakı torpaqların azad edilməsi uğ-
runda şəhid olmağı arzuladı... O zaman bu and 16 yaşı olan savadlı 
bir məktəblinin arzusu və ilk əsgər andı idi”.

Şəki şəhərindəki 21-ci rayon, Əlişir Nəvai küçəsindəki 10 saylı 
evdə dünyaya gəlib, bir məhəllənin, bir məktəbin, sonra bir taborun 
tanıdığı oğlan, dönüb Azərbaycanın dillər əzbəri oldu. Bu yazını yaz-
mağa hazırlaşarkən, gəlin Məlakə mənə bir yazı göndərdi. Yazdı ki, 
bu qayınanamın Elnura məktubudur. Sizinlə olanda danışa bilmə-
diklərini indi yazıb. Bir şəhid anasının əlləri əsə-əsə oğlu haqqında 
yazdıqları sətirlərdəki ağrını ölçmək üçün hələ ki, dünyanın heç bir 
alimi cihaz icad etməyib. Gülnar müəllimə mənə deyə bimədiklərini 
belə ifadə etmişdi: “2011-cü ilin dekabr ayında Elnur mənə zəng etdi. 
Dedi ki, ana məndən 6 ay xəbər tuta bilməyəcəksiniz. Ancaq narahat 
olmayın. Buralardayam. İnşallah, salamat qayıdacağam. Mənə hər 
gün dua et, xeyir-duanı əskik eləmə. Mən özüm sizə zəng edəcəyəm. 
Bu, bizim üçün nə qədər ağır olsa da gözlədik. Bütün ailə üzvlərimizə 
tapşırdım ki, zəng edib, uşağımın dərsini pozmasınlar. Yoxsa ki, işdə 
bizə görə üzünə söz gələr. 2012-ci ilin iyun ayında Elnur zəng edib Şə-
kiyə gəldiyini dedi. Görüşdük. Evimizdə də bayram idi, Elnur da elə 
sevincli görünürdü. Səbəbini soruşanda dedi ki, mən Xüsusi Təyinat-
lı Qüvvələr qrupuna keçmişəm. Bir ana kimi mənim üçün nə qədər 
çətin və ağır olsa da onun sevincinə sevinməyə bilməzdim. Elnur öz 
arzusuna çatmışdı. Ancaq sən demə, bu, Elnurun əbədiyyətə qovuş-
maq arzusunun başlanğıcı idi”.

Sabah Elnurun gözünün ilk ovu, cəmi 5 ay üzünü gördüyü oğlu 
Elmanın anası Məlakənin doğum günüdür. 25 yaşı olacaq. Elnursuz 
ad gününü qeyd etmək istəmir. Bu yazını Elnurun adından əbədi xa-
tirə kimi Məlakə İsgəndərovaya hədiyyə edirəm. Məlakə elə bil ki, 
Nüsrət Kəsəmənlinin bu şerini də sənə Elnur yazır:
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Ümidimi qopardılar,
Günəşimi apardılar.
Ürəyinə baxan olsa 
Məni orda tapardılar.
Sarı gəlin.
Yollarımı qar alıbdır,
Bir səbəbi var, alıbdır.
İlk məhəbbət məktubları
 Saçın kimi saralıbdır,
Sarı gəlin.

Səninlə söhbət edəndə özün dedin ki, Elnur sənə “Güclü ol, heç 
vaxt zəif olma “ deyirmiş. Bir də ki, sənin gözlərindən bir damla yaş 
tökülməsinə razı olmazdı, Elnurun, ay Sarı gəlin...
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 VƏTƏNİN CƏNNƏT SƏFİRLƏRİNDƏN BİRİ

İnsan doğulduğu gündən ölənə 
qədər enişli-yoxuşlu yol qət edir. Heç 
fərqinə varmısınızmı, ana bətnindən ay-
rılan uşaq, o rahatlığından qopduğuna 
görə ağlayır. Ancaq həyatın öz qanun-
ları var. İnsan yaranışından bu günə 
kimi o qanunları poza bilmir. Kimin 
nə qədər yaşayacağını isə, biz yox, Tan-
rı müəyyən edir. Onun insanlara bəxş 
etdiyi tale isə alın yazımızdır. Ömür o 
zaman gözəl olur ki, o alın yazılarının 
içərisində, “Vətən üçün doğulub” cüm-
ləsi yer alır. O da vətən üçün doğulub 
şəhid olan igid oğullardan biridir, şəhid

Sahil Şirinovun qısa ömründən, çoxları üçün nümunə olan həyatın-
dan söz açmaq istəyirəm.

Qəbələnin Bum qəsəbəsində Şirinovlar ailəsini hamı zəhmət-
keş, ədəbli, mehriban ailə kimi tanıyır. Evin başçısı Həsrət Şirinovun 
iki oğlu, bir qızı var. Bu ocaqda böyüyən uşaqların təhsilinə xüsusi 
diqqət yetirilib. Böyük oğlu Zaman Qafqaz Universitetini bitirib. Ki-
çik oğlu Sahil Şirinov isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi 
Məktəbindən məzunu olub. 3 il idi ki, o, Azərbaycan Ordusunun hər-
bi qulluqçusu idi, leytenant rütbəsində idi. Sahil Şirinovun doğum 
tarixi 24 iyun 1992-ci ildir, şəhidlik zirvəsinə ucaldığı gün isə 4 aprel 
2016-cı ildir.

Bir qayda olaraq, vətən qəhrəmanlarımızın evinə gedəndə əvvəl-
cə onların anaları ilə həmsöhbət oluram. Sahil Şirinovun anası Şəhla 
xanımla ilk tanışlığım mənə, köhnə müharibə filmlərində istedadlı 
rejissorlarımızın yaratdıqları ana obrazını xatırlatdı. Boynunu qucaq-
ladım. Ananı bağrıma basıb, ağrısını ürəyimə çəkmək istədim. Məni 
Sahilin yatdığı otağa apardı. Göz yaşlarını silib məğrur görkəm aldı: 
“Nə istəyirsən soruş, biz sadə və sakit adamlarıq, bütün suallarına 
cavab verəcəyəm”, - dedi. Amma heç sualımı gözləmədi, birbaşa söh-
bətə keçdi:

-Bizim var-dövlətdə, malda-mülkdə gözümüz olmayıb. Allah 
verən ruzi ilə razılaşıb yaşamışıq. Evimizə haram tikə girməyib. Kiçik 
oğlum Sahil hərbçilik sənətini özü seçmişdi. Böyük oğlum Zaman isə 
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Şəkidə bank sistemində işləyirdi. Aldığı əmək haqqını da yola xərclə-
yirdi. Demək istəyirəm ki, çətinlik çəksək də bunu özümüzə dərd say-
mamışıq. Sahil balam leytenant idi. Hərbçiləri kəşfiyyata hazırlayırdı. 
Dəstə komandiri idi... Aprelin 4-ü səhər tezdən dünya-aləm köksümə 
sığmırdı. Böyük oğlum Zamanın 6 aylıq köpəsi xəstələnmişdi, onu 
təcili Bakıya, uşaq xəstəxanasına aparmalı olduq. Elə həmin axşamı, 
Sahil bizə pul göndərdi ki, uşağı tez sağaltsınlar. Bəlkə də bu gün 
nəvəmin sağ qalmasında Sahilin haqqı var. Həmişə ailəmizin dayağı 
olub.

Mənim oğlum vətənpərvər idi. Evə gələndə səsi-küyü həyəti ba-
şına götürərdi, “Şuşanın dağları başı dumanlı”, “Qarabağ şikəstəsi” 
oxuyardı. Deyirdim, ay bala, qonşulardan ayıbdır. Deyirdi ki, ana, 
qoy qonşular bilsin ki, bizim həyətdə də insan yaşayır...

Qəhrəmanımızın anası Şəhlanın və atası Həsrətin böyük qızları 
Şəlalədən iki nəvəsi, oğlu Zamandan isə bir nəvəsi var. Kiçik nəvəsi 
indi 6 aylıqdır. Analara hər şey əyan olur axı, deyirlər. O da oğlunun 
ölüm gününü hiss edibmiş, yaxın keçmişi Şəhla xanım kədərlə anır:

-Həmin günü səhər tezdən ürəyim sıxılmağa başladı. Heç vaxt 
durduğum yerdə ağlamaram. Bizim evdə kasıbçılıq olub, ancaq 
qəm-kədər olmayıb. Keçdim ki, qonşu otaqda nəvəmi yatırdım. Lay-
la çalanda, birdən oxudum ki, ay uçan quşlar, Sahilimdən mənə bir 
xəbər deyin və biixtiyar ağlamağa başladım. Sonra da özümü danla-
dım ki, mən niyə ağlayıram. O günün axşamı, aprelin 5- də balamın 
bayrağa bükülmüş tabutunu gətirdilər. Neyləyə bilərdim ki, sevdi-
yi vətəninin yolunda canını qurban vermişdi. Rəhmətlik atam kimi 
hündür boylu idi. Boyunun uzunluğu iki metrə çatırdı. Oğlum Tərtər 
istiqamətində gedən döyüşlərdə Talış yüksəkliyini alanda həlak olub. 
Cəbhə dostları dedilər ki, döyüş meydanında qəhrəmanlıq göstərib. 
Dostunun qolları arasında canını tapşıranda şəhadət gətirib. Döyüş-
çü dostları mənə ürək-dirək verib onu da dedilər ki, Sahilin qanını 
elə həmin dəqiqə alıblar. Sahil komandiri polkovnik Raquf Orucovla 
eyni səngərdə həlak olub. İndi dövlətdən başqa umacağım yoxdur, 
istərdim, oğlumun adını uca tutsunlar. Arzulayıram gedib o Tərtərdə 
Talış düzündə gəzim, bilim ki, balamın ayağı dəyən yerlərdir. Bir ar-
zum da var, oğlumun ölümündən sonra doğan istəkdir, neçə illərdir 
ki, kəndimizin yolu üstündəki körpü sınıb, tökülüb. Oğlumun adını 
tutub, başsağlığına gələn adamlar, Duruca çayından keçəndə dizəcən 
suya batıblar. Balama xətir, şahidliyinə ehtiram olaraq o çayın üstün-
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dən bir körpü salsalar, kənd adamları da rahat yol gedib-gələ bilərlər. 
Bu günlərdə evimizə nə gəlirsə, kəndin kasıblarına paylayıram. Bilir-
siniz ki, cavan adamın ehsanı yeyilmir. İnanın ki, o qazanda bişirilən 
yeməyi qapı-qapı pay göndərirəm. Qoy balamın ruhu şad olsun.

Şəhla xanım susdu, yadına salmaq istədiyi nəsə vardı elə bil, ye-
nidən söhbətinə başladı:

-Hə... sonda bir məqamı da danışım sizə. Sahilimi dəfn edən gü-
nün səhəri, obaşdan ayılıb, namazımı qıldım. Sonra bəzi ləvazimat-
ları götürüb, balamın toy çadırına keçdim. Onu mart ayında nişan-
lamışdım. Deyirdim yayda toyunu edərəm. Mən bu çadıra toy çadırı 
kimi baxırdım. Dərdimi çəkə bilmirdim, o anlarda hisslərimi də cilov-
lamaqda aciz idim, özümə qəsd etmək istəyirdim. Birdən haradansa 
iki quş peyda oldu, başımın üstündə üç dəfə dövrə vurub civildəş-
dilər, sonra da uçub getdilər. Elə bil, yuxudan ayıldım. Allahdan ba-
ğışlanmağımı istədim. Fikirləşdim ki, o quşlar balamın ruhudur, ya 
da balam göndərib, mənə xəbər gətiriblər. O gözəllikdə oğulu itirib, 
dözmək çox çətindir. Ancaq dözəcəyəm, yaşamaq lazımdır. Oğlumun 
canını qurban verdiyi, vətən torpağımızın qələbəsini görmək üçün!

Ana ilə söhbətimi bitirib, Sahilin yas mağarının ətrafında mə-
lul-müşkül gəzən, dolanan atası ilə tanış oldum. Dünyanın gərdişin-
dən, müharibələrindən, savaşlarından danışdıq. Həsrət qardaş dedi 
ki, neyləməli, bu da bizim qismətimiz, alın yazımızdır. Söhbətimizin 
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bu yerində Qazaxıstanın Astana şəhərindən bir telefon zəngi gəldi. 
Baxdım ki, Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti, professor 
Darxan Xıdırəlidir. Vətənimiz bu müqəddəs savaşa başlayan gündən 
Darxan bəyin məsafəcə uzaq, qəlbcə yaxın Astanada nələr çəkdiyin-
dən, narahatlığından xəbərdar idim. Ona bir şəhid ailəsinin dərdinə 
şərik olmaq üçün ziyarətə gəldiyimi söylədim. Xahiş etdi ki, şəhidi-
mizin atası ilə danışmağa ona imkan yaradım. Telefonu Həsrət Şiri-
nova verdim. O başdan titrəyişli bir səs eşidildi, Darxan əfəndimiz 
şəhid atasına bunları dedi:

-Şəhidimizin əziz atası! Əvvəla Sizə, ailənizə və qohumlarınıza 
başsağlığı verirəm! Başınız sağ olsun! Vətən sağ olsun! Sizinlə birlik-
də biz də həmin ağrıları yaşayırıq. Çünki Vətən torpağı üçün şəhid 
düşən balanız hamımızın qardaşıdır! Türk dünyasının qəhrəman öv-
ladıdır! O şəhidlər Kül Tegin və Atilla kimi, Teymur və Babur kimi, 
Alparslan və Bayburs kimi böyük qəhrəmanlarımızın karvanına şir 
ürəkli bir əsgər kimi qatılıb. Bilirsiniz ki, vətən üçün şəhid olanalara 
“öldü” deməzlər. Onlar uçub cənnətə düşürlər və əbədi olaraq bizim-
lə yaşayacaqlar. Onların ruhu da Vətəni qoruyacaq. Onlar ata-anala-
rına və yaxınlarına şəfa verərlər. Biz torpaqlarımızın azadlığı uğrun-
da, qayıdışı uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizlə öyünürük və 
Sizə belə bir övlad yetişdirdiyiniz üçün minnətdarıq!

Darxan əfəndi başsağlığını, səmimi fikirlərini bitirəndən sonra, 
Həsrət Şirinov ona bir neçə kəlmə ilə minnətdarlıq etdi. Az sonra 
bayaq gördüyüm Həsrətin gözlərində qəribə bir işıq, ümid var idi. 
Böyük türk öğlundan eşitdiyi sözlər, qəhrəman öğlu Sahilin hansı 
mərtəbəyə sahib olmasını ona bir daha aydınlatdı. Həsrət kişi bizi şax 
qaməti, şax duruşu ilə yola saldı. Şəhadətin mübarək olsun, Sahil Şi-
rinov!

Şirinovlar ailəsini tərk edəndə qədim yunan filosofu Biant Prieni-
nin bir fikrini xatırladım: “Bədbəxt o kəsdir ki, dərdi daşıya bilmir”.
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 “SON DƏRƏCƏ MƏXFİ”  
ƏMƏLİYYATLAR KƏŞFİYYATÇISI

1992-ci il iyunun 26-da dünyaya 
gəlmişdi Elimdar. Döyüş yoldaşları de-
yirlər ki, Elimdar hər dəfə doğum gü-
nünü kəşfiyyat əməliyyatlarını yerinə 
yetirərək qeyd edirdi, həmin günlərdə 
kəşfiyyata getməyi özünə şərəf bilir-
di. Qoçaqlığı ilə dostlarının arasında 
hörmət qazanmışdı, dəfələrlə pusquya 
düşmüş qrupu çətin vəziyyətdən qur-
tarmışdı. Elimdarın qəribə hissetmə qa-
biliyyəti var idi, havanın ətrindən, gecə-
nin rəngindən, küləyin istiqamətindən 
duyurdu hər səsi. Lazım olan istiqaməti 
o qədər düzgün və doğru təyin edirdi

ki, hesablamalarında heç vaxt yanılmazdı. Bir dəfə də düşməni atəş 
altında saxlayaraq, əməliyyata getmiş qrupu itkisiz xilas etmişdi. Nə 
zaman əməliyyata gedirdisə, getdiyi yerdən uğurla qayıdırdı. Onun 
əməliyyatları xidmət etdiyi taborun “Son Dərəcə Məxfi” qovluğunda 
xüsusi yer tuturdu.

Döyüş dostlarının dediklərindən:
-Elimdarla əməliyyata gedəndə, çox arxayın olurduq. Onun ilahi 

bir gücü-qüvvəsi var idi, Tanrı bu cavan oğlana sanki pələng gücü ver-
mişdi, onun qollarını heç kim yerə vura bilməzdi. Bütün yarışlarda, 
əməliyyatlarda birinci olurdu. Ətrafındakı hündürboylu kəşfiyyatçı 
və gizirlərin hamısından uca idi, boyunun uzunluğu 192 sm-ə çatırdı. 
Deyirdi ki, dünyada hamıdan çox anamı istəyirəm. Hamı bilirdi ki, 
Elimdar anasına və ailəsinə çox bağlıdır. Hətta bu yay evlənəcəyini 
də dilinə gətirmişdi. Hər kəsə sürpriz edəcəyini demişdi... Elimdar 
dostlarının, onu sevənlərin yaddaşında mərd, cəsarətli, dost yolunda 
canından keçən, vətənpərvər, dürüst bir hərbçi və insan kimi qaldı. O, 
ömrünü Aprel döyüşlərində xalqına, vətəninə bağışladı.

İndi isə Elimdar Səfərovu onun ailəsinin təqdimatında tanıtmaq 
istəyirəm.

Elimdarın anası Aminə Səfərovanın söylədikləri:
- Əslimiz Yardımlıdandır. Yardımlıda yaşayanda 7 yaşlı oğlum 
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Elsevər qəzaya düşdü, rəhmətə getdi. Ondan sonra yoldaşım Sə-
limxan evdə rahatlıq tapmadı, uşağın ölümü ilə barışa bilmədi. Ge-
cələr gedib qəbiristanda yatardı. Məcbur olub, Neftçalaya köçdük, 
Aşağı Qaramanlı kəndində yurd saldıq. Ocağımızda 2 oğlum, 4 qızım 
gəldi dünyaya. Uşaqları hamı kimi biz də çətinliklə böyütdük. Böyük 
oğlumun adını Elizbar, kiçiyinin adını Elimdar qoyduq. Kasıbçılıqla 
yaşasaq da, çox mehriban bir ailəmiz var idi. Hələ kiçik yaşlarından 
oğlanlarımı zəhmətə alışdırdıq, buradan torpaq alıb, onların köməyi 
ilə ev tikməyə başladıq. İki qardaş əl-ələ verib daş karxanalarında, 
əlləri yetən, gücləri çatan yerlərdə işlədilər, ailəyə yardım etdilər. Əv-
vəl evin bir gözünü tikib içərisinə yığışdıq... Evi də böyük tikdim ki, 
iki oğlumun, qızlarımın övladlarını da bu evdə saxlayacam... Elimdar 
çox zəhmətkeş oğul idi. Toyuq-cücənin yumurtasını, həyətin tərəvə-
zini sataraq, pul yığıb özünə bir velosiped almışdı. Elizbar əsgərlikdə 
olanda isə yığdığı pula iki qoyun alıb gətirmişdi. Bir gün Elizbarla 
telefonla danışanda, bu xəbəri ona verdi. Elizbar inanmadı. Elimdar 
qoyunların qulağından tutub mələtdi ki, qardaşı səsini eşidib, inan-
sın... Hər ikisi sevinirdilər ki, bizim də həyətimizdə mal-heyvan ola-
caq. Onlar bir-birinə çox bağlı idilər. Sonra Elimdar əsgər getdi.

Şəhidin qardaşı Elizbar Səfərov xatirələrini bizimlə bölüşdü:
- Elimdar orta məktəbdə oxuyarkən, boş vaxtlarında daş karxa-

nasına gedib, ailəmizə kömək edirdi. Biz iki qardaş çalışırdıq ki, 
anamla bacılarım çox əziyyət çəkməsinlər, çünki zəmanə də ağır idi, 
dolanışıq da. Bir parça çörək tapanda Tanrıya şükür edirdik. Elə vaxt-
lar olurdu ki, anam qazanda bişirməyə bir ərzaq belə, tapmırdı. Mən 
hərbi xidmətdən qayıdandan sonra 2009-cu il oktyabrın 1-də Elimdar 
əsgər getdi. Onun ən böyük arzusu hərbçi olmaq idi. Rayon mərkə-
zindəki idman zalına gedib, orada idmanın karate növünü öyrənirdi. 
Onun həyatda tutduğu yol var idi, deyirdi ki: “İnsan həyata bir dəfə 
gəlir, Allah eşqinə, gərək düzgün və əməli saleh yaşayasan. Bacarır-
san yaxşılıq et, özündən yazığa kömək ol”.

Elimdar 6 ay idi ki, hərbi xidmətdə idi, bir gün mənə zəng vurub 
dedi ki, qardaş, hərbidə qalmaq istəyirəm. XTQ-dən gəlib əsgərləri 
sınadılar. Onların içərisində sınaqlardan uğurla mən keçdim, nor-
mativləri yerinə yetirdim. Anama de ki, mənə halallıq versin, gedim 
kursa, orada isə gizir kimi fəaliyyətə başlayacağam. Anam da onun 
arzusuna qarşı çıxa bilmədi. Xeyir-dua verdi ki, vətənimiz üçün, eli-
miz üçün xeyirli əsgər olsun.
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Anasından xeyir-dua alan Elimdar çox sevindi. Qədim 
adət-ənənədən, inanclardan bilirdi ki, böyüklərin xeyir-duası ilə gö-
rülən işin sonunda xeyir olur. Hərdən hərbi hissədən ezamiyyət və 
ya istirahət günləri alanda dərhal evlərinə gələr, boş vaxtlarını anası 
ilə keçirər, evin çatışmazlıqlarını aradan qaldırar, uçulanı tikər, sınanı 
düzəldərdi. 2010-cu il may ayının 3-də çox ağır bir xəbər haqladı onu. 
Evdən dedilər ki, atası dünyasını dəyişib... Həmin gün Elimdarın 
ən ağır itkisi oldu... Və dostlarına demişdi ki, indi mən anama daha 
yaxın olmalıyam, onu hamımız üçün qorumalıyam.

Aminə ananın xatirələrindən:
- Evə çox pis halda gəldi Elimdar. Onsuz da üzünü az-az görür-

dük. Nə vaxt soruşsam deyirdi ki, idmanla məşğul oluruq. Mən ha-
radan biləydim ki, bu gedib erməninin içərisinə girir, o yerləri gəzib 
gəlir... Tövbə, ürəyim partlayardı. Od töküb özümü yandırardım, 
qoymazdım ki, gedib işləsin. Hansı ana razı olar ki, balası göz görə-
görə, düşmən içərisinə girsin...

Elimdardan nə qədər danışsam, yorulmaram. Bir də görürdün 
ki, 50 kiloluq un torbasını çiyninin üstündə gətirir. Deyirdim ay bala, 
belin düşər, qabırğan yerindən oynayar... Pəhləvan idi oğlum. Onu 
erməni öldürə bilməzdi. O nəzərə-gözə gəldi. Boyu-buxunu qapıdan 
hündür idi balamın. Mən heç balamdan doymadım, Elimdar mən-
dən tez doydu. Şirin-şirin xatirələri düşür yadıma. Hərdən vaxt elə-
yib işdən gələndə məni aparıb Neftçalada, Bakıda dəniz qırağında 
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gəzdirirdi. Yəqin bilirdi ki, ömrü qısa olacaq. Hara getsəydik, məni 
maşında qabaq oturacaqda oturdardı. Bir dəfə ayaqlarım palçıqlı idi, 
oturmaq istəmədim maşınına. Dəliyə döndü. Dedi ki, ana sənin o 
ayaqqabılarının palçığına qurbanam. Nəinki maşın, dünyanın bütün 
varı-dövləti sənə qurban olsun. Əl dırnaqlarımı, ayaq dırnaqlarımı 
tutardı. Başımı xınasız görsəydi, o dəqiqə bacılarına zəng vurub, on-
ları danlayardı. Maaşını alan kimi, mənim üçün təzə paltarlar alıb gə-
tirərdi. Görmədiyim günləri yaşadırdı balam mənə. Əkdiyim ağacın 
bəhrəsini yeyirdim. Fələk tez qurutdu barlı-bəhrəli ağacımı. Əvvəllər 
razı olmurdum hərbiyə getməyinə, deyirdim ki, sənsiz uzun müddət 
ayrı qala bilmərəm. Deyirdi ki, ana, öyrəşəcəksən. Sən demə, bu gün-
ləri üçün deyirmiş... Balam məni uzun ayrılıqlara öyrətdi...

Elimdarın kiçik bacısı Fəranə təzəcə ailə həyatı qurub. Fəranənin 
başında bir qara yaylıq var. Dedim ki, qızım, o qara yaylığı başına 
bağlama, çünki şəhidlərimizin ruhu ağ bir dünyadadır, onlar ağ olan 
yerlərə gəlirlər. Qara rəngi sevməz şəhidlərimiz. Dedi ki:

- Bu qara örtüyü qardaşım mənə hədiyyə almışdı. Ona görə indi 
əlimdən yerə qoymuram. Onun ətrini alıram sanki bu yaylıqdan. 
Qardaşım mənim hər şeyim idi. Toyumu da o elədi. Mənim toyum-
da da “Vətən oğlu” mahnısını çaldırıb, oynadı. Anam ona yaxınlaşıb 
dedi ki, ay bala, heç olmasa, bu gün şən bir mahnının sədası altında 
oynayaydın. Anama demişdi ki, Vətən mənim hər şeydimdir!!! Elə 
sevinirdi ki, toyumda. Hamı ilə oynayıb, şənləndi. Martın 30-da eşit-
dim ki, ermənilər yenə aləmi qatıblar bir-birinə. Doğum evində idim. 
Oğlum dünyaya gəlmişdi. Aprelin 1-dən sonra qardaşımla əlaqə sax-
laya bilmədik.

Aminə ana söhbətə qoşuldu:
- Bilmirdim, canımı aparıb haraya qoyum. Qızımın uşağı doğul-

duğundan, buraya, Ceyranbatana gəlmişdim. Martın 26-da hamımız 
xəstəxanaya gedirdik. Dayanacaqda maşın gözləyirdik. Bir də gördük 
ki, Elimdar da gəlib çıxdı. Elə bil ki, həyatıma günəş doğdu. Ana-bala, 
qucaqlaşıb görüşdük. Bir-birimizə təzə nəvənin gəlişi ilə gözaydın-
lığı verdik. Sonra qardaşımgildə oturub, bir az söhbətləşdik. Ancaq 
baxdım ki, balamın halı-əhvalı həmişəki kimi deyil. Analar balasının 
hər əhvalından duyarlar. Dedim nə olub ay bala, niyə kefsizsən. Gü-
lümsədi. Balamın xırda gülüşləri var idi, elə yaraşırdı ki, üzünə... Ci-
bindən çıxarıb mənə pul uzatdı. Götürmədim. Dedim neynirəm, ay 
oğul, özünə lazım olar. Dedi bunu götür, axşam işdən icazə alıb gələ-
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cəyəm, səninlə çoxlu söhbət edəcəyəm. Maşına minib getdi... Bir də 
baxdım ki, pəncərədən yenə mənə tərəfə boylanır... Nəsə, onun son 
baxışı ürəyimi sızlatdı. O nə təlatüm idi, o nə ağrı idi... Heç vaxt belə 
olmamışdım. Sən demə, o xırda gülüşlərini də, balamın o mehriban 
səsini də son dəfə görüb, son dəfə eşidirəmmiş...

Qardaşım Vətənə, islami dəyərlərə çox bağlı idi, - deyir Fənarə:
- Aprelin 1-inə keçən gecə Bakıda bir külək var idi ki, gəl, görəsən. 

Küləyin səsi adamı qorxudurdu. Səsdən üşənirdim. Ürəyimə dam-
mışdı ki, bu sazaq, bu külək hansısa pis xəbəri gətirəcək. Həmin gecə, 
özümdən asılı olmayaraq qardaşımı düşündüm, dedim ki, ay Elim-
dar, görəsən, sən hardasan? Bu yağışda neynirsən? Axırıncı dəfə zəng 
vuranda, telefonda bu səsi eşitdim: “Bu nömrə söndürülüb. Əhatə xa-
ricindədir”. Aprelin 2-dən sonra bildik ki, 12 şəhidimiz var. Bundan 
sonra bizim heç rahatlığımız olmadı. Lakin qardaşım arada mənim 
həyat yoldaşım Elşənlə əlaqə saxlayıb və ona deyib ki, bilmirəm gələ-
cəyəm, ya gəlməyəcəyəm...

Aprelin 3-ü günortadan sonra Bakıdakı qohumlar Aminə ananı 
aldadaraq Neftçalaya, Aşağı Qaramanlıdakı evinə gətirirdilər. Yol 
boyu Aminə bacısı və qardaşı oğlundan nə baş verdiyini soruşanda, 
bacısı oğlu Tacir özünü toplayıb, çox çətinlikdə xalasına deyib ki, Eliş 
yaralanıb, onu evə gətirirlər... Və Aminə xala əllərini başına-gözünə 
çırparaq haray çəkib, qışqırıb-ağlayıb ki, yalan deyirsiniz, yaralını evə 
gətirməzlər, düzünü deyin, balama nə olub?!.

Beləcə, Aminə ananın da qapısını Qarabağ müharibəsinin acısı və 
fəlakəti döydü. Toyuna hazırlaşdığı oğlu üçün həyətində, yas mağarı 
quruldu Aminə ana, o gündən özünə gələ bilmir. Deyir ki, oğlunun 
öldüyünə inanmır. Çünki o boyda-buxunda, o gözəllikdə, pəhləvan 
gücündə bir oğul ölə bilməzdi...

Elimdar Səfərov anasına demədiklərini qardaşı Elizbara söylə-
mişdi. Adətən, ağır əməliyyatlara getməzdən əvvəl qardaşı ilə gö-
rüşər, ona öz vəsiyyətini və tövsiyələrini edərdi. Bu dəfə isə həm 
dayısı oğlu, həm də bacısının əri Elşənlə görüşüb telefonunun və 
kompüterinin kodunu, parolunu ona söyləmişdi. Hətta qardaşına ça-
tacaq son sözlərini yazıb vermişdi və Elşənə tapşırmışdı ki, anamdan 
muğayat olun.

Elizbar Səfərovun söylədikləri:
- XTQ-lərdə qulluq etmək hər oğula qismət olmur. Çünki o kur-

su keçməyin özü bir qəhrəmanlıqdır. Son dəfə mart ayının 28-i gö-
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rüşdüm onunla. Mənə zəng vurub, təcili çağırmışdı. Təlimə gedirdi. 
Onunla yol üstündə görüşdük. Dedi ki, anam Bakıdadır, onlarla gö-
rüşüb, indi mənimlə görüşə gəlib. Onu yola salmaq istədim, qoyma-
dı, özü məni yolçu etdi. Gördüm ki, maşını saxlayıb, arxamca baxır... 
Nə biləydim ki, son görüşümüz imiş... Şəhidlik uca zirvədir. Hər 
kəsə qismət olmur. O, bizim ailənin başını uca elədi, qardaşımla fəxr 
edirəm. Hamı köçəcək bu dünyadan, ancaq şəhid olmağı Tanrı hər 
kəsə qismət etmir. Qardaşımın şəhadətə yüksələndən sonra dostları, 
döyüş yoldaşları onun haqqında bilmədiklərimi və necə həlak olma-
sını danışdılar. Bizim Ordunun Xüsusi Təyinatlıları son illər düşmənə 
qan uddururdular. Qardaşım ən güclü əməliyyatlarda iştirak edirdi, 
kəşfiyyata qrup başçısı kimi gedirdi. Mart ayında düşmənə cavab ola-
raq, onların hərbi texnikasını məhv etmişdi, öz qrupu ilə onlara sarsıl-
maz zərbələr endirmişdi.

Döyüşdən əvvəl qrupu ilə əməliyyata gedən Elimdar səhər obaş-
dan baxıb ki, ermənilərin URAL, UAZ və Niva maşınları Talış kən-
dinə sarı gəlir. Kəşfiyyatçılar isə bu avtomobilləri məhv etmək əmri 
verilib. Dərhal maşınları ələ keçirmək üçün əməliyyat hazırlayan 
Elimdar, dostu ilə bərabər 11 kilometr məsafəni dağ yolları ilə qət 
edib, gəlib Nivaya yetişib və bir göz qırpımında düşmənin başı üs-
tünü şahin kimi alıblar. Nivada erməninin yüksək çinli zabiti olub. 
Elimdar və yanındakı döyüşçü dostu həmin andaca zabiti və onun 
yanındakıları məhv ediblər. Maşının birini saxlamaq üçün isə əli sü-
kanda olan hərbçinin qolunu kəsib ataraq, onu zərərsizləşdiriblər. 
Müharibənin qanunları belədir. Burada torpaqlarımıza qənim kəsilən 
düşmənə mərhəmət etmək olmaz. Həmin gün Elimdargil maşındakı 
silahları və Talış kəndi istiqamətində erməni hərbçiləri üçün aparılan 
qənimətləri ələ keçirərək, bizim əsgərlərə aparıblar. Bir neçə dəqiqə-
nin içərisində, Elimdar düşmənin üç texnikasını məhv edib. Elimdar 
həm də ağır atıcı silahdan gözəl istifadə etməyi, özündən qabaqda-
kı əməliyyatçıları müdafiə qaydalarını gözəl bilirdi. Aprelin 2-dən 
sonra güclü itkilərə məruz qalan erməni ordusu, çaşqınlıq içərisində 
Azərbaycan Ordusunun üzərinə 19 tank yeridib. Həmin 19 tankın 14-
ünü bizim XTQ-çilər elə Talış kəndi ətrafında məhv etməyə müvəffəq 
olublar.

Qardaşım dostluğa sadiq, mərd bir oğlan idi. Ravil Namazov və 
Elnurla çox yaxın dost idi. Əslində, bütün taborda hamı onun hör-
mətini saxlayırdı. XTQ-çilərin hamısını sədaqətli dostlar saymaq olar, 
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onlar bir-birinə inam, etibar göstərməsələr, irəliyə gedə bilməzlər. Ta-
lış yüksəkliyinin alınması bir zamanlar dillərdə dastan, qəhrəmanlıq 
tarixi kimi yazılacaq. Həmin döyüşdə fərqlənənlərdən biri də qarda-
şımın rəhbərlik etdiyi qrup olub. Talış kəndində təmizləmə işləri apa-
randa, özünü ölülüyə vuran erməni qəflətən Dilsuzu vurub, Dilsuz 
Elimdarın gözləri qarşısında həlak olub. Elimdar da həmin andaca 
ermənini məhv edib. Elə həmin dəqiqə yanındakı dostlarına deyib 
ki, bəs indi onun anasına nə deyəcəyik? O yazığın anası və gəlini tək 
qaldı...

Dilsuz vurulandan sonra Ravil Namazov və Elimdar önə keçərək, 
bir az da kəndin içərilərinə doğru irəliləyiblər. Ravil qabağa gedərək 
yeni mövqeni ələ keçirib və elə bilib ki, qarşıdakı DOD-da daha kimsə 
yoxdur. Oyuq kimi yerə keçən Ravil qarşısında bir yaralı erməni gö-
rüb. Erməninin əli tətikdə imiş. Ravil onu gülləbaran edib, bu zaman 
yaralı erməni döyüşçüsünün ağrıdan əli tətiyə sıxılıb və açılan atəşlər 
Ravilə dəyib. Bundan sonra Elimdar daha da qəzəblənib, irəli atılıb, 
Ravilin qanını almaq üçün qarşısına çıxan erməni əsəgərlərinin hamı-
sını gülləbaran edib. Ravilin şəhidliyindən bir az sonra, onun qanını 
əsl dost kimi ala bilib. Əslində döyüşün birinci günü Elimdar öz üzə-
rinə düşən əməliyyat planını həyata keçirmişdi, o qayıdıb arxa cəbhə-
də rahat otura bilərdi. Lakin Vətən torpaqlarının azadlığı uğrundakı 
döyüşdə sona qədər iştirak etmək üçün o, yenidən dostlarının yanına 
can atmışdı və son ana qədər döyüşmüşdü.

Məğlubiyyətə uğrayan düşmən sonradan Ordumuzun yerləşdiyi 
hissələrə ağır artilleriya silahlarından atəş açırdı. Elimdar Səfərov əv-
vəlcə yüngülcə yaralandı, sonra yenə dayandığı mövqedə erməniyə 
ikinci həmlə etmək istəyəndə onu snayper nişan alaraq başından vu-
rur. Dostları onu qollarının üstünə alaraq, döyüş meydanından çıxar-
mışdı... Aprel döyüşlərində can qoyan hərbçilərimizin əksəriyyəti dö-
yüş dostlarının başları və qolları üzərində meydanı tərk etmişdilər...

Bu ilin noyabr ayında (2017-ci il – Red.) şəhid Elimdar Səfərovun 
ailəsində gözəl bir hadisə baş verdi, Aminə xalanın oğlu Elizbarın 
oğlu dünyaya gəldi və uşağın adını Elimdar qoydular. Həyat davam 
edir, igid oğullarımızın davamçıları yetişir... 
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 GÖZLƏRİNDƏ GÜNƏŞİ SOLAN GƏNC

... Uzun incə bir yoldayam...
Yol gedirəm gündüz-gecə...

Nə qədər gedirəmsə, ünvanlar bit-
mir... Yol o zaman asan olur ki, getdi-
yin evdə, ünvanda səni, barəsində ya-
zacağın insanın özü qarşılasın. Aprel 
şəhidlərimizin həyatını yazmağa başla-
dığım gündən qapıları ehtiyatla döyür, 
müsahiblərimi ehtiyatla danışdırıram. 
Fikirləşirəm ki, hər hansı bir sözüm, 
söhbətim ilə onların qırıq könüllərini 
incidə bilərəm... Qəhrəmanlarımı tanı-
madığımdan onların barəsində yazanda 

obrazlarını gözümün önündə canlandırmağa çalışıram. Görmədiyin 
insanın obrazını yaratmaq çox çətindir...

İmişlinin Qaralar kəndinə gedəndə də belə oldu. Qapılarını 
döyəndə qarşıma gözəl görkəmli, qəddi-qamətli, üzündən gülüş ya-
nan bir gənc oğlan çıxdı. Dedi ki, adı Səməddir. Dədəkişiyevlər ailəsi-
nin sonbeşiyidir. Atası Gülbaba Dədəkişiyev və anası Zülfiyyə xanım-
la da tanış oldum. Bir qədər söhbət edəndən sonra məlum oldu ki, 
məni gülə-gülə qarşılayan Səməd, elə rəhmətlik Cavid Dədəkişiyevin 
özünə çox bənzəyən kiçik qardaşıdır. Cavid Dədəkişiyevin eynisi, 
bənzəri olan 22 yaşlı Səməd Eldarlı (o ata babasının adını soyad kimi 
götürüb) qardaşını xatırlayaraq onun barəsində sağlığındakı kimi 
gülə-gülə danışırdı:

- Qardaşım da həmişə gülürdü. Nə bilim vallah, bizim evdə əv-
vəllər hamı belə gülürdü, sevinirdi. Elə xoşbəxt idik ki... Qardaşım 
1995-ci ildə şəhid Namiq Abışov adına Qaralar kənd orta məktəbinə 
gedən ildə, mən dünyaya gəlmişəm. Tanrının yazısı və qismətidir 
ki, bir almanın iki üzü kimi bir-birimizə bənzəyirdik. 2006-cı ildə o, 
sənədlərini Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə 
vermişdi. Qəbul olunması barədə xəbəri öyrənmək üçün Bakıya get-
mişdi. Mənim üçünsə Bakı nağıl kimi əlçatmaz bir yer idi. Fikirləşir-
dim ki, görəsən, qardaşım Bakıya tək necə gedib-gələ bilir...

Bir yay günü idi. Kəndimiz dəmir yolunun yaxınlığında yerləşir. 
Mən də dəmiryolunun ətrafındakı ərazidə qoyunlarımızı otarırdım. 
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11 yaşım var idi onda. Həmin gün də çıxmışdım ağacın başına... Gə-
lib-gedənə baxırdım. İstəyirdim ki, qardaşım gələndə, onu hamıdan 
əvvəl görüm. Həm də bilirdim ki, həmin gün Bakıdan qayıtmalıdır. 
Bir də gördüm ki, Cavid gəlir... Sevincək onu çağırdım:

-Ayəəəə... noooldu? Qardaşım mənə işarə elədi ki, ağacdan dü-
şüm, mənimsə səbrim çatmadı. Dedim, “qaqa, sən Allah tez de”. Ca-
vid söylədi ki, qəbul olunub. Həyəcandan, gündə 5 dəfə çıxıb-düşdü-
yüm ağacın başında qaldım. Neylədimsə, aşağı düşə bilmədim...

Qardaşım haqqında o qədər gözəl xatirələrim var ki, - deyə Səməd 
Cavidli günlərini elə üzündəki işıqlı təbəssümlə izhar edir:

-Cavid də 10-cü sinifdə oxuyanda bir qış günü sinfə girib görür 
ki, heç kim dərsə gəlməyib. Gedir müəllimlər otağına. Müəllimlər də 
yığılıb isti sobanın ətrafına. Cavid üzünü dərs keçəcək müəllimə tu-
tub deyir ki, niyə sinfə gəlmir? Müəllim cavab verir ki, “ay oğul, sən-
dən başqa kimsə yoxdur, çıx get evə, sabah hamınız gələrsiniz, dərsi 
keçərəm”. Cavid müəllimlər otağında səs-küy salaraq deyir ki, “xeyr, 
mən heç yerə getməyəcəyəm. Dərsə gəlmişəm, siz də mənə dərs keç-
məlisiniz. Məgər mən şagird deyiləm?”. Həmin gün Cavid 6 saatlıq 
dərs müddətində bütün sinif müəllimlərini təkcə ona dərs keçməyə 
vadar edir... Mənim qardaşım belə oğlan idi. Ümumiyyətlə, onu xatır-
layanda içimdə qəribə bir hisslər olur. Bəlkə də yoxluğuna inanmaq 
istəmirəm, ona görədir...

Qardaşımla birlikdə karate məktəbinə gedirdik. Bir dəfə də oyu-
nun yazılmayan şərtlərinə görə, onunla tatamiyə çıxan bir gənc oğla-
na uduzmalı imiş. O isə bilə-bilə məğlub olmağı özünə sığışdırmadı-
ğından, həmin günü yarışı yarıda dayandırıb, karateni birdəfəlik tərk 
etdi. Dedi ki, ancaq düzgün oyunları oynayır. 2011-ci ildə qardaşım 
Ali Hərbi Məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Hamımız sevinir-
dik. Bəzi vaxt evə gələndə, biz əsasən döşəmədə uzanıb televizora 
baxar, kompüter oyunları oynayardıq. Biz üç qardaş - Cavid, Vasif və 
mən döşmədə uzanmaqdan zövq alardıq. Hərdən oyuna, ya da kino-
ya baxanda anam deyərdi ki, ay Cavid, bəs səni nə vaxt evləndirək? 
Bir də görürdüm Cavid nəyisə bəhanə edib ya mənim üstümə qışqı-
rır, ya da vurur. Mən də qaş-qabağımı sallayıb, o biri evə keçəndə, 
gəlib könlümü alıb deyirdi ki, özüm belə şərait yaratdım ki, onların 
fikrini yayındırım. Müharibə qurtarmamış hara evlənirəm...

Səməd qardaşı ilə bağlı xatirələrini muncuq kimi xırdalayır:
-2013-cü ildə məni əsgər çağırdılar. Getdim, Hərbi kommisarlıq-
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dan xahiş etdim ki, məni qardaşımdan uzaq bir hərbi hissəyə yazsın-
lar. Yoxsa, hamı elə bilərdi ki, qardaşıma görə mənə hörmət edirlər. 
Mən əsgəri xidmətimi kişi kimi çəkmək fikrindəydim. Əsgərliyimi 
çəkib gəldim, sonra Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin Ali Polis Aka-
demiyasına daxil oldum. İndi 2-ci kurs tələbəsiyəm. Cavidlə görüşə 
bilməsək də, bir-birimizlə mütəmadi telefon əlaqəmiz var idi. Ona 
2016-cı il martın 30-da zəng vurdum. Səsi gümrah gəlirdi. Kefi yaxşı 
idi. Dedi ki, hər şey əladır. Ümumiyyətlə, öz peşəsini çox sevirdi. O 
gecə də mənə və ailəmizə heç nə demədi...

Aprelin 1-də isə günortadan sonra Cavidin telefonuna zəng çat-
madı.

Baş leytenant Cavid Dədəkişiyevin atası Gülbaba kişi deyir ki, 
Cavid onun gedib-gələn nəfəsi idi. Oğlunun çatdığı yüksək mərtəbə 
ilə öyünürdü. Çünki gəncliyində özü də hərbçi olmaq istəmişdi. Ağır 
ailə vəziyyətinə görə bu peşəyə yiyələnə bilməmişdi. Özünün arzula-
dığı yolu ilk övladı davam etdirirdi:

-Cavid hərbi xidmət pilləsində hər gün ucalırdı. Elə bilirdim ki, 
nə vaxtsa Ordumuzun generalı olacaq. Çünki mənim tərbiyə etdiyim 
övlad vətənpərvər, qeyrətli bir vətəndaş idi. Leytenant rütbəsi alan-
dan sonra onu Naftalandakı N saylı hərbi hissəyə göndərdilər. Tağım 
komandiri idi. Bir dəfə evə gələndə dedi ki, hərbi hissənin uşaqları 
vaxtlı-vaxtında çimib-təmizlənə bilmirlər. Əsgərləri bit-birə basıb. Gi-
giyena qaydalarına əməl olunmur. Ona Əfqanıstanda iki il əsgərlikdə 
olduğum şəraitdən danışıb, əsgərlər üçün necə şərait yarada biləcəyi 
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barədə məsləhətlər verdim. Bir aydan sonra görüşəndə dedi ki, “Ata, 
artıq hərbi hissədə əsgərlər və zabitlər arasında gigiyena qaydaları-
na qızıl qayda kimi əməl olunur”. Hətta hərbi hissənin su və hamam 
problemini də həll etmişdi. İndi əsgərlər özləri də çalışırlar ki, təmiz-
liyə riayət etsinlər. Əsgərlərin dincəlib istirahət etməsi üçün Cavid 
öz cibinin pulu ilə dincəlmə otaqları hazırladıb, orada hər cür şərait 
yaratmışdı. Tabeçiliyində olan əsgərlərə ad günü keçirər, kasıbların 
qayğısına qalardı. Onun əsgərlərə və hərbi hissədəki zabit heyətinə 
bəslədiyi münasibət artıq dillərdə dastan idi.

Daha sonra Tərtərdəki N saylı hərbi hissədə baş leytenant kimi işi-
ni davam etdirdi. O harada olurdusa, kollektivdə mehribançılıq, ami-
ranəlik və dostluq hökm sürürdü. Bütün bu münasibətlərin yaranma-
sına qol gücü ilə deyil, qarşısındakı insana hörmət etməklə nail olurdu. 
Oğlum çox müdrik insan idi. Deyirdi ki, qarşındakı insana necə mü-
nasibət göstərsən, eyni münasibəti də görəcəksən. Mən oğul böyüdür-
düm ki, xeyrini görüm... Sən demə, taleyin belə ağır yazısı da var imiş...

Həmin aprel gecəsi baş qərargahdan tapşırıq alan baş leytenant, 
oğlum Cavid Dədəkişiyev öz qrupu ilə sağ və sol cinahdan düşmənin 
üzərinə - Talış kəndi istiqamətində irəliləyərək, döyüşün ilk saatla-
rında mövqeləri ələ keçirməyə nail olublar. Düşmən ciddi tələfatlar 
verib. Həmin döyüşlərdə iştirak edən zabit dostları və yoldaşları baş 
leytenant Əmrah Quliyev və Amil Hüseynov oğlumun qəhrəmanlı-
ğının şahidi olublar. Onlar deyirdilər ki, həmin gecə Cavid bir şirə, 
pələngə dönmüşdü, nərildəyərək döyüşə atılırdı. Hamıdan öndə ge-
dirdi. Son ana qədər mərdliklə vuruşaraq, düşmənə arxa çevirməyib, 
zabit Qabil Orucəliyev və gizir Adil Adilzadə ilə birlikdə qəhrəman-
casına həlak olublar. Düşmən onları snayper və ya avtomatla deyil, 
ağır artilleriya atəşləri ilə susdura bilib. Bilmirəm, sonra nə olub, nə 
baş veribsə, onunla döyüşə girən heyət onların yaralısını və ya ölü-
sünü döyüş meydanından çıxara bilməyib. Oğlumun həlak olmasını 
internetdə yayılan xəbərlərdən eşitsək də, ürəyimdə onun sağ olması 
barədə gizli bir inam var idi. Deyirdim, o mənim yetişdirdiyim Cavid 
idisə, ölməməli idi...

Aprelin 2-dən 9-na qədər hər gün Talış istiqamətinə gedib, sonra 
da kor-peşman evə qayıtdım. Evdəkilərə demişdim ki, Cavidi tapma-
sam, qayıdan deyiləm... Evimizə gəlib-gedənlərə heç bir cavab verə 
bilmirdim. Hamı məndən xəbər gözləyirdi. Aprelin 9-u günü yenə 
səhər o başdan getdim Tap Qaraqoyunlu tərəfə. Balamı sıravi kənd 
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camaatından soruşdum, içərilərində onu tanıyanlar da oldu, barə-
sində xoş sözlər deyənlər də... Həmin günlər hamının gözü yaşlı idi. 
Qəddi-qamətim bükülmüş halda, oğlumu axtardığımı görən insan-
ların hamısı Tanrıya dualar edirdilər ki, Cavid və digər əsgərlərimiz, 
zabitlərimiz yarımcanlı olsalar da, evlərinə geri dönsünlər. Talış kən-
di istiqamətində keşik çəkən zabitlər və gözətçilər məni o yüksəkliyə 
buraxmadılar. Elə bilirdim ki, oğlum hardasa məni eşidir, sağdır, ça-
ğırsam səsimə səs verəcək...

Əllərimi başımın arasına alıb, fikirli-fikirli oturmuşdum, bir pol-
kovnik mənə yaxınlaşıb, dedi: “Nə qədər ağır olsa da, sizə bildirmə-
liyəm ki, oğlunuzdan 9 gündür ki, özümüz də xəbər tuta bilmirik. 
Onunla döyüşə girən əsgər və zabitlər də hələ ki, heç nə deyə bil-
mirlər. Bircə o bəllidir ki, Cavidgil çox irəliyə gedibmiş... Hələ ki sağ 
olub-olmamasından da xəbərimiz yoxdur...

Eşitdiyi bu ağır xəbərə görə, yenə də ümidini üzmür Gülbaba kişi. 
Fikirləşir ki, onun siması gülüşlə dolu olan oğlu, heç zaman ata-ana-
sını, elini-obasını tək qoya bilməz. Axı, Cavid həm də nənəsinin, ba-
basının, əmilərinin, bibi və xalalarının qəhrəmanı və güvənc yeri idi. 
O qohumların hamısı Cavidin toyunu görmək istəyirdilər, hamıya da 
demişdi ki, 30 yaşını tamam edəndə evlənəcək...

Aprelin 10-u Cavidin və onunla eyni döyüş mövqeyində həlak 
olan Qabil Orucəliyevin, Adil Adilzadənin nəşini qaytardılar. Əslin-
də etiraz etmək, qışqırmaq, Tanrıya hayqırmaq istəyirdim. Bir atanın 
sevdiyi oğlu haqqında belə acı xəbəri eşitmək, ona toy çaldırmaq istə-
diyi həyətdə tabutunu qarşılamaq, bilirsiniz nə qədər ağırdır... Ancaq 
oğlumla son dəfə görüşməyə, onu yola salmağa gələn insanlar mənə 
təpər verdilər, yıxılmadım, onlara görə ayaqda dayana bildim.

Oğlumu çox böyük ehtiramla dəfn etdilər. Elin-obanın, yaxın ra-
yonların da insanları Cavidlə son görüşə gəlmişdilər. Cavidi çiyinlə-
rində apardılar. Cavidimi yüksəklərə ucaltdılar... Ancaq sən demə, 
hansısa zaman kəsiyinə qədər imiş...

Vətən torpağının azadlığı uğrunda canından keçən Cavid Də-
dəkişiyevin anası Zülfiyyə xanımı neylədimsə, danışdıra bilmədim. 
Evlərində olduğum 4 saat ərzində sinəsinə dağ çəkilmiş ana, oğlu 
haqqında keçmişdə olduğu kimi danışmaq istəmirdi:

- Mənim sözüm yoxdur... Nə deyim? Deyim ki, hər dəfə evə 
gələrkən həyətimi, evimi-eşiyimi gülüşlə dolduran, məhləmizin, elimi-
zin-obamızın bəzəyi olan oğlum yoxdur daha? Necə deyim? Axı inan-
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maq istəmirəm... Nə yazacaqsan?! Mənim dərdimi yazmağa gəlmisən?! 
Mənim dərdimi özümdən başqa kimsə yaza bilməz. Mənim oğlumun 
toy xınası yaxılmayacaq... Mənim oğlumun o gülüşləri yoxdur daha bu 
həyətdə... Kimdir günahkar? Kimdən alım onu? Neyləyim? Hara ge-
dim... Oğlumu istəyirəm... Cavidim ağıllı idi, ərköyün idi. Nənə-baba 
ərköyünü idi. Savadlı idi, mehriban idi, ürəyiyumşaq idi. Gəncləşdikçə 
müdrikləşirdi. Çox zarafatcıl idi. Vətənpərvər idi. Qohumlarla mehri-
ban idi. Deyirdi ki, “mən dövlətin evlisiyəm. Mənim ailəm Vətəndir, 
mənim övladlarım əsgərlərimdir”. Kaş balam çox yaşayaydı. Ömrü 
belə qısa olmayaydı. Darvazadan içəri girməsi ilə evim bahar ətrinə bü-
rünürdü... Gözüm darvazada qalıb... Hər övladın öz yeri var. Vasif də 
Cavidi dəfn edəndən sonra buralarda qala bilmədi, çıxıb getdi...

Zülfiyyə xanım canının acısını belə izhar etdi. Sonra daha danış-
madı. Dinmədi. Əslində oğul itirmiş ananın bu fəryadını dinləmək 
də cəsarət istəyirdi. Zülfiyyə xanım danışdıqca, elə mən də onun kimi 
yanıb-qovrulurdum, anaya təsəlli verəcək bir söz tapa bilmirdim... 
Çünki Cavidin fotolarda əbədiləşən yaraşıqlı simasının önündə mat 
qalmışdım. Bizdə bəzən deyirlər ki, o cür yaraşıqlı, o boyda-buxunda 
oğulu torpaq necə götürdü? Torpağın isə üzü soyuqdur. Aprel dö-
yüşlərində həlak olan, yaralanan bütün şəhid və qazilərimizə Tanrı-
dan bir zahiri və daxili gözəllik payı verilibmiş. Kimin şəklinə baxı-
ramsa, könlüm qübar bağlayır...

Zülfiyyə xanım ah çəkərək, süfrədəki soyumuş çayı təzələmək 
üçün digər otağa keçdi. Biz isə Cavidin şəkillərinə baxırıq. O şəkillərin 
arasında baş leytenant, Ordumuzun qəhrəman oğlu Cavid Dədəkişi-
yevin Talış kəndini azad etdikdən sonra kağız parçasına hopmuş son 
anları asılıb qalıb... O şəkillərdə 25 il bundan əvvəl ermənilərin dağı-
dıb-xarabaya çevirdikləri yurd yerləri görünür. Həmin aprel gecəsin-
də Cavid əmin idi ki, torpaqlarımız azad ediləcək, qələbə bizimlədir. 
Erməniləri torpaqlarımızdan qovub çıxaracaqları günə az qalıb...

Anasının otaqda olmamasından istifadə edən Səməd həmin ağır 
günləri belə xatırladı:

-Azərbaycanda iş tapmadığımdan, mən də Pyatiqorskda işləyir-
dim. Qardaşımın itkin düşməsi, onun haqqındakı digər məlumatları 
internetdən, dostlarımın səhifəsindən oxudum. Pyatiqorsk şəhərin-
dən İmişliyə - Qaralar kəndinə 24 saata gəlib çıxdım... Sən demə, in-
san kədərli olanda, yollar da çox uzun olurmuş... Həyətimizə gəlib 
çatdım. Baxdım ki, həyət dolur-boşalır. Anamı arxayın salmaq üçün 
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içəriyə sakit daxil oldum. Qohum-əqrəbaya da tapşırdım ki, anamın 
yanında başqa söz danışmasınlar. Hətta həmin günlər anamla zara-
fat edib, gülürdüm də... Belə edirdim ki, qardaşımın yoxluğu barədə 
fikri ürəyinə gətirməsin... Qapıda keşik çəkirdim, evə gələn adamlara 
deyirdim ki, içəriyə gözü yaşlı girməsinlər... Anamı da itirəcəyimdən 
qorxurdum... Qardaşım Vasifə də deyirdim ki, get anama təsəlli ver, 
elə et ki, şübhələnməsin... Qardaşımın tabutu gələndən sonra, anamın 
üzünə baxmağa utanırdım... Elə bilirdim ki, nədəsə günahkaram...

Şəhid atası Gülbaba kişi:
- Oğlumu dəfn edəndən bu günə qədər, onun keçdiyi döyüş yolu, 

qəhrəmanlıqları haqqında kəlmələri şahidlərin dilindən toplayıram. 
Bilirəm ki, onun qrupu mühasirə vəziyyətində, sayca qat-qat üstün 
olan düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmanlıqla vuruşub. Döyüş 
yoldaşlarının əksəriyyəti onu Azərbaycan xalqının qəhrəmanı sayır. 
Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixinə yazılan Aprel döyüşlərinin Vətə-
nimizə, şanımıza şərəf gətirdiyini Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
bütün çıxışlarında qeyd edir. Azərbaycan prezidentini belə yüksək və 
uca səslə danışmağa sövq edən, bizim oğullarımızın qəhrəmanlığıdır. 
Onun dəyər verdiyi qəhrəmanlarımıza bəzən laqeyd münasibət var. 
Onların adları küçələrə, məktəblərə verilməli, əbədiləşməlidir. Axı, 
onlar qəhrəmandırlar. Cavidin döyüşdə böyük şücaətləri olub. Çünki 
düşmənlə üzbəüz mövqedə son gülləsinə qədər döyüşüb. “Gülləbat-
maz” adlı postu Cavid Dədəkişiyev təkbaşına götürüb. Düşməndə 
olan bir hərbi bazanı məhv edib. Mən qəhrəman oğul itirmiş atayam. 
Çox istəyirəm ki, oğlumun qanı yerdə qalmasın. Caviddən kiçik olan 
oğlanlarım da bu Vətənə sədaqətlə xidmət göstəriblər.

Vasif iş tapmadığından Vətəni tərk edərək, xaricə gedib. Səməd 
də ölkəni tərk edib, iş dalınca getsə, damın altında həyat yoldaşımla 
tək, kimsəsiz qalacağıq... Cavid şəhid olandan sonra, anası da, mən 
də xəstəlik tapmışıq... Heç bilmirik ki, neyləyək... Cavid şəhid olan-
dan sonra bütün növrağımız pozuldu...

Ürəyimdə dəniz boyda kədər və təlatümlə Cavidin də gülə-gülə 
açıb içəri girdiyi darvazadan məni Cavidin tam bənzəri olan Səməd 
yola salır. Gözlərimin önünə ucaboylu, üzündə və gözlərində Günəş 
olan Cavid gəlir...

Anası Zülfiyyə xanım məni yola salanda dedi ki, Cavidin bu dar-
vazadan son dəfə çıxdığını unuda bilmir... Gözlərində o səhnə qalıb... 
Nə zaman darvazaya baxsa Cavidi görür...
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YASƏMƏN ƏTRİNƏ BÜRÜNDÜ YOLLAR

Xəbəri qəfildən almışdı Nuriyə xa-
nım. 3 gün əvvəl doğulan nəvəsinin yo-
lunu gözləyərkən, fələk qapısında qara 
yellər əsdirmişdi. Oğlu Qabildən bir 
xəbər öyrənə bilməyəndə, Naxçıvanın 
hərbi hissələrinə, komendantlıqlara baş 
vurmuşdu, hər kəsdən onu soruşmuş-
du... Daha gözünə nə gəlini görünürdü, 
nə də ki, yenicə doğulmuş nəvəsi... “Gə-
lini xəstəxanadan çıxarıb hara gətirək?” 
- deyənlərə, “hələlik atası evinə apa-
rın, balama söz deməyin, südü çəkilər, 
körpəsi ac qalar’-demişdi. Sonra da gəlini 
Tükəzban ona bir ismarıc göndərmişdi: 

“Ana, Tərtərdən Qabilin ya ölüsünü, ya dirisini gətir...”.
Tükəzban qayınanasına çox güvənirdi. Gəlin getdiyi ocağın qo-

ruyucusu olmuşdu, Nuriyə ana. Tükəzbangil ilə həm qonşu, həm də 
ailəvi dost idilər. 4 övladını atasız böyütdüyünü Naxçıvanda yaşadıq-
ları məhəllədə hər kəs bilirdi. Əbdüləli 2005-ci ilin 14 aprelində ürək 
tutmasından öləndə 41 yaşı var idi, Nuriyə xanım həmin ərəfədə ha-
milə idi. Cavan ərini torpağa tapşırandan 3 ay sonra, evin dördüncü 
övladı gəlmişdi dünyaya, adını atasının adı ilə çağırmaq istəyəndə, 
13 yaşlı Qabil razı olmamışdı, demişdi ki, mən onu atamın adı ilə ça-
ğıra bilmərəm... O gündən Orucəliyevlər ailəsinin böyüyü olmuşdu 
Qabil. Anası bütün məsləhətlərini onunla edir, bütün dərdini-sirrini, 
iki qızına deyil, oğluna danışırdı. O gündən etibarən Qabil içəri girən-
də ayağa durur, onu böyük kimi qarşılayır, böyük kimi yola salırdı. 
Bir az böyüyəndən sonra, Qabil anasına demişdi ki, ana, niyə mənə 
bu qədər diqqət yetirirsən, qayğıma qalırsan? Özümü narahat hiss 
edirəm sən belə edəndə... Oğlunun bu iradına cavab olaraq, Nuriyə 
xanım demişdi ki, bala sən ocağımın, evimin böyüyüsən, zəhmətimi-
zi çəkirsən, çörəyimizi gətirirsən, ona görə də səni böyük kimi uca 
tuturam...

Artıq bir neçə gün idi ki, ana oğlundan nigarançılıq çəkirdi. 
Gələnin-gedənin üzünə ümidlə baxırdı, fikirləşirdi ki, haradan olsa, 
xoş xəbər gətirib çatdıracaqlar ona. Aprelin 10-da gecə saat 2-də qo-
hum-əqrəbanın pıçıltı ilə danışdığını görəndə, dalağı sancdı ananın. 



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

176

Üzünü qohumlarına tutub: - “Düzünü deyin? Nə xəbər var?” - deyə 
onlardan soruşdu. Bu məqamda, qohumlar artıq xəbəri gizlətməyin 
yersiz olduğunu anladılar və eşitdiklərini Nuriyə xanıma çatdırmaq 
məcburiyyətində qaldılar: “Sabah saat 11 reysi ilə, Qabilin tabutunu 
gətirəcəklər” - dedilər. O anda Tanrı bildi ki, Nuriyə ana nə çəkdi... 
Bir dəfə də belə ağrı görmüşdü, ocağının böyüyünü, başının tacını, 
uşaqlarının atasını itirmişdi... 11 il sonra, yenə eşitdiyi bu xəbər çi-
lik-çilik elədi yaraları köz bağlamış ananın qəlbini... Kimsə təsəlli 
verə bilmədi ona... Yandı, qovruldu ana, “Balam heyyyyy, körpəsini 
görməyən, atası yolu gedən Qalibim heyyyyyy...” - deyə nalə çəkdi. 
“Mənə balamı gətirin, mənə balamı yetirin...” - deyə fəryad etdi.

Aprelin 11-də səhər Naxçıvanın hava limanından tutmuş Qabilin 
böyüyüb boya- başa çatdığı məhəlləyə qədər minlərlə insan seli axın 
etdi. Naxçıvan təlatüm içərisində idi... Əllərində Azərbaycan bayrağı 
tutmuş 7-dən 77-yə qədər yaşı olan hər kəs “Biz hamımız Qabilik”, 
“Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz”, “Milli ruhumuzun dirçəliş gü-
nüdür”- kimi şüarlar səsləndirərək Qabilin nəşini hərbi düzənlə ata 
evinə gətirdilər. Qabilin ruhu ata evinə, doğmalarına qovuşmuşdu. 9 
gün idi ki, bu məqamı gözləyirdi. Məhəllədə vidalaşma törəni bitən-
də, tabutu götürüb əbədiyyətə aparanda, anası insan selinin içərisin-
dən səsləndi. Həmin vida törəninə gələn insanların damarında qanı, 
gözlərində yaşı dondu:

-Ey mənim xalqım, ey mənim obam, ey mənim elim... Başınızı 
dik tutun, mən bir QƏHRƏMAN anasıyam. Mən Qalibi atasız böyüt-
düm. Evimin dirəyi idi, tikilən divarım, yanan ocağım idi... Onun ata-
sı haqq dünyasındadır. Qardaşı İsa balacadır. Oğlumun cənazəsinə 
özüm girəcəyəm. Onun tabutunu həm atası əvəzi, həm qardaşı əvəzi 
özüm aparacağam çiyinlərimdə...

Yolunu gözlədim gün axşam oldu,
Gəl boyuna qurban, ay Vətən oğlu.
Bu qədər millətin, elin içində,
Sənə çaldırıram toy, Vətən oğlu...

Əlincə qalası sinəsi dağlı,
Möminə Xatunun çatladı bağrı,
Mən necə daşıyım oğul, bu dağı,
Başını çiynimə qoy Vətən oğlu.
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Əshabu Kəf babam, gəldim səcdənə,
Səni and vermişdim İmamzadəmə,
Qurban kəsəcəkdim Qabil gələnə,
Əhdimiz tutmadı, ay Vətən oğlu.

Ocağa, işığa and verdim səni,
Babək, Cavanşirə tay tutdum səni,
Şirin laylalarda böyütdum səni,
Dur boyuna qurban, ay Vətən oğlu.

Yasəmən ətrinə büründü yollar,
Dur bir ləçəyini dər, oğlum nolar?
Üzün görmədiyin körpə balan var,
Gəl, onun adını qoy Vətən oğlu.

                                     (Aida Eyvazlı Göytürk)

...Bir türk qızı mərdlik, cəsarət dərsi keçdi topluma. Hamı ananı 
alqışladı. Ana vətən uğrunda həlak olan oğlunun tabutunu çiyninə 
aldı. Qabili əbədi mənzilinə aparırdılar. Oğlunu torpağa tapşıran ana, 
onu yana-yana seyr edirdi. O ana 1991 -ci ildə dünyaya gətirdiyi, bət-
nində bəsləyib, sonradan boy-boy böyütdüyü ciyərparasından əbədi 
ayrılırdı. Nələr gəldi keçdi gözlərinin önündən. Həyat yoldaşını dəfn 
edəndə, bu qədər yanmamışdı. Bala dərdi nə ağır olurmuş.

Onun oğlu Qabil digər dostları, yaşıdları kimi yaşamadı, 13 ya-
şından ailənin yükünü çəkdi çiyinlərində. Uşaqlıqdan fəhləlik etdi, 
anasını işləməyə qoymadı. 2 bacısını gəlin köçürdü. Qabil 2009-cu 
ildə C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialını bitirəndən 
sonra, 2009-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Mək-
təbində təhsilini davam etdirdi. Təkcə təhsil almadı, burada oxuduğu 
4 il ərzində səhərlər dərsdə, axşamlar isə bazarda, tikintidə fəhləlik 
etdi. Çünki evdə 4 nəfər gözləyəni var idi. Gecə-gündüz çalışdı... 2013-
2014-cü illərdə isə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Tə-
lim Tədris Mərkəzində zabit təkmilləşdirmə kursunu müvəffəqiyyət-
lə keçdi. Sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində işləməyə 
başladı. Oğlu dövlət qulluğunda işə başladığından, Nuriyə xanım 
2015-ci ilədə ona toy çaldırmışdı. O gün özünü dünyanın ən xoşbəxt 
anası saymışdı. Elə bilirdi ki, daha ağrıları-acıları olmayacaq...

Ancaq bu QƏHRƏMAN ana, indi 25 yaşlı QƏHRƏMAN oğlu-
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nun dəfn mərasimini seyr edirdi... Dünyanın ən böyük filosofu bu 
səhnəni yaza bilməzdi, dünyanın ən güclü rəssamı bu tablonu çək-
səydi, fırçasından qan damacaqdı... Ananın gözləri qan-yaş tökdü... 
Daha oğlunu qucaqlaya bilmədi, daha oğlunun boynuna sarıla bil-
mədi... Əyilib oğlunun bumbuz şəklini öpdü. O andan Qabil əbədi 
bir şəkilə döndü...

Bir də acının-kədərin nə olduğunu anlamayan 11 yaşlı İsanın 
göz yaşları dayanmadı... O tabutda üzü bağlı gələn atasının üzünü 
görmək, orada yatan insanın Qabil olduğuna inanmaq istəmirdi. 
Hamı, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz” deyəndə, boynunu büküb 
yazıq-yazıq ağlayırdı... Göz yaşları yanaqlarında cığır açmışdı. Bum-
buz əlləri ilə gözlərinin yaşını silsə də, göz yaşları dayanmırdı: “Niyə 
mənim dədəm öldü? Bəs mənim dədəm kim olacaq?”, -- deyə qo-
hum-əqrəbadan Qabili soruşurdu. Yalnız Qabili dəfn edəndən sonra 
qohumlardan kimsə dedi ki, Qabil sənin atan deyil, qardaşındır. İsa 
eşitdiyi xəbərdən donub qalmışdı. Axı dünyanı dərk etdiyi gündən 
Qabilə “dədə”, demişdi. Axı o dədə, onun bütün arzularını həyata 
keçirər, oyuncaqlarını, dəftər-kitabını, ayaqqabısını, paltarlarını alar-
dı... Onun yanına əliboş gəlməzdi. Hamının atası yanında qalardı, nə-
dənsə onun “dədəsi” evdə az olardı. Ancaq bütün atalar kimi, o da 
İsanın dədəsi idi.
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Dədəsini torpaqlar altında dəfn edəndən sonra, Azərbaycanın 
üçrəngli bayrağını İsaya verdilər. O da bayrağı əvvəlcə gözlərinin 
üstünə qoydu, sonra başı üzərinə qaldırdı. Evə qayıdanda, böyük 
bacıları ona həqiqəti bir daha anlatdılar: “Atamızın yoxluğunu hiss 
etməyəsən deyə, qardaşımız tapşırmışdı ki, sən bu sirri bilməsən yax-
şıdır. O istəyirdi ki, ürəkli yaşayasan, onun kimi yetimliyin nə qədər 
ağır olduğunu biliməyəsən...”, həmin gün İsa, “Bəs atam kim idi?”- 
sualına da cavab aldı. Lakin bu cavab onu yenə qane etmədi, dedi ki, 
onsuz da mənim dədəm Qabil idi, mən indi yetim qaldım...

Atasızlıq acısını qardaşına yaşatmaq istəməyən Qabil gecə-gün-
düz çalışırdı ki, ailəsini, Vətənini, qardaşını qorusun. Kitabı-dəftəri 
tanımağa başladığı gündən, “Vətən torpaqlarını, Qarabağı azad edə-
cəyik!” şüarlarını, arzularını eşitmişdi. Elə bu arzu da onu hərbçi ol-
mağa həvəsləndirmişdi. Axı doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvan da 
hər an düşmən həmləsindən özünü qoruyurdu.

Bu həmin Naxçıvan Muxtar Respublikası idi ki, onun Sədərək ra-
yonu şimali qərb tərəfdən İrəvanla 24 km həmsərhəd zolaqda yerləşir-
di. 1990-cı il yanvar ayının 15-dən başlayaraq, Azərbaycanın ayrılmaz 
tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı ermənilər 
təxribatlar həyata keçirirdilər. Həmin gündən davam edən şiddətli 
döyüşlərdən sonra yanvarın 18-də keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 
7-ci ordusunun köməyi ilə muxtar respublikanın Sədərək rayonunun 
Kərki kəndi ermənilər tərəfindən işğal olunub. Kərki kəndinin müda-
fiəçiləri qəhrəmanlıqla vuruşub, son ana qədər düşmənə ciddi müqa-
vimət göstəriblər. Hadisələrin canlı şahidlərinin sözlərinə görə, həmin 
gün kənd səhər saat 4 radələrindən saat 18.00- 19.00-a qədər şiddətli 
atəşə tutulub. 30 nəfərədək Kərki sakini Şərur Rayon Polis Şöbəsinin 
3 əməkdaşı ilə birlikdə 2 mindən çox silahlı erməniyə qarşı vuruş-
sa da, döyüş ləvazimatlarının bitməsi səbəbi ilə onlar yaşayış yerini 
tərk etməli olublar. Ümumilikdə isə bu günə qədər rayonun müda-
fiəsində 108 nəfər şəhid olmuşdu. 500-dən artıq adam yaralanmışdı. 
Kərki kəndinin sakinləri muxtar respublikanın Kəngərli rayonunun 
ərazisində yaradılan Yeni Kərki kəndində məskunlaşıblar. Azərbay-
can xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Sədərəyi Naxçıvanın 
“Qeyrət qalası” adlandırmışdı: “Muxtar respublikanın sərhəd kənd-
ləri dəfələrlə silahlı təcavüzə məruz qaldı. Lakin biz hamımız yaxşı 
bilirik ki, əsas ağırlıq Sədərəyin üzərinə düşmüşdü. Sədərəkdə və-
ziyyət tamam başqadır. Burada əsl müharibə gedib, atışmalar olub”.
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İşğalda olan Kərkinin, Xocalının ağrısı var idi Qabilin ürəyində, 
torpaqlarımızın düşmən tapdağı altında olması qeyrətinə ar gəlirdi. 
Həmin o aylarda, ermənilər tez-tez atəşkəs rejimini pozaraq, sərhəd-
yanı bölgələrdə yaşayan ərazilərimizi hədəfə alır, yenə də dağıntılar 
törədirdilər. Azərbaycan Ordusu da cavab atəşi ilə düşməni susdu-
rurdu. Milli Ordumuzun yuxarı komandanlığında ermənilərin yeni 
təxribat planları haqqında məlumat olduğundan, 29 mart 2016-cı 
ildə dünyaya gələn oğlunu da gedib görə bilməmişdi. Həyat yolda-
şı Tükəzban zəng vurub, “Gözün aydın, oğlun gəldi dünyaya, heç 
olmasa indi gəl, oğlunu gör”, - deyə giley-güzar dolu gözaydınlığı 
vermişdi Qabilə, o da sevinərək, xanımını və anasını təbrik etmişdi. 
Aprelin 9-dan sonra gələcəyinə söz vermişdi.

Bütün yeni ailə həyatı quran gəlinlər kimi Tükəzbanın da o qə-
dər arzuları var idi ki, özünü dünyanın ən xoşbəxt qızı sayırdı. Oxu-
duğu məktəbin, yaşadığı məhəllənin ən gözəl, bacarıqlı, mərd oğlanı 
idi Qabil, həm də dəli-dolu, vurub-tutan oğlan idi, elə bu cəhətlərinə 
görə də sevmişdi onu Tükəzban. 2015-ci ilin iyun ayının 9-da Nu-
riyə ananın ocağına gəlin köçmüşdü. Qabil ali təhsilli baş leytenant 
idi. Təyinatını Tərtərə vermişdilr. Toydan bir neçə gün sonra, ön cə-
bhədə xidmətə yollamışdılar. İlk günlər cavan gəlin çox əziyyət çək-
mişdi. Sobanı odunla qızdırmışdı, tufanda- çovğunda həyəti qardan 
kürəmişdi. Bəzən də günlərlə şəraitsiz evdə oturub, Qabilin yolunu 
gözləmişdi. Gecələr it hürəndə, çaqqal ulayanda ürəyi titrəmişdi. Yal-
nız həyat yoldaşı, ezamiyyətlərini başa vurub gələndə, üzünə, otağı-
na gün doğmuşdu... Günlərin birində isə belə qərara gəlmişdilər ki, 
uşaqları dünyaya gələnə qədər Tükəzban Naxçıvandakı ata ocağına 
gedib, qayınanası ilə birlikdə qalsın.

- Bilsəydim, heç gəlməzdim Naxçıvana, kaş sona qədər, onun ya-
nında qalaydım, bəlkə də məni o vəziyyətdə qoyub, döyüş bölgəsinə 
getməzdi... Gecə-gündüz özümü qınayıram, - deyir, gözlərinin yaşını 
axıdır, Tükəzban xanım:

-O, vətəni bizdən əziz tutdu, hətta övladımızın dünyaya gəlməsi 
də onu yolundan döndərmədi. Niyə bizi tək qoydu? Gecə-gündüz bu 
suala cavab tapmaq istəyirəm. Uşaq doğulandan sonra, aprelin 1-də 
gecə danışdı mənimlə, dedi ki, oğlumun şəklini göndər. Səhər saat 
11-də oğlumuzun şəklini göndərdim ona.

Aprelin 1-dən sonra ondan xəbərim olmadı, nə qədər zəng et-
səm də, əlaqə yarada bilmədim. Doğum evindən məni valideynlərim 
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gəlib apardılar. Dedilər ki, Nuriyə xala Tərtərə gedib, evdə yoxdur. 
Hardansa canıma şübhə və qorxu dolmuşdu. Pis xəbər eşitməmək 
üçün telefonumu keçirmişdim. Uşaq da gecə-gündüz rahat olmurdu, 
elə ağlayırdı. Nəhayət aprelin 11-də anam dedi ki, Qabil həlak olub... 
Bax, mənim həyat nağılım, xoşbəxt günlərim həmin ana qədər çəkdi. 
Qabili dəfn etdikdən sonra, onun adını oğluma verdik. İndi çalışıram 
ki, evimizin böyüyü, Nuriyə anama dayaq olum, Qabilin yadigarı 
olan oğlumu böyüdüm. Qabil İsaya sona qədər atalıq edə bilmədi. 
İndi Nuriyə anamla birlikdə əl-ələ verib, Qabili və İsamı yaşatmalı-
yıq, böyütməliyik... Axı bizim qəhrəman Qabilimizin gözəl arzuları 
var idi...

Nuriyə ana deyir ki, şəhidlər öləndə deyil, unudulanda ölürlər. 
Mənim oğlum Qabil Orucəliyev Silahlı Qüvvələrin zabiti idi. Vətəni-
nin yolunda canından keçdi. Aprel döyüşlərində həlak olan hər bir 
oğul qəhrəmandır, düşmənlə ölüm-dirim savaşma getmişdilər. Mən 
bir şəhid anası kimi istəyirəm ki, oğlumun adına əbədiləşən bir mək-
təb, park və ya bir küçə olsun. Aradan illər ötəcək, Aprel şəhidlərinin 
adını yaşadan ünvanlar gələcəyə körpü olacaq, onların əməlləri yetiş-
məkdə olan cavan nəsillərin yaddaşını təzələyəcək... 
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 SON SÖZÜ “VƏTƏNƏ XİDMƏT  
EDİRİK!” OLDU!

...Gülnarə ətrafa boylanıb gördü ki, 
oğlu Adil həyətdədir. Hava soyuq olsa 
da gödəkçəsinin yaxasını düymələmə-
yib, başı açıq halda var-gəl edir, elə bil, 
kimdənsə kömək istəyirdi. O da tez ba-
lasının qabağına qaçdı, onun əlindən 
tutmağa çalışdı. Barmaqları üstə dikəl-
di, oğlunun boynunu öpə bildi. Yenə də 
boynundan cənnət qoxusu gəlirdi, ətri-
ni ciyərlərinə çəkdi. Evə keçəndə gördü 
ki, qıraqda hərbi mundirdə bir koman-
dir oturub, əllərini başının arasına alıb, 
çox fikirlidir, sanki Gülnarənin üzünə 
baxmağa utanır. O komandirin yanına 

gəlib yalvardı ki, Adilə kömək etsin...
Qadın gördüyü yuxunun təsirindən ayıldı. Oğlunun qoxusunu 

həqiqətən hiss eləmişdi. Böyür-başına baxıb yenə yatdı. Yuxu onu ya-
man aparmışdı. Belə yuxulara el içində “qəm yuxusu” deyirlər. Elə 
gözü təzəcə yuxuya getmişdi ki, bu dəfə dünyadan köçmüş qayınanası 
ilə qaynını həyətində şadyanalıq edən gördü. İkisinin də əynində qır-
mızı paltar, qol götürüb oynayırdılar...

Səhər o başdan ayılanda yuxuda gördüklərini unutmuşdu. Hə-
mişə olduğu kimi həyət-bacadakı, evdəki işlərin qulpundan yapışdı. 
Sonra hasar qonşusu ondan hal-əhval tutdu, uşaqlarını soruşdu. Bir 
az ordan-burdan söhbət edib, ayrıldılar. Günortadan xeyli keçəndən 
sonra işlərini qurtardı və keçib televizorun qabağında oturdu. Cəb-
hə xəttində şəhidlərin olması xəbərini eşidəndə, ürəyi sıxıldı, nəfəsi 
daraldı. Tez ayağa qalxıb qonşuluqdakı baldızı Təranəni hasarın bu 
üzündən səslədi, eşitdiklərindən onu xəbərdar etdi. Sonra əri Kam-
rana zəng vurdu. Dedi ki, Adildən xəbər bilsin. Kamran da onunla 
rahat danışdı, dedi ki, bilmirsən onun işini, yəqin tapşırığa gedib, hə-
mişəki kimi telefonunu götürməyib... Gülnarənin ürəyi rahatlıq tap-
madı, “oğlum” - deyib dad elədi.

Sonra Kamran gəldi işdən. Adilin dostları da arada gəlib Kamran 
dayıdan xəbər bildilər. Kamran axırıncı dəfə aprelin 1-də danışmışdı 
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oğlu ilə. Həmin günləri belə xatırlayır:
- Aprelin 1-də axşamüstü Adilə zəng vurdum. Adətən hər gün 

danışardıq onunla. Bu dəfə əhvalını soruşdum. Dedi ki, ata lap yax-
şıyam, niyə zəng etmisən? Nə lazımdır? Sualından təəccübləndim. 
Anası o tərəfdən dedi ki, “ay bala, niyə hirslənirsən, səndən hal-əhval 
bilmək istəyirik də”. Adil də tələsik cavab verdi ki, “Vətənə xidmət 
edirik, ata, vaxtım yoxdur”. Mən də qayıtdım ki, “oğul, sənə də qur-
ban olum, Vətənə də. Allah köməyiniz olsun”. Bu bizim Adillə danış-
dığımız son telefon söhbəti oldu.

Aprelin 2-də səhər o başdan durub işə gedəndə, baxdım ki, tap-
pa-trup top səsləri gəlir. Məəttəl qaldım. İşə çatan kimi Borsunludan 
olan bir iş yoldaşımdan xahiş etdim ki, orada yaşayan qohumların-
dan kənddəki vəziyyətlə bağlı xəbər öyrənsin. Bir az keçdi, dedi ki, 
narahat olma, hər şey normaldır. Evə qayıtdım. Səhəri günü qohum-
ları ilə bərabər getdik, Adilin xidmət etdiyi hərbi hissəyə. O tərəflərdə 
postlar qoyulmuşdu. Nə qədər çalışdımsa, məni Tərtərdən o tərəfə 
buraxmadılar. Dedilər ki, sərhəddən atılan toplar gəlib əhalinin ya-
şadığı yerə düşər, tələfat olar. Ona görə də təhlükəsizlik tədbirlərini 
gücləndirmişdilər. Qaldım o dağlara baxa- baxa... Oradakı hərbçilər 
telefon nömrəmi alıb söz verdilər ki, xəbər olan kimi məni məlumat-
landıracaqlar. Borsunluda da küçələrdə 10-15 kişi ancaq gözə dəyirdi. 
Hamı qapısını, darvazasını qıfıllayıb, evini tərk etmişdi. Kor-peşiman 
evə qayıtdıq. Ayın 7-nə qədər yollarda qaldım, amma qulağım səsdə 
idi. Aprelin 9-da mənim doğum günüm idi, 50 yaşım tamam olurdu. 
Yoldaşıma dedim ki, görəcəksən, Adil harada olsa, özünü yetirəcək, 
mənim doğum günümə gəlib sürpriz edəcək. Aprelin 11-də balamı 
bayrağa bükülmüş tabutunda, özüm gedib Bərdədən gətirdim. Bu da 
Adilin mənə doğum günü sürprizi oldu...

Kamran oğlunun yarımçıq qalmış həyatından müxtəlif anları xa-
tırladıqca, səsi titrəyir, bəzən də gözlərində qığılcımlar oynaşır. Hiss 
edirsən ki, həmin günlər kino lenti kimi gəlib keçir gözlərinin önün-
dən. İndi əlacsızlıqdan əllərini bir-birinə sıxıb ovxalayır. Bu zəhmət-
keş əlləri ilə nə vaxtsa oğlunun kiçik, toppuş əllərindən tutub onu 
məktəbə aparmışdı. Futbol, voleybol, basketbol oyunlarında medal, 
birincilik qazananda isə bu əllərlə oğlunun başını tumarlamışdı, onun 
uğuruna sevinib bu əllər əl də çalmışdı. İndi də əlləri karıma gəlirdi, 
oğlundan danışdıqca, əllərini kədərlə üzündə gəzdirib göz yaşlarını 
silirdi, bəzən də dərdli başını onların arasına alırdı... 
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Həyətində hamı kimi o da oğlu Adil üçün toy çaldıracaqdı, qızı 
Könül qardaş xonçasını başına qaldırıb ortalıqda süzəcəkdi... Bunla-
rın heç birini daha görməyəcəkdi Kamran:

- Neyləyim, taleyin, Allahın yazısıdır. Allah hərəyə bir dərd, bir 
qismət verir. Məni də belə sınağa çəkdi. Əlim nəyə çatır ki... Bir ona 
sevinirəm ki, oğlum Vətən yolunda şəhid olub, adını tarixə yazıb. 
1993-cü il aprelin 17-də Mingəçevirdə doğulmuşdu. Əvvəl 1 saylı, 
sonra isə 20 saylı orta məktəbdə oxumuşdu. 9-cu sinifdən isə futbol 
klubuna yazılmışdı. Futbola böyük həvəsi var idi. Bütün yarışlardan 
evə qalib kimi dönürdü. Arzusu Qəbələ idman klubunda oynamaq 
idi, ora da tanışı olanları götürürdülər. Beləcə, oğlumun ilk arzusu 
daşa dəydi. Sonra əsgər getdi. Hərbi xidmətinin üç ayını əvvəlcə Bey-
ləqanda keçirdi. Xocavənddə ön cəbhədə son günə kimi qulluq elə-
di. Ermənilərlə onların üzbəüz dayandığı sərhəddin arasında cəmi 
150 metr məsafə var idi. Əsəgərlikdən gələndən sonra da, dilindən 
“Vətən, torpaq” sözləri düşmədi. Düşmənlə üzbəüz səngərdə oldu-
ğundan, torpaq itkisinin ağrısını dərk etmişdi, deyirdi ki, “Ata, o cür 
cənnət yerləri erməniyə necə vermək olar? Səngərdə dayanıb baxı-
ram, ürəyim sızıldayır. Bu dəqiqə desələr ki, döyüş başlayır, get Vətə-
ni xilas elə, hamıdan qabaqda özüm gedərəm”. Əsgərlikdən gələndən 
bir neçə ay sonra, gedib yenidən hərbi xidmətdə qulluq etmək üçün 
imtahan verdi, sınaqdan uğurla keçdi. Adil Adilzadə “N” saylı hərbi 
hissədə Müddətdən Artıq Xidmət Edən (MAXE) Artilleriyada motoa-
tıcı kimi xidmətə başladı. Onu manqa başçısı, çavuş təyin etdilər. Öz 
işini çox sevirdi. Futbol qapısında sona qədər top vura bilməsə də, 
indi düşmən qapısına top atacaqdı. Özünüz bilirsiniz, dəqiq hesab-
lama qabiliyyəti olmayanı artilleriyaya götürmürlər. Adil elə, uşaq-
lıqdan riyaziyyatı yaxşı bilirdi. O məktəbdən çıxıb, futbol klubuna 
gedəndə, müəllimləri dedilər ki, biz böyük bir riyaziyyatçını itirdik. 
Oğlum bizə heç vaxt əziyyət vermədi. Ona görə də arzularına qarşı 
çıxa bilmirdik. Bəlkə də futbola götürsəydilər...Ehhh...

Qulluq etdiyi hərbi hissədən çox razı idi. Ən yaxın dostları tağım 
komandiri Cavid Dədəkişiyev və baş leytenant Qabil Orucəliyev idi. 
Onlar bir-birinə çox bağlanmışdılar. Qabillə oxşarlıqları çox idi. Hətta 
komandirinə bənzəmək üçün son vaxtlar bığ da saxlayırdı.

Həmin aprel gecəsində də oğlum artilleriya diviziyasında öz işi-
nin öhdəsindən layiqincə gəlib, atdığı toplarla, snaryadlarla nə qədər 
düşməni tələf edib. Talış yüksəkliyində vuruşan, döyüşə gedən hər 
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kəs qəhrəman idi o gecə. Çünki onlar Vətənin müdafiəsinə, haqq sa-
vaşına qalxmışdılar. Aprel ayının 1-dən 2-nə keçən gecə işğalçı Ermə-
nistan ordusu yenidən təxribata əl atmışdı. Şəhid Adil Adilzadə də 
digər döyüşçü yoldaşları kimi düşməni geri oturtmaq üçün hücum 
əmrini gözləyib. Naxçıvandan olan komandir leytenant Qabil Oru-
cəliyev düşmən tərəfə hücuma keçməyi əmr verib. Adil Adilzadə və 
baş-leytenant Cavid Dədəkişiyev də onunla birgə düşmən üzərinə 
hücuma keçiblər. Tərtər və Ağdərə istiqamətində gedən qızğın dö-
yüşdə düşmənə ağır itki verərək, 17 erməni əsgərini məhv ediblər. 
Oğlum qolundan güllə yarası almasına baxmayaraq, döyüşü davam 
etdirib. Bir neçə saat döyüşdən sonra hərbçilərimiz düşmən snay-
perinin açdığı güllədən şəhid olublar. Qeyri-bərabər qüvvələrin dö-
yüşündə çoxsaylı ermənini məhv etməyi bacaran bu 3 igidin meyiti 
düşmənin işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında qalıb. Döyüşçü yol-
daşları onların köməyinə gəlsələr də, meyitlərinin düşmən tərəfindən 
götürüldüyünü görüblər. Düşmən tərəfi qəhrəman hərbçilərimizin 
meyitini yalnız 10 aprel tarixində geri qaytarıblar.

Vətən uğrunda döyüşmək, düşmənə qalib gələcəyimiz günü oğ-
lum o qədər gözləmişdi ki... 1 il üç ay düşmənlə üzbəüz səngərlərdə 
keşik çəkəndə də bu arzularla yaşamışdı...

Şəhidin anası Gülnarə Adilzadə nağıl edir ki, Adili çox çətinliklə 
dünyaya gətirib. Uşaq dünyaya gələn ərəfədə, 1993-cü ilin aprel ayında 
onun 28 faiz qanı var imiş. Həkimlər və ana bir gecə əziyyət çəkiblər. 
Hətta Gülnarə uşağı dünyaya gətirə bilmədiyi üçün özünü xəstəxana-
nın pəncərəsindən atmaq istəyib, qoynunda 9 ay bəslədiyi övladı ilə 
birlikdə ölməyi üstün tutub. O vaxtkı həkimlərin səyi nəticəsində uşaq 
doğulub... Adil böyüdükcə, ana bütün ağrı-acılarını unudub, oğlu ilə 
qürrələnməyə başlayıb. Gülnarə Adilzadənin söylədiklərindən:

- Kasıb olsaq da evimizdə tərbiyə, ədəb-ərkan olub. Yaşadığımız 
məhəllədə balalarım haqqında həmişə xoş söz eşitmişəm, onların adı-
nı hamıya nümunə çəkiblər. Adilin yolunu hasardan boylana-boyla-
na gözləyərdim. Evə gələndə, zarafatlaşardı mənimlə, 175 santimetr 
boyu var idi. Deyirdim ki, bala əyil boyum çatmır, boynundan öpüm. 
Bir az nazlanıb sonra əyərdi boynunu. Mən də barmaqlarımın ucun-
da qalxıb sağ boynundakı xalından öpərdim. Balamın boynundan 
cənnət qoxusu, çiçək qoxusu gəlirdi. Mən onu sadə, səmimi, pak bir 
mələk kimi böyütmüşdüm. Əməli-saleh, doğru-düzgün bir oğul idi. 
O gəlib deyəndə ki, hərbiyə gedir, ağladım, dedim ay bala, bir oğul-
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san, səni hərbiyə necə buraxım? Su idarəsində işləyirdi, sonra gedib 
hərbiyə yazıldı. Ancaq öz dediyini elədi. Mübariz şəhid olandan 
sonra, dilində şəhid sözü bitdi. Özü də “Mübariz” postunda xidmət 
edirdi. Orada xidmətdə olduğu üçün sevinirdi. Tez-tez həmin pos-
tun önündə şəkillər çəkdirərdi. Əsəgərlikdən gələndən sonra mənə 
dedi ki, ana bir mərci şorbası bişir. Bizim evdə də heç vaxt belə şorba 
bişməmişdi. Sonra atası istədiyi ərzaqları alıb gətirdi, başladı şorbanı 
özü bişirməyə. Həmin gün hamımız ona gülmüşdük. Birinci dəfə idi 
ki, Adil qaba-qazana əl uzatmışdı. Özü daha çox kartof qızartmasını 
xoşlayırdı. Sonuncu dəfə onunla iki gün bərabər qaldıq, mart ayının 
19-dan 21-nə kimi bizimlə bir yerdə oldu, Novruzu bərabər keçirdik. 
Onu darvazadan yola saldım. Dayanıb arxasınca su atanda, elə bil 
kimsə mənə dedi ki, bu axırıncı dəfə su atmağındır... Tutulub qaldım. 
Birdən dönüb dedi ki, niyə dayanıb baxırsan, keç içəri... Həyətə keçib 
hasarın arxasından boylandım dalınca. Getdi... getdi... Qəfildən daya-
nıb xeyli yenə küçəmizə baxdı, əllərini sallayıb yoluna davam elədi...

Sonra da ki... Qohum-əqrəba evimə axışdı. Balamın tabutunu 
gətirdilər. Həyətdə stolun üstünə qoydular. Boyum çatmadı ki, onu 
doyunca oxşayım. Dedim evə aparın ki, heç olmasa, balamı doyunca 
ağlayım. Əvvəlcə hadisələri sakit-səssiz izlədim. Birdən baxdım ki, 
Adilin çərçivəyə salınmış şəklini kimsə əlində tutub. Gözlərimə inan-
madım. Həmin dəqiqə qışqırdım, nalə çəkdim. “Belə oğulu tabuta qo-
yarlar? Belə oğulu anasına belə gətirməzlər... Verin mənim balamı...”. 
Bir də hiss elədim ki, kimsə çiynimdən basır, çönüb arxama baxanda, 
Adili gördüm... Özü idi... Kim nə deyir desin mənə, yalan deyildi, çiy-
nimdən basan əl də onun əli idi. Hənirtisini, qoxusunu hiss elədim... 
Ondan sonra susdum... Ancaq dəfni yola vermək üçün, el-obanı qar-
şılamaq üçün... Dünya tökülüşüb gəldi həyətimizə...

Xatirələri yadıma düşdükcə, içimdən çilik-çilik oluram. Onsuz 
dünyam dağılıb, baharım gedib... Hər bahar gələndə, mənə dərd gə-
tirir. Bu il aprelin 17-də oğlumun 25 yaşını qeyd edəcəyik. 2016-cı ilin 
son ayında Yeni il bayramına gələndə, baxdım ki, çəkmələri köhnə-
dir. Dedim ay bala, get özünə fərli əyin-baş al. Dedi ana neynirəm e... 
Mən onsuz da hərbi paltarda oluram. Amma sözümü yerə salmadı. 
Dostu Anarla gedib, paltar aldı özünə. Geyinib güzgünün qabağında 
o baş bu başa fırlandı... Gözlərim yollardadır... Elə bilirəm ki, nə vaxt-
sa qayıdıb gələcək. Adilin adı çəkiləndə, bütün vücudum alışıb yanır. 
Onu dünyaya gətirəndə çəkdiyim ağrı bundan asan imiş. Yuxularıma 
gəlir deyir ki, ana ağlama, yerim elə rahatdır ki...
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Adilin canından artıq sevdiyi bacısı Könül ondan 3 yaş kiçikdir. 
Könül Şəki Dövlət Pedaqoji Universitetinə qəbul olanda, o, çox se-
vinmişdi, “kaş mən də oxuyaydım”, - demişdi. Qulluq etdiyi hərbi 
hissədən məzuniyyət götürəndə, mütləq bacısı ilə zəngləşib onunla 
Mingəçevirdə görüşər, evə birlikdə gələrdilər. İndi həmin günlərin 
acısını yaşayır Könül Adilzadə:

- Deyirlər, zaman hər şeyin dərmanıdır, yaraları sağaldır, amma 
gün keçdikcə, daha çox qanayan yaralar var. Qardaşımın yoxluğu 
kimi... Ad günümdə, bayramlarda məni ilk olaraq o, təbrik edərdi, 
indi gözüm telefonda qalıb, mesaj gələr, zəng gələr deyə... Amma istə-
yimin qarşılığında böyük sükut var. Adilin, “Yaxşı olacaq İnşaallah, 
narahat olma”, deməyini özləmişəm. Ən xoş anımda sevincimə ortaq 
olmağını özləmişəm. Axı mənim xoş günümə məndən çox sevinən 
Adil idi. Məni məndən çox düşünən, hamıdan çox sevən... Zamanı 
geri qaytarmaq mümkün olsaydı... Hərbi mundiri ilə fəxr edirdim, 
indi adıyla fəxr edirəm, mən qəhrəmanın bacısıyam. Kədərli anlarım-
da yanımda olduğunu, başıma sığal çəkdiyini hiss edirəm. Bilsəm ki, 
məni eşidir, içimdən keçən sualı verərdim ona: “Adil, mənim üzülmə-
yimə dözməzdin, bəs niyə belə sağalmaz yara vurub getdin, niyə tək 
qoydun məni?”.
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Axırıncı dəfə Novruz bayramında görüşmüşdük onunla. Martın 
17-si zəng vurub dedi ki, evə 19-u gələcəyəm, amma gəl, ata-anamı-
za sürpriz edək, evə ayın 18-i gedək. Adətən, belə görüşlərimiz çox 
olurdu. Razılaşdıq, martın 18-i gəldik evə. Atam yatmışdı, anam da 
bibimgildə idi, getdik bibimgilə. Bibim xəstə idi, onu görüb çox pis ol-
duq. Bayramı bir yerdə keçirdik. Qardaşımla axırıncı şəklimizi Nov-
ruz bayramında çəkdirmişdik.

Aprelin 2-si cəbhədə vəziyyətin gərgin olduğunu öyrəndim, qar-
daşıma nə qədər zəng etdimsə, cavab vermədi. Evlə danışdım, atam, 
“narahat olma”, dedi. Sən demə, ayın 7-də otaq yoldaşım sosial şə-
bəkədən qardaşımın ölümü haqqında məlumat öyrənibmiş. Səhər 
yuxudan ayılanda, yataqxanadakı qızların mənə qəribə baxdığını hiss 
etdim, onların gözləri ağlamaqdan qızarmışdı. Ancaq mənə heç nə 
demədilər. Rəfiqəm xeyli vaxt idi ki, bizə, Mingəçevirə gedəcəyinə 
söz vermişdi. O, qəfildən dedi ki, sizə getmək istəyirəm, mən də bu 
təklifdən çox məmnun oldum, sevincək onunla birlikdə Mingəçevirə 
yola düşdük. Gördüm evimizdə narahatlıq var. Axşam küçəmizə tə-
cili yardım maşını gəldi. Qaçdım maşının arxasına, qardaşımın dostu 
Azər tutdu saxladı məni, dedi ki, Adil şəhid olub, Bərdədədir, onu 
gətirirlər. Bütün gecəni yata bilmədim, evdə bu barədə bir kəlmə də 
danışmadım, çünki anamgil xoş xəbər gözləyirdilər. Ümid edirdilər 
ki, sağ-salamat gələcək Adil. Qardaşımın cənazəsini gətirəndə donub 
qaldım, ağlaya bilmədim, onun yoxluğunu dərk etməkdə çox aciz 
idim...

Mingəçevir şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında uyuyan igid oğlan-
ların sırasında qardaşım Adil Adilzadə də özünə məkan seçdi. Onu 
unutmurlar. Keçən il doğum günündə hərbçi dostlarının hamısı gəl-
mişdilər, məzarını sevdiyi çiçəklərə bürümüşdülər.

Atamın iş yoldaşı, Mingəçevir Şəhər Dram Teatrının baş rəssamı 
Rafael Zeynal Adilin çox gözəl portretini yaratdı. Qardaşım elə şirin 
xatirələr qoyub getdi ki...

Qardaşımı dəfn edəndə bu meydanda tək qalan, yeganə oğlunu 
itirən atam, Azərbaycan bayrağını öpüb dedi ki, “Təki Vətən sağ ol-
sun”. Vətəni Adil kimi, Qabil kimi, Teymur kimi oğlanlar Vətən edir, 
qibləgah edir... 
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BƏLKƏ BALAMIN YARASINDAN  
ÖPSƏYDİM, AYILARDI...

Yandırıbsan, dedim, ey çərx, mənim sinəmdə
Bunca dağlar ki, nə vardır sayı, nə payanı.
Dedi: sinəndəki dağlar hamı məndəndir əgər,
Bəs mənim sinəmdə dağlar çəkən ol kimsə hanı?

                                                                    Məhəmməd Füzuli

Tarixlərin, savaşların şahidi Qobus-
tan... İnsan dünyanın harasına gedirsə 
getsin, doğulduğu, havasını, suyunu 
daddığı vətəni üçün bir gün darıxır. 
Qoynunda 5 il, 10 il, bəlkə də 50 il ya-
şadığı torpağın nəfəsini, ətrini duymaq 
istəyir. Vətən sevgisinin ölçüsü yoxdur 
və o elə əlçatmaz qüvvədir ki, yaşın-
dan, kimliyindən asılı olmayaraq hər 
kəsi özünə çəkir. Ən böyük vətən sev-
gisini şəhidlər yaşayır. Torpaq da ən 
şirin laylasını sinəsindəki şəhid məzaq-
lıqlarına çalır. Şəhid məzarlıqlarından 
biri Qobustanın payına düşür. Qarabağ

müharibəsi başlanan gündən qobustanlı gənclərin də vətən sevgisi 
tükənməz olub. Döyüş cəbhələrində vuruşan və şücaət göstərən ər 
oğulların son mənzili bu kiçik məzarlıqda qərar tutub. Qobustanın 
84 şəhidi olub. Aprel ayının əvvəllərində vətən torpaqlarının azadlığı 
uğrundakı vuruşlarda həlak olmuş bir qobustanlı oğlumuz da bu ülvi 
məqama qovuşub. Orxan Ələsgər oğlu Müstəcəbov 1993-cü il mar-
tın 5-də Qobustanın Bədəlli kəndində doğulub boya-başa çatmışdı. 
Oğlunun 23 illik qısa ömrünün yadda qalan məqamlarını anası Şəhla 
Müstəcəbova bizim üçün xırdalayıb gözünün də yaşını tökdü:

-Üç oğlum var. Uşaqların atasını erkən itirdim. Ələsgər rəhmətə 
gedəndə 40 yaşı var idi. Böyük oğlum Elmir 16, Royal 13, Orxanım isə 
7 yaşında idi. Bu kiçik daxmamda min bir zülüm, əzabla böyütdüm 
o uşaqları. 1993-cü ildən sonra dövlətdən aldığım 80 manat yardım-
la dolandırdım onları. Böyüyümüz Xanəsgər əmi Ələsgərin ili çıxan 
günü, mənə dedi ki, ay gəlin, böyük oğlun Elmiri ver özüm saxlayım. 
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Vəziyyət ağır idi. Başqa əlacım yox idi. Ağsaqqalımız qapıya diləklə 
gəlmişdi. Özünün övladı olmurdu. Bacısı qızını götürüb saxlayırdı. 
Elmiri də aparıb yanında saxladı, sonra onu bacısı qızı ilə evləndirdi, 
oğlumu ev-eşik sahibi elədi. Yanımda qalan bu iki uşağa da əmiləri, 
dayıları kömək oldular, biri paltarını aldı, digəri ayaqqabısını. Mən 
də həyət-bacada əlləşdim. Toyuq-cücə saxladım ki, uşaqlarım ac qal-
masın. Axı, 80 manatla uşaq böyütmək olmazdı... Orxan elə körpə-
likdən zirək uşaq idi. Payız oldumu, çıxırdı bu dağların-düzlərin dö-
şünə, kəndin uşaqları ilə payız göbələyi yığıb magistral yolda satırdı. 
Polis də kəsirdi uşaqların başlarının üstünü, qəfil qəzaya rast gəlmə-
sinlər deyə, göbələklərini dağıdır, qablarını sındırırdı ki, bir də yola 
çıxmasınlar. Kauçuk vedrələri polis asanlıqla sındırırdı, bu da ziyana 
düşürdü. Sonra gedib teksun yağlarının qablarını tapıb gətirirdi, yu-
yub təmizləyirdi. Göbələyi onun içərisində satırdı. Polisə rast gələn-
də, alıb dəmir qabını da ayaqlayırdı. O, yenə də çıxış yolu tapırdı, 
payızın soyuğunda çöldən gələn uşaq, göz yaşları içində çəkiclə bar-
maqlarını əzə-əzə dəmir qabını yenə düzəldirdi, çünki səhərisi gün 
göbələk yığacaqdı. Göbələyini də elə alırdılar ki... Bir də görürdün 
sevinə-sevinə gəldi ki, ana, yolda uşaqların göbələyinə az pul verirlər, 
mənə isə əmilər 3-5 manat artıq ödəyirlər. O da balamın ruzisi idi. 
Deyirdim ay bala, görürlər ki, sən hamıdan balacasan, ona görə də 
rəhm edib könlünü alırlar. Allah sənə kömək eləyənə kömək olsun. 
Balalarımı belə zülümlə böyütdüm. Elə ki, ay tamam olurdu, bir də 
görürdün ki, qaça-qaça gəlib ki, ana, 80 manatımızı verirlər. Hərdən 
o pulları üst-üstə yığıb, Şamaxıya aparırdım onu, əyin-baş, mer-mey-
və, Allahın verənindən alırdım. Eyyy... hansı birini danışım, balamın 
zəhmət çəkdiyi günlərini... Ən çox sevdiyi bayram Novruz idi. Çün-
ki Novruzda atasının qəbrinin üstünə bayram payı yığıb aparardı. 
Bazardan evə qayıtdıqmı, birinci qəbristanın tədarükünü görərdi... 
13-14 yaşından sonra Bakının yolunu tutdu. Kəndin uşaqlarına qoşu-
lub ev tikənin, divar hörənin əlinin altında işlədi, vedrə daşıdı. Ancaq 
evimizə köməyi dəydi. 2011-ci ildə aprel ayının 2-də əsgərliyə getdi. 
Bir gün hərbçi əmisi Gülxan Müstəcəbova zəng edib dedi ki, mən də 
MAXE olmaq istəyirəm. Gülxan onu nə qədər dilə tutursa, fikrindən 
döndərə bilməyir. 9 ay əsgəri xidməti başa vurandan sonra, öz ar-
zusu ilə MAXE sıralarına yazılır, hərbi təlimlərini orada keçir. Hərbi 
təlimlərdən sonra evə gələndə, bir dəri, bir sümük idi. Dedim ay oğul, 
mən səni belə göndərməmişdim ki, hərbiyə. Dedi, ana, fikir eləmə, bi-
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zim hərbi hissənin qanunları budur. Biz elə-belə hərbçilər deyilik, bu 
vətəni qorumalıyıq. Ona görə ağır sınaqlardan, imtahanlardan keç-
mişik. Sonra söhbət etdi ki, 200 xüsusi təyinatlı dəstədə qulluq etmək 
istəyən əsgərlərdən 4-ü seçilib, onlardan da biri o olub. Əsgərlikdə 
olarkən əhd etmişdi ki, ilk maaşını alanda Şıx Eyyub babanın üstün-
də qoç qurban kəsəcək. Balam dediyi kimi, ilk maaşını alanda aparıb 
Şıx Eyyub babanın üstündə qurbanını kəsdi, hamıya payladı, özü bir 
tikəsini dilinə belə vurmadı.

Şirvan övliyalar məskənidir. Həyatını Allah yolunda sərf edərək 
ona yaxınlaşmağa nail olmuş müqəddəs şəxslərə “övliya” deyirlər. 
Hər qarışında min bir sirr yatan Şirvan torpağında övliyaların yaşa-
ması bu yerlərin havasının, suyunun pak olması ilə də əlaqədar idi. 
Əhli-Sünnə alimlərinin rəyinə görə, Allaha yaxın olan övliyalar, nə 
libasları, nə də zahiri görünüşləri ilə digər insanlardan seçilmirdilər. 
Onların dünya malında gözləri yox idi. Müqəddəs, təmiz, saf, pak, 
həlim və gözəl əxlaqa malik adamlara “övliya” ilə yanaşı, “övliya öv-
ladı” deyərdilər. 20-ci əsrin böyük klassik şairi Hüseyn Cavid əfəndi 
ədəbli insanları onlara bənzədərək belə xarakterizə edirdi:

Hələ dursun kamalı, mərifəti,
Onda var sanki övliya sifəti.

P.S. Şeyx Eyyub Şamaxının Ərəbqədim kəndində doğulub. Ata-
sını tez itirdiyindən, dayılarının yanında böyüyüb. Şeyx Eyyub baba 
mədəniyyətin və təhsilin mərkəzi olan Şamaxıda bir neçə dil öyrən-
mişdi. Nücum, fəza, riyazi elmləri, ədəbiyyatı əxz eləmiş və Şeyx rüt-
bəsini almışdı. Ən əsası isə ətrafına yığdığı müridlərinə Allahın bir, 
tək olmasını, süfliyi təbliğ edirdi. Müridləri ona “Şeyx” deyə, müra-
ciət edərdilər. Şeyx Eyyub baba övliyalıq məqamına yüksələndən son-
ra, artıq onun duaları haqq dərgahında rədd olunmurdu. Onun üçün 
də xəstələr, şəfa üçün gələnlər, sıxıntısı olanlar Şeyx Eyyub babanın 
yurduna üz tutar, dərdlərinin çarəsini orada tapardılar. Tibb elminin 
inkişaf etmədiyi XVIII -XIX əsrlərdə Şeyx Eyyub baba Şamaxı və ət-
raf mahalların əhalisi üçün təbib rolunu oynayardı. Əhali arasında 
“Şeyx” sözü tədricən “Şıx” sözü ilə əvəzlənməyə başlamışdı. Yaşadığı 
dövrdə cəmiyyət arasında çox böyük nüfuz qazanmışdı. Şıx Eyyub 
babanın möcüzələrindən bu gün də Şirvan əhli ağızdolusu danışır. 
Onun məzarı xalq arasında böyük ziyarətgahlardan biri kimi tanınır.
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İnsanları yüziliklərin süzgəcindən keçib gələn inanclardan dön-
dərmək mümkün deyil axı. Şıx Eyyub baba elmin fədaisi idi, övliya-
lıq məqamına çatmışdı. Şəhidlərimiz isə torpaq fədaisi, vətən fədaisi 
idilər, onlar da şəhidlik məqamına yüksəldilər. Allahın dərgahında 
hansının daha uca olduğunu bilməkdə acizik. Məhəmməd Füzuli də 
belə deyirdi:

Tərki-dünyalıq nədir, təqva nədir?-biz bilmərük,
Eşqdən başqa nə var əfsanədir, - biz bilmərük.
Aləmin heç əmrinə bizlərdə yoxdur ehtiyac,
Xalq deyir: var ehtiyac, amma nədir-biz bilmərük.
Sirri-həqqin məzhəri, aləmnüma ayinəmiz
 Saf meydir, sadə üz, başqa nədir?- biz bilmərük.
Söylədim: öldü Füzuli asitanında sənin,
Söylədi: kimdir ölən, harda, nədir?-biz bilmərük

Orxan Müstəcəbovun hərbi sirlərini kimsə bilmədi. Erməni tap-
dağı altında olan torpağımızda bütün kəşfiyyatçılar kimi, o da uğurlu 
əməliyyatlar apardı. Bacarığı medalla mükafatlandırıldı. Onu evə gə-
tirəndə anası oğlunun medalını əlinə aldı, öpüb gözünün üstünə qoy-
du və ondan ərkyana soruşdu ki, bala, heş erməni görsən öldürərsən-
mi? Orxan da gülə-gülə anasına cavab verdi ki, medalı ona ermənini 
öldürdüyünə görə veriblər. İndi Şəhla xanım gözləri dolmuş halda o 
anı xatırlayır :
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-O, evə gəlib səhər o başdan işə qayıdanda, ürəyim əsirdi. Hə-
mişə narahat idim, qorxurdum ki, yuxlu olar, maşını qəza törədər. 
Dəfələrlə yolda ehtiyatlı olmasını tövsiyə etmişdim. Bir dəfə də dedi 
ki, ana, Allah eləməsin ki, yolda qəzaya düşüm ölüm. Bu çox ucuz 
ölüm olar. Allah mənə şəhidlik ölümünü qismət eləsin, bundan şərəf-
li ölüm tanımıram. Ana gözlərinin yaşının silərək:

 - Oğlum Royal Müşfiq qəsəbəsində yaşayır. Mən də onunla bə-
rabər qalırdım. Bədəllidəki kənd evimizə az-az gələrdik. Axırınıcı 
dəfə martın 19-da Orxan hamımızı yığıb gətirdi kəndə ki, bayramı 
burda keçirək. Bizdən xəbərsiz gedib bütün qohum-əqraba ilə görü-
şüb, halallaşıbmış. Dostları ilə də görüşməyi unutmayıb, onlara de-
yib ki, bəlkə bir də görüşmədik... Nə bilim, balamın ürəyinə hardan 
dammışdı ki, ömrü belə qısa olacaq? Təxminən 1 ay olardı ki, hərbi 
hissədən 1 otaqlı ev almaq üçün raport yazmışdı. Deyirdi ki, yol gə-
lib-gedəndə yoruluram. Ana, gəl yanımda qal, həm darıxmaram, həm 
də yollarda vaxt itirmərəm. 1 ay bundan əvvəl dedim ki, bala, get 
özünə Müşfiq qəsəbəsindən torpaq sahəsi al, qardaşına yaxın ol, bu 
il də evləndirərəm səni. Uşaq sözümdən çıxmazdı. Gedib bankdan 
12 min pul götürdü. 3 sot torpaq aldı Müşfiq qəsəbəsindən. Həmin 
bankın pulunu bu yaxınlarda dövlətimiz ödədi. Sağ olsun, preziden-
timiz, sağ olsun Mehriban xanım Əliyeva. Bizə maddi yardım etdilər. 
Yoxsa bu qədər millətin, gəlib gedənin qarşısında dayana bilməzdik. 
Oğlum qapımı yaman qonaqlı-qaralı elədi. Şəhla xanım oğlu ilə bağlı 
xatirələrini hələ tamamlaya bilmirdi:
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-Martın 30-u Orxanı təlimə yola saldıq. Sonra qardaşı Elmirə 
zəng vurub, telefonuna kontur yükləməyi xahiş etdi. O gündən son-
ra Orxana zəng çatmadı. Fikirləşdim ki, yenə təlimdədir. Ancaq ki, 
cəbhə zonasında baş verən hadisələrdən xəbərdar idik. Televizora 
baxırdıq. Aprelin 3-ü dedilər ki, 10 nəfər şəhid olub. Aprelin 4-ü de-
dilər ki, 3 nəfər də şəhidimiz var. Elə pis oldum, dedim ay yazıq şəhid 
anaları, ay yazıq ölən cavanlar... Amma haradan biləydim ki, mənim 
oğlum ilk şəhidlərin sırasındadır. Orxanın telefonlarına zəng çatma-
yanda artıq narahat olmağa başladım. Uşaqlara dedim ki, hərbçi pol-
kovnik əmiləri Gülxana zəng vürüb xəbər bilsinlər. Gülxan da Cəli-
labadda xidmət edir. O, 1992-ci ildə orduya könüllü gedənlərdəndir. 
Yanında bütün hərbçi dostları şəhid oldu, Allahın qisməti, yazısıdır, 
Gülxan salamat qaldı. Qismətində qardaşı balasını şəhid görmək də 
var imiş. Gülxan bir neçə saatdan sonra zəng vurub, Orxanın aya-
ğından yaralandığını, Gəncədəki hərbi xəstəxanada olduğunu dedi. 
Ağlayıb özümü öldürdüm ki, məni aparın, Gəncəyə, dedilər ki, ora 
gedib-gəlmək çətin olar, Orxanı buradakı xəstəxanaya gətirirlər. Ba-
şımı aldada-aldada məni Müşfiq qəsəbəsindən gecə ilə bu evimizə 
gətirdilər. Gördüm ki, həyət doludur adamla. Yollara işıq çəkirlər, 
çınqıl töküb hamarlayırlar... Yenə də inanmadım. Qohum əqrabanı, 
dostu-tanışı həyətimizdə görsəm də, ürəyimdə hələ bir ümid var idi. 
Fikirləşirdim ki, yəqin ayağından bərk yaralanıb. Öz-özümə deyirəm 
ki, hə, eyb etməz, bir ayağı yaralı olar, ya da yarısını kəsərlər. Allaha 
yalvarıram ki, ay Allah, ay Şıx Eyyub baba, oğlumu mənə bir ayaqlı 
yetir, qoy bir ayaqla bəy dursun, əlində əsa tutsun... Heç ağlıma gətirə 
bilməzdim ki, Orxan ölə bilər. Səhərə yaxın, balamın maşınında gəz-
dirdiyi bayrağa bükülü tabutunu gətirdilər. Hava yaman soyuq idi. 
Dedim ki, balamın tabutunu içəri evə qoyun, balama soyuq olmasın. 
Məni evdən çıxardılar. Qoymadılar oğlumla halallaşım. Görmədim 
balamın yarasını, bəlkə yarasından öpsəydim ayılardı...

Şəhla balası haqqında danışdıqca, oğlu Elmir anasının əllərini ov-
cunun içərisində tutub tumarlayırdı. Anası ağladıqca, o da kövrəlirdi. 
Anası söhbətini bitirəndən sonra Elmir qardaşı haqqında danışdı:

-Qardaş itkisi çox ağırdır. Ancaq bir ona şadam ki, həmin döyüş-
də şəhid olan oğullarımız, qardaşım Orxan da, azad etdikləri vətən 
torpağında şəhid olublar. Talış yüksəkliyini alıb keçiblər qabağa, “da-
yan” əmri alana qədər irəli gediblər! Onların qanı öz torpağımızda 
axıb. Qələbə sevincini yaşayıblar. Onlar düşməndən geri aldıqları tor-
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paqlarda mövqelərini bərkidiblər, xeyli erməni öldürüb qisas alıblar. 
Eşitdiyimə görə komandirləri Raquf Orucov, Vüqar Yusifovla birlik-
də həlak olublar.

Evin ortancıl oğlu Royal da qardaşı haqqında danışmaq istədi:
-Orxan özü könüllü olaraq bu yolu seçdi. Hərbi xidməti başa vur-

duqdan sonra “torpaqlarımız azad olana qədər hərb sahəsində çalışa-
cağam” - dedi. O, doğma Qarabağımızın erməni qəsbkarlarından alı-
nacağı günü səbirsizliklə gözləyirdi. Qardaşım öz istəyinə nail oldu, 
bir hərbçi kimi böyük vətən sevgisi ilə şəhidlik zirvəsini fəth edə bildi. 
Ancaq anam üçün, bizim üçün, doğmalarımız üçün çox çətindir. Bu 
ağrını ancaq balası şəhid olanlar dərk edə bilər. Onun bir damla nəfə-
sini yenidən hiss etmək üçün nələrimizdən keçməzdik... Qardaşımın 
yoxluğunu hər yerdə hiss edirik. Sağ olsun rayonumuzun baş həkimi 
Emin doktor. Anam üçün bir tibb bacısı ayırıb, onu nəzarətdə saxla-
yırlar. Özü tez-tez zəng vurub anamın əhvalını soruşur, xəbər bilir. 
Bu cür qayğı şəhid ailələrinə böyük təskinlik verir, onlar hiss edirlər 
ki, əzizləri unudulmur və xatirəsi əziz tutulur. Qardaşım kəndimizin 
4-cü şəhididir. 1992-ci ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə həlak 
olan Şikar Şikarlı Azərbaycanın Milli Qəhrəmanıdır. Yəqin ki, qar-
daşımın da adını əbədiləşdirəcəklər. Onun adı əbədiləşərsə, anamın 
dərdinə bir az məlhəm olar. İndi kənd uşaqları onun şəklini maşınla-
rında gəzdirirlər.

“Zamanın gedişində bir çox tarixi hadisələr baş verir. Bəzi ha-
disələr müəyyən dövrdən sonra yaddan çıxır, unudulur. Lakin elə ta-
rixi hadisələr var ki, heç vaxt unudulmur. Nəsillər bir-birini əvəz etdik-
cə, bu tarixi gün daha çox xatırlanır, insanların yolunu işıqlı bir zirvəyə 
doğru aparır. Bu zirvə ali, müqəddəs və şərəfli olan şəhidlik zirvəsidir. 
Çünki şəhidlər uca yaradanın, vətənin, millətin yolunda şüurlu surətdə 
canlarını fəda edən insanlardır. Bu cür insanlar yüksək əxlaqi keyfiy-
yətə malik olmaqla şəhadət mərtəbəsinə ucalırlar”. Bu fikirləri Orxan 
Müstəcəbovu aprel ayının 5-də vətən torpağına əmanət edərkən dost-
ları, hərbçi yoldaşları, rayon ictimaiyyəti söyləmişdi. O şəhid balamızın 
ruhu da həmin gün qeyb olduğu göylərdən yerə baxanda, bəlkə də sufi 
və övliya şair Məhəmməd Füzuli kimi düşündü:

Kirpiyimdən qan sızar şamü səhər, bilməm neçin?
Canımı üzməkdədir sonsuz kədər, bilməm neçin?
Halimə heyran ikən aləm, özüm heyrətdəyəm,
Kim, mənim halimə heyrandır bəşər, bilməm neçin?
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ŞUŞADAN KİŞ KƏNDİNƏ  
TORPAQ GƏTİRƏN ƏSGƏR

“Odlar yurdu” adlandırdığımız 
Azərbaycan torpağı elə yaranışından 
odlu-alovlu olub, əsrlər boyu gələni də 
yandırıb, gedəni də. Şəhid Orxan Hüm-
mətovun həyatını qələmə almadan öncə 
tarixi mənbələrə müraciət etmək istə-
yirəm, çünki qəhrəmanımız qədim Şə-
kinin qədim Kiş kəndindəndir. Daşla-
rında sirlər yatan Kiş kəndi.

Qafqaz Albaniyası dövləti Azərbay-
canda 3 min ildən artıq mövcud olub. 
Yaşadıqları ərazilərin coğrafi mövqe-
yinə uyğunlaşan qədim alban xalqları 
daha oturaq həyat tərzi keçirib və bu da

onların yüksək mədəniyyət abidələri yaratmaları ilə nəticələnib. VII-
VIII əsrdən etibarən alban ərazilərində xristian dini sıxışdırılıb. Bu 
fakt ərəblərin İslam dinini yaydığı dövrlə üst-üstə düşüb. Buradakı 
qıpçaq, oğuz-türk tayfaları müsəlman dinini qəbul ediblər. Albanlar 
arasında da İslam dinini qəbul edənlər çox olub, lakin İslam dininə 
boyun əyməyənlərin bir hissəsi bu torpaqları tərk edib. Tarix əslində 
daşlaşmış abidələrdə yaşayır. Görkəmli epiqrafçı alim Məşədixanım 
Nemətin apardığı tədqiqatlar bu fikrə aydınlıq gətirib. Qədim alban 
tayfalarının kilsələri, məbədləri və digər abidələri elə bu gün də tarixə 
şahidlik edir. Azərbaycan isə bütün zamanlarda tolerant bir dövlət 
olduğunu sübuta yetirib, insanların dini inancına hörmətlə yanaşıb 
və həmin abidələri göz bəbəyi kimi qoruyaraq bu günə gətirib çıxarıb.

Bayaq qeyd etdim axı, albanların dövründə xristian dini Qarabağ-
da da mövcud idi. Bu tarixi həqiqəti ermənilərin parlaq simalarından 
biri siyasi mühacir, “Literaturnaya Kanada” qəzetinin baş redaktoru 
Vaaqan Karapetyanın sitatları ilə sübuta yetirmək istəyirəm. Vaaqan 
Karapetyan öz xalqına müraciət edərək, ermənilik siyasətinin qurba-
nına çevrildiklərini etiraf edir: “...Bizim tədqiqatçımız olan Ağacanov 
da bir çoxları kimi özünü məcburi surətdə erməniliyə yazılmış Qara-
bağ xristianı sayır. Çox doğru olaraq qeyd edir ki, məcburi surətdə 
“erməni” kimi yazılan insanların bu gün araqarışdıran haykan, hay-
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larla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ermənilər albanlardan qalan tarixi miras 
- Eçmiədzin kilsəsi haqqında da yanlış təsəvvür yaradaraq, onu da 
öz adlarına çıxırlar. Erməni şovinistləri və milliyyətçiləri Albanlar-
dan qalma Eçmiədzin kilsəsində olan tarixi əlyazmaları və oradakı 
qədim tarixə aid hər şeyi məhv edərək, həmin yeri də haylaşdırmaq 
və qədim Qarabağı hay torpağı kimi göstərmək istəyirlər. Tədqiqatçı 
Ağacanyan isə, həmin erməni separatçılarının əksinə olaraq, Qaraba-
ğın tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq edir və sübut edir ki, 
Qarabağın xoşbəxt gələcəyi ancaq Azərbaycanla bağlıdır”.

Bu tarixi həqiqətin isbatından sonra, Kitabi-Dədə Qorqud das-
tanındakı bir epizodu xatırladım. Qazan xan iki tayfa arasında baş 
verən qanlı müharibəni görüb oğlu Turala müraciət edərək deyir: 
“Oğlum, bu gün oğuz elinin son döyüşüdür. Bu gün öz qılıncımız, öz 
başımıza dəyəcək”. O gündən bu günə kimi neçə əsrlərdir ki, qədim 
alban torpaqlarında qardaş qanı axıdılır. Tarix sübut edir ki, burada 
yaşayan xalqlar eyni soy-kökdən qaynaqlanırlar. Ermənilər hələ də 
hiyləgər siyasətçilərin əlində oyuncaqdırlar. Tarixi Alban torpaqlarını 
bir neçə yerə bölüb, mənəm-mənəmlik müharibəsi aparırlar. Təbiətin 
isə öz qanunu var, kim güclüdürsə, o qalibdir. Tarixin savaşlarından 
qalib çıxan azərbaycanlılar əsrlər boyu bu torpaqlarda xanlıqlar qu-
rub və onu yaşadıblar. Burada yaşayan bütün xalqlara milliyyətindən, 
inancından asılı olmayaraq eyni hüquqlar verilib. Bu gün də belədir, 
müstəqil Azərbaycan dövləti bu torpaqlarda yaşayan kiçik xalqlara 
böyük qayğı göstərir və onlara sevgi ilə yanaşır. Kimliyindən asılı ol-
mayaraq vətənə məhəbbət devizi hamının amalına çevrilib. Amma 
mövcud durumda imperialist dövlətlərin əlində alətə çevrilmiş Er-
mənistan siyasətçiləri tarixdən ibrət götürmək əvəzinə müxtəlif hiy-
lələrə əl atır və onu saxtalaşdırmağa çalışırlar. Şəkinin Kiş kəndində-
ki Alban abidələri də erməniləri rahat buraxmır, çünki bu abidələrin 
varlığı onların yalanlarının üstünü açır.

İsa peyğəmbər Kiş kəndini ən qədim inanc yeri hesab edirdi. O, 
əshabələrinə: “Ən qədim dinlərdən biri Kiş kəndində yerləşən qədim 
kilsədə mövcuddur, ona səmavi din deyərlər. Onlar Şərqi və Qərbi, 
Cənubu və Şimalı özündə ehtiva edir və Günəşə, Aya inanırlar” - 
deyərək, 12 apostolundan birini buradakı kilsəyə göndərmişdi. 

Həmin Kiş kəndində 4 aprel 1992-ci il tarixində şəhidlərimizdən 
biri, sirlərlə dolu o dar küçələrdə böyümüş, alban tarixini barmaqları, 
ovucları, əlləri, ayaqları ilə hiss etmiş, qədim fəlsəfənin, qədim yur-
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dun və qədim inancın varlığını duymuş Orxan Hümmətov dünyaya 
göz açmışdı.

Hümmətovların evinə getmək üçün Kiş kəndinin dar dalanla-
rından keçdik. Darvazanın üstündə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı 
dalğalanırdı, bu həyət şəhidin ata ocağı idi. Həmin qəhrəman oğul 
bu balaca evdə böyümüşdü. Artıq neçənci dəfədir ki, şəhid evlərində 
olarkən hiss edirəm ki, doğmaları onların haqqında sağ imiş kimi da-
nışırlar. Orxanın anası Pərvanə xanım da söhbətinə elə bu cür başladı:

-İkisi də hərbçidir oğlanlarımın. Böyük oğlum Vüsalın 29 yaşı 
var. Universiteti bitirəndən sonra diplomu evin bir küncündə qaldı, iş 
tapmadı, axırda gedib keçən il hərbiyə yazıldı. Qardaşı Orxana baxıb, 
hərbçi oldu. Orxanı isə gücümüz çatmadığından heç yerdə oxutma-
dıq. Ancaq oğlum Kiş kəndindəki Heydər Əliyev adına məktəbin 
gözü oldu. Güləş, amsterlinq-qol yarışlarına gedib, medallar, fəxri 
fərmanlar, diplomlar gətirərdi. Birinci oldu, birinci yerləri qazandı. 
Həmişə Azərbaycan bayrağını qaldırdı, - söhbətinin bu yerində səsi 
titrədi ananın. O uca bayrağımız o qədər əzizdir ki, adını kim çəkirsə, 
səsi titrəyir, əlinə kim alırsa, ürəyi əsir. O danışır, mən üzünə baxır-
dım. Sifətinin bütün əzələləri titrəyirdi, dərdi üzünə çıxmışdı... Dərdi 
dərdimə döndü bu ananın da:

-Toya hazırlaşırdıq, böyük oğlum Vüsalın toyuna. Yer də danış-
mışdıq. Gəlinin toyu iyunda, bizimki sentyabrda olacaqdı. Gəlinin 
dəvətnamələri paylanmışdı. Orxan tikinti dəm-dəstgahı alıb tökdü 
həyətə ki, toya qədər ev tikək, gəlini yaraşıqlı evə gətirək. Qardaşı 
üçün elçiliyə də Orxanın köməkliyi ilə getdik. Necə dəfə Vüsal elçi 
göndərmək istəsə də, əlimizdə-ovcumuzda imkan olmadığından get-
məmişdik. Onda Vüsal bir ay idi ki, işləyirdi. Bir gün Vüsal zəng vu-
rub istədiyi qız ilə danışırdı, birdən qıza dedi ki, anam sabah elçi gələ-
cək. Çox narahat oldum. Dedim ki, ay oğul, qız istəmək asandırmı? 
Mənim hələ qız qapısına getməyə imkanım yoxdur. Sonra ana-bala 
qərara gəldik ki, Orxana zəng vuraq. Evimizin böyüyü elə bil Orxan 
idi. Zəng vurdum, dedim Orxan qardaşına elçi getemək istəyirik, pul 
lazımdır, səhərisi günü 400 manat göndərdi. Sonradan qız qapısına 
neçə dəfə getdiksə, bayramlıq, xonçalıq pullarını Orxan verdi. Elə 
sevinirdi, elə hazırlaşırdı ki, qardaşının toyuna... Ona deyirdim ki, 
qardaşından sonra səni evləndirəcəyəm. Deyirdi ki, yox ay ana, mənə 
hər qız gəlməz. Mənim ailə quracağım qız, gərək hər vaxt mənim 
ölüm xəbərimə hazır olsun...
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Ana oğlundan danışdıqca mən Orxanın sosial şəbəkədə paylaşdı-
ğı qara qələmlə çəkdiyi bir şəkli xatırlayıram. Şəkildəki mənzərə gö-
zümün önündən çəkilmir: Kiş kəndinə bənzəyən bir yer. Arxa planda 
məbəd görünür, elə Alban məbədlərinə oxşayır. Ön planda əli silahlı 
əsgər bir qızla üz-üzə dayanıb, söhbət edirlər. Hiss olunur ki, qız sev-
gilisi olan əsgəri döyüşə yola salır. Həmin şəkilin altında Orxan belə 
bir qeyd yazıb: “Bir aləm...”.

Pərvanə xanım söhbətinə davam edir:
-Ana qədər övladını kimsə tanımaz. Orxanın barmağının birinin 

bükümlərində xallar var idi. Deyirdi ki, itəndə məni bunlarla tanı-
yarsan. Son dəfə evə martın 17-si gəlmişdi. Bayramı bir yerdə keçir-
dik. Yola düşən günü səhər tezdən durduq. Çayını-çörəyini verdim. 
Gəlib oturdu dizimin üstündə. Dedi, ana, məni körpə vaxtımda ol-
duğu kimi yellə ayaqlarının üstündə. Bir-iki dəfə ayağımı tərpətdim, 
gücüm çatmadı. Dedi ki, ana gördünmü, daha yekə kişiyəm, gücün 
çatmır nə mənə, nə qardaşıma. Gecələr durub üstümüzü örtürsən, 
eləmə belə. Dedim ki, ay bala, neçə yaşınız olsa da siz mənim üçün 
elə həmin körpələrsiniz. Yenə qayıtdı ki, ay ana, mənim bədənimdə 
nişanələrim var, bir şey olsa, onunla məni tapacaqsan. Gözlərim ya-
şardı, ağladım. Gəlib əlləri ilə gözlərimi silib: “Sən ağlasan, dünya-
nı viran qoyaram... ağlama” - dedi. Sonra sığalladı, öpdü yanaqla-
rımdan. Dünyanı qarış-qarış gəzib dolaşsaydı da, səsimə səs verərdi 
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Orxan, haradan çağırsaydım, eşidərdi məni. Evə gələndə bir-birimizi 
qucaqlayıb iyləyərdik. Deyirdi ki, ay ana, mən səndən heç doymuram 
axı. Ay bala, mən səndən heç doymuram axı... - deyirdim.

Ağlaram ozan olsa,
Gül dönüb xəzan olsa.
Bağlanıb dastan olar
Dərdimi yazan olsa.

Bu, oğlumla üz-üzə etdiyim son söhbətim oldu. Aprelin 3-ü ax-
şam saat 9-un yarısında danışdıq onunla. Atası ilə birlikdə soruşduq 
ki, neynirsən. Cavab verdi ki, kursdan gəlmişəm, yatıram. Bizi aldat-
dı. O heç yalan danışmamışdı. Torpağın, vətənin xətrinə yalan dedi 
mənə.

Sonra dərdli ana başladı balasının boyunu oxşamağa:
 - Ahu gözlü balamın mənalı baxışları, xırda gülüşləri var idi. 

Güləndə gözləri süzülərdi. Heç doymadım onu qucaqlamaqdan, 
boyuna baxmaqdan. Axırıncı dəfə evə gələndə qucaqlamaq istədim 
çiyinlərini, qollarım bir-birinə çatmadı. Özünü sıxıb balacalaşdırdı, 
sonra ürəyimə sıxdım Orxanı. Gedəndə çörək dişlədib qoydum evə 
ki, qayıdıb yeyəcək. Adətən bizim tərəflərdə səfərə çıxan adamın sa-
lamat qayıtması üçün əzizləri ona çörək dişlədərlər... O çörək elə də 
durur orda... - deyib, bir az nəfəsini dərib, yenidən dilə gəldi:

 - Qardaşını yaman çox istəyirdi. Vüsal evə on dəfə də gəlib-get-
səydi, hər dəfə Orxan onun üçün ayağa durardı. Atalarının yanında 
nəfəslərini də çəkmirdilər . Onları o qədər mehriban böyütmüşəm 
ki... Həyat yoldaşım çox vaxt burda olmurdu, Rusiyaya çörək pulu 
dalınca gedirdi. İndi köhnəlmiş bu bir otaqlı, bir eyvanlı evimizi də o 
Rusiyanın pulu ilə tikmişdik. Bu uşaqlar nə qazansalar gətirib atala-
rına verərdilər. Sonra xərclik üçün pulu məndən istəyərdilər. Deyir-
dim, ay bala, vermisiniz, özünüz istəyin atanızdan... Belə böyük-ki-
çik yeri bilən, abırlı-həyalı uşaqlar böyütmüşəm. Orxan uşaq vaxtı 
böyürtkən yığıb, turistlərə satırdı. Alveri yaxşı olanda sevinə-sevinə 
gəlirdi evə. O müharibə illərinin pis vaxtları idi. Aclıq var idi ölkədə, 
dolanışıq çətin idi. Qazandığı pulla özünə, qardaşına məktəb palta-
rı alırdı. Birdən evdə heç çörək də tapmırdıq. Bir də görürdüm ki, 
böyürtkən satıb, çörək alıb gətirib. Yavan çörəyə qane olurdular. Elə 
vaxt olurdu, o yavan çörəyi onlara yedirib,özüm ac yatırdım. Biz o 
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uşaqları belə çətinliklə böyütdük. Orxan əslində institut oxumalı idi. 
Birinci il sənədlərini verib qəbul olmadı, sonra hərbiyə getməyi qə-
rara aldı. Baldızımın oğlu Elbrus 15 il idi ki kəşfiyyatçı idi. Boş vaxt 
tapan kimi gedərdi onun yanına. Elbrusa baxıb həvəslənmişdi. Elə 
Elbrusun yolu ilə də getdi. Neylədik, çəkindirə bilmədik. Hərb sənəti-
ni yaman sevirdi. Deyirdi ki, ana, mən general olacağam. Nə vaxt evə 
gəlirdisə, çəkmələri, paltarları palçığın içərisində olurdu, deyirdim 
ki, ay bala siz elə palçıqda təlim keçirsiniz... Bir dəfə də palçıqlı çək-
mələrini və əsgər paltarını mənə verib dedi ki,“... bunların torpağını 
təmizləmə, yalnız Qarabağ alınandan sonra o çəkməni və paltarı apa-
rıb Şuşa bulağında yuyacağam. Ana Şəkidə Qarabağın torpağını Kiş 
kəndinə gətirən bir nəfər varsa, o da mənəm”. Dedi ki, Şuşa alınınca, 
saxla. Sonradan bildim ki, sən demə oğlum kəşfiyyat tapşırığı alaraq, 
dəfələrlə düşmən əsarətində olan torpaqlarımıza kəşfiyyat tapşırığı-
na gedib, uğurla qayıdıb.

Analar çox vaxt balasının başına gələn qəzanı hiss edər. Mən də 
rəhmətlik anamdan eşitmişdim, anasına çox bağlı olan övlada bir 
acı dəyəndə, ananın qarnının içi yanar, sızıldayar. Pərvanə xanım da 
deyir ki, oğlunun xəbərini almadan bir həftə öncə, bədəni yanırmış. 
Qadın gedib bədəninə su töküb ki, bəlkə sərinləsin, amma bu dərd-
dən qurtula bilmir. Aprelin 4-ü səhər ertədən əri Kazımdan cəbhə 
bölgəsindən hansı xəbərlərin olduğunu soruşur. Kazım deyir ki, te-
levizorda verilən xəbərə görə 3 nəfər gizir şəhid olub. Pərvanə ana 
evdə özünə rahatlıq tapmadığından həyətə çıxıb ot-ələfi təmizləyir 
ki, başı işə qarışsın. Bu da ona kömək eləmir, yolunu kəndin kənarın-
dan salır, yol boyu əllərini göyə qaldırıb səsi titrəyə-titrəyə, cəbhədə 
son döyüşlərdə həlak olan şəhidlər üçün ağlayır və döyüşən əsgər-
lər üçün dualar edir. Bu vaxt kənd bələdiyyəsindən olan nümayəndə 
onun oğlunun ölüm xəbərini gətirirmiş, yolda şəhidin anasını görür, 
lakin ona bu bəd xəbəri verə bilmir, geri qayıdır. Beləcə həmin gün 
axşama qədər kəndin bir çox adamı bu qapıya gəlib, geri dönür.

Pərvanə Hümmətovanın dediklərindən:
- Oturub televizora baxıram, şəhidlərin şəkillərini görüb yana-ya-

na elə ağlayıram... Öz-özümə deyirəm ki, sizin ananız ölsün, necə 
dözəcək ayrılığınıza... Torpaqla danışırdım, deyirdim ki, ay torpaq, 
neylədin bu cavanları, onlara heç heyfin gəlmədimi? Ayağa durub, 
Kazımdan soruşdum ki, ay kişi, bilmədin o ölən gizirlərin adı nədir, 
kimlərdəndir? Ancaq Orxan nə atasının, nə də mənim ağlıma gəlmir-
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di, elə bilirdim ki, təlimdədir. Yenə durub çıxdım həyətə, əlimi göyə 
açıb dedim ki, ay Allah, sən hamının balasını salamat qaytar, mənim 
Vüsalımla Orxanım da onların içərisində... Qəfildən qonşum Bənövşə 
gəlib televizoru söndürdü. Dedim ki, ay qız, dəli olmusan, bu nədir, 
televizoru niyə söndürürsən, qoy xəbərlərə baxaq. Şəhidlərin adını 
deyəcəklər. Arvad televizoru söndürüb, qaça-qaça getdi. Durub bu-
nun dalınca çıxanda, baxdım ki, qaynım darvazanın önündədir. Məni 
görcək: “Evimiz yıxılıb”- deyib, başına döydü. Qışqırdım ki, Vüsala 
nə olub? Dedi Vüsal deyil, Orxandır. Özümü o hündür pilləkəndən 
çırpdım yerə. Vurdum eyvanın pəncərələrini sındırdım. Bir də gör-
düm balamın tabutunu bayrağa büküb gətirirlər. Əlimin qanı bala-
mın büküldüyü bayrağa qarışdı. Bundan da ağır dərd olarmı? Sən 
demə, dünən gecədən bütün kənd əhli bu xəbəri bilirmiş, gəlib bizə 
deməyə ürək eləmirlərmiş. Sonra öyrəndik ki, oğlum Ağdərə uğrun-
dakı vuruşlarda qəhrəmanlıqla həlak olub. 14 nəfər qarşıda həlak 
olan hərbçiləri çıxarmaq üçün gedəndə, düşmənin atdığı qəlpədən 
yaralanıb. Polkovniklər Raquf Orucov, Vüqar Hüseynov, qobustan-
lı gizir Orxan Müstəcəbov, Qəbələdən olan gizir Sahil Şirinov, Dəh-
nə kəndindən Vüqar Süleymanov... və başqaları da onlarla birlikdə 
həlak olublar. Qobustandan olan Orxan mənim Orxanımın meyitini 
çıxarmaq istəyəndə, onu da vurublar. Onlar ikisi də eyni yaşda imiş-
lər.

İndi oğluna aid olan ən xırda xəbəri, detalı öyrənib yaddaşına 
yazmaq istəyir Pərvanə xanım. Deyir ki, oğlu meymun ilində doğu-
lub. Bəzən adamın öz ili özünə düşmür. Bu il də meymun üstündə 
təhvil olmuşdu:

-Vüsal da, Orxan da çox vaxt bu qapıdan qoşa girərdilər. Dünən 
Vüsalı qucaqlayıb deyirəm ki, hanı Orxan. Vüsal deyir ki, ana bundan 
sonra məni iki dəfə bas bağrına, Orxan mənim içərimdədir, hiss edə-
cək, mənim varlığıma köçüb.

Qaradı qaşın ördək,
Yaşıldı başın ördək.
Həmişə cüt gəzərdin,
Hanı qardaşın ördək.

Vusaldan qardaşını soruşdum, məzlum baxışlarını yerə dikib da-
nışdı:
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- Kənddə hamının evində uşaq görəndə gəlib ağlayardım. Mə-
nim 6 yaşım olanda qardaşım dünyaya gəldi. Əmim qızının yanına 
gedib kitabda adlar axtardıq. İndiyə kimi yadımdadır, Orxan adı-
nın üstündə dayandıq. O zaman həm də türk müğənnisi və aktyo-
ru Orxan Gəncəbayın kinoları dəbdə idi. Bir də əmim qızı kitabdan 
Orxan adının mənasını oxuyub dedi ki, bu söz həm də Ordu xanı 
deməkdir. Sevindim və arzuladım ki, qardaşım böyüyüb ordu xanı 
olsun. 5-ci sinifdə oxuyandan ağlına girmişdi ki, hərbçi olacaq. Hətta 
iki dəfə hərbçi olmaq üçün imtahan verdi, idman normativlərini ye-
rinə yetirdi, amma testdən keçmədi. Əsgəri xidmətini başa vurub qa-
yıdandan bir il sonra gedib Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Xüsusi 
Təyinatlılar hissəsinə yazıldı. Dəfələrlə təlimlərdə fərqlənmişdi. Tür-
kiyədə xüsusi təlim kursunu uğurla başa vurmuşdu. NATO-nun sül-
hməramlı dəstəsində iştirak etmişdi və onun Azərbaycandakı hərbi 
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təlim kursunu aprel ayında bitirəcəkdi. Məndən kiçik olsa da, ondan 
çox şey öyrənirdim. Orxan arxam, dayağım idi, ona ideal şəxsiyyət 
kimi baxırdım. Aprelin 2-si axşam saat 9-da mənimlə danışdı, ailədən 
muğayat olmağı tövsiyə etdi. Sən demə, anamgildən sonra mənimlə 
danışıb, vida sözünü deyibmiş. Özüm də hərbçiyəm. Mənə deyəndə 
ki, qardaşın şəhid olub, inanmadım. Hələ də onun yoxluğunu dərk 
edə bilmirəm. Deyirəm bəlkə yalandır, bəlkə qayıdacaq, gözüm te-
lefonda qalır ki, bəlkə zəng edəcək... onu bir dəfə qucaqlamaq, ətrini 
duymaq üçün dünyalarımı verərdim, ancaq yoxdur Orxan... Təkcə 
adının şəhidlər siyahısında olduğundan rahatlıq tapıram. Təki qanını 
ala bilək onların.

Həyətə çıxıb Orxanın atası Kazım kişiyə başsağlığı verdim. Küs-
kün-küskün üzünü dağlara çevirib baxdı. Kiş kəndi vüqarlı Qafqaz 
sıra dağlarının əhatəsindədir. Gördüm ki, oğlu haqqında danışmağa 
çətinlik çəkir, söhbəti mövzudan yayındırdım, həyətindəki təzə evin 
tikintisi barədə soruşdum:

- Bu evin təməlini Orxanla birlikdə qoyduq. Gücümüz çatan ti-
kinti materiallarını da alıb tökmüşdük həyətə. Oğlum şəhid olanda 
bu həyətə Şəkidən, başqa rayonlardan beş minə yaxın adam gəldi. 
Onların arasında eloğlumuz Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyzi-
yev də var idi. Uşağın üç mərasimi günü kənd sovetindən həyətdəki 
evin təməli haqqında soruşub, deyiblər ki, tikintini Orxan başlamışdı. 
O da həmin evin tikintisini öz üzərinə götürdü. Kəndimiz Qarabağ 
döyüşlərində Orxanla birlikdə 9 şəhid verib. Kənd qəbiristanlığında-
kı həmin 9 şəhid məzarının üstünü də o götürüb, hamısını mərmər 
etdi. Tanrı köməyi olsun.

Qadınlar ağlayaraq ürəklərini boşaldarlar, hər kişinin ağlamağa 
gücü çatmır, oğul dərdi sinələrində dağa dönüb qədlərini əyir. Bir ap-
rel səhərinin şəhid xəbəri Kazım kişini bu cür imtahana çəkdi. Orxa-
nın 40 mərasimi günü isə, 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə” medalı atası Kazım Hümmətova təqdim olundu.

Hümmətovlar ailəsindən ayrılanda, Pərvanə xanımdan Orxanın 
palçıqlı çəkmələrini soruşdum. Dedim ki, gətir şəklini çəkim. Ana 
içəri otağa keçdi. Paltar dolabından oğlunun çəkmələrini götürüb, 
bağrına basdı, iylədi, öpdü, ağladı... Nalə çəkdi... Mən də həmin anın 
fotosunu çəkib, əbədiləşdirdim. Həmin şəkil 2-5 aprel döyüşlərinin 
danışan “dili” oldu. O şəkil dünyadakı bütün mühariblərin şeytan 
əməli olduğunun mesajını verdi...
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R. S. Orxanın və ailəsinin həyatından bəhs edərkən, onun faceboo k 
hesabında bir qeydə rast gəldim: “Xüsusi əməliyyatlar üçün xüsusi 
insanlar vardır. Qarşıdakı düşmən dəstəsi Sizdən sayca üstün ola 
bilər. Lakin düşmənin sayca üstün olması Xüsusi Təyinatlılar üçün 
heç bir şey ifadə etməz. Önəmli olan sayca üstünlük deyil, Xüsusi 
Təyinatlıların öyrəndikləri hərb sənəti, bir-birinə olan bağlılıqları və 
əməkdaşlığın güclü olmasıdır... Xüsusi Təyinatlılar düşmənin heç 
gözləmədiyi anda onun zəif nöqtəsindən vurur və düşmən dəstəsi 
geri çəkilmək, dağılmaq məcburiyyətində qalır. Xüsusi Təyinatlılar 
elə buna görə qeyri-mümkünü bacaran bir ovuc Qəhrəman olaraq xa-
tırlanar”. 

Bu yazını qələmə alarkən dağ oğullarının, dağlı balalarının tor-
paqdan, təbiətdən, mənsub olduğu alban kökündən törədikləri 
haqqında mülahizələrlə başladım. Çünki öz kökünü bilən, öz haqqını 
tanıyan hər bir azərbaycanlı - şəkili, bakılı, şirvanlı, qarabağlı üçün 
şəhid olmaq Tanrı Məqamına yüksəlməkdir. Amma bir çox insanlar 
var ki, onların qulaqları, gözləri, dilləri haqqa qarşı möhürlənib. Bu 
fikirlər Qurani-Kərimdəndir. Onların Tanrı dərgahında yeri yoxdur. 
Belə xislətli adamlar dünyanın indi Ermənistan adlandırdığı o şey-
tanlar yuvasında da var, bugünkü Azərbaycanda da var...

Türk dünyası tarixində Qəhrəman olaraq xatırlanacaq 2-5 aprel 
şəhidlərinin şəhadət sırasında ruhu dolaşan Orxan balamız, Orxan 
qəhrəmanımızın dəftərlərində bir söz də var idi: “ Sənin mənə dönə-
cəyin gün təqvimlər 30 fevralı göstərəcək...”

Orxan Hümmətovla bağlı hekayənin nöqtəsini yenə də “Litera-
turnaya Kanada” qəzetinin baş redaktoru Vaaqan Karapetyanın fikir-
ləri ilə bitirirəm: “... Çox şad olardım ki, ağıl üstün gələ və bu ərazilər 
onun tarixi sahibi olan Azərbaycana qaytarıla. Dağlıq Qarabağ Er-
mənistanın bədənində xərçəng şişi kimi oturub. Nə qədər tez cərrahi 
müdaxilə olunarsa, bu şiş kəsilib götürülərsə, Ermənistanın yaşamaq 
şansı bir o qədər çox olacaq”.

Bu kitab çapa hazırlanarkən, Orxanın sağlığında özünə kumir 
saydığı bibisi oğlundan soruşdum onu. Elbrus bunları dedi: 

-İstər dayım Kazım, istərsə də gəlinbacım Pərvanə o uşaqları çətin-
liklə, əzab-əziyyətlə böyüdüblər. Biz hələ uşaq olanda, valideynlərimiz 
bizi Kiş kəndinə dayımgilə aparardılar. Gəlinbacım özünü oda-közə 
vurardı ki, nəsə tapıb bizim üçün bişirsin... Hətta təkcə makaron tapıb 
bişirəndə belə onu bizə plov kimi yedirərdi. Mən indi yaşlı kişiyəm. 
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Atayam. Və həmin illəri xatırlayanda bir daha əmin oluram ki, 
kimsə balası üçün Pərvanə gəlinbacı kimi fədakarlıq etməzdi. O uşaq-
larını bir başqa cür istəyirdi. Vüsal instituta qəbul olanda, onun oxu-
yub bitirməsi üçün dayım gedib 4 il Rusiyada qaldı ki, pul qazanıb, 
oğlunun oxumasına göndərsin. Və qayıdıb gələndə, onu Yalamada 
qarşıladıq, dayımın ayaq üstə durmağa heyi yox idi, onu xəstəxana-
ya çatdırıb ölümdən qurtardıq. Bu ailə elə əzab-əziyyətlər çəkib ki... 
İndi-indi uşaqlar böyüyəndən sonra, ağrı-acını unudub, xoş günləri-
ni görmək istəyirdi. Orxan yaman yıxdı bizi. Ancaq fikirləşəndə ki, 
Vətən uğrunda şəhid oldu, nəslimizə şərəf-şan gətirdi, onda ürəyimiz 
fərəhlə dolur. Orxan kimi adamlar başqa cür ola bilməzdilər. O çox 
cəsarətli, vüqarlı adam idi. Dostları onun haqqında maraqlı bir əhva-
lat danışmışdılar. Hərbi kurslarda oxuyarkən, təlimdən gələndə baxıb 
görür ki, yuyunmağa su yoxdur, komandir haqqında narazı bir söz 
işlədir. İçəridə olan uşaqlardan kimsə aparıb, həmin sözü komandirə 
çatdırır. Və ertəsi gün komandir onu cəzalandırmaq üçün iki vedrə 
su verib deyir ki, indi ki, suyu bu qədər çox sevirsən, bundan sonra 
haraya getsən, özünlə bu vedrələri daşıyacaqsan. Kursda olduğu 6 
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ay ərzində Orxan hara gedirsə özü ilə iki vedrə suyu daşıyır. Özü-
nü sındırmır, təlim kursları qurtarana kimi inadından dönmür, ko-
mandirdən isə üzr istəmir. Belə heç kimə bənzəməyən xüsusiyyətlərə 
malik idi qardaşım. Müharibə xəbəri gələn kimi bizim tabor da Ağ-
dərə istiqamətində yola düşdük. Həmin gecə hava da yaman soyuq 
idi. Ancaq biz bu günü o qədər gözləmişdik ki... Ötən 15-16 il ərzin-
də bizə bu imkan yaradılmamışdı. Bəzən batalyon komandirlərinin 
üzünə durub deyirdik ki, biz nə vaxta qədər elə özümüz atıb, özümüz 
tutacağıq. Bizə şərait yaradın, gedək döyüşək, dəmir işləndikcə parıl-
dayar. Fikirləşirdik ki, gələcəkdə uşaqlarımız bizdən soruşacaqlar ki, 
hərbçi və ya kəşfiyyatçı kimi hansı əməliyyatınız olub, vətən qarşısın-
da hansı xidmətləriniz olub? Cavab verə bilməyəcəyik. Ancaq, Azər-
baycan Ordusuna yeni nazir gələndən sonra, biz hərbçilər təlimdən 
əməli işə keçdik. Artıq əsl kəşfiyyata gedib, əməli iş görürdük. Uğur-
lu əməliyyatlar həyata keçirmişdik. Həmin gecə də döyüş başlanması 
xəbərini ruh yüksəkliyi ilə qarşıladıq. Döyüşə atılan kimi artıq ermə-
nilər bizim həmləmizdən başlarını itirdilər. Alınmış postların birinin 
yanında, bildim ki, Orxangilin hərbi hissəsi yaxınlığımızdadır. Gəlib 
məni tapdı. Çox yox, 5 dəqiqə söhbət etdik. Elə sevinirdi ki... Bir-biri-
mizi qucaqlayıb görüşdük. Hər ikimiz “Ölüb eləməyəsən ha... ” - deyə 
zarafatlaşdıq. Əvvəl dedi ki, problem yoxdur, sonra, ayrılanda nəsə 
fikirləşib, qardaş, mənim bəxtim yoxdur, gedirəm, qayıtmayacağam, 
şəhid olacağam. Siz narahat olmayın... 1 gün sonra eşitdim ki, Talış 
kəndi istiqamətində bütün yüksəklikləri ələ keçirəndən sonra dayım 
oğlu Orxan və onlarla birlikdə neçə igid əsgərimiz şəhid olublar...

Haşiyə: Və elə bu kitab hazır olan ərəfədə Orxanın anası Pərvanə 
Hümmətova ilə Kiş kəndində görüşdüm. Xalqın, millətin vəkili, vətən 
oğlu Cavanşir Feyziyevin vəsaiti hesabına tikilmiş Orxanın arzuladı-
ğı ev hazır idi. Evin ikinci mərtəbəsindəki otaqlardan birində Pərvanə 
bacı Orxanın bəy kimi girəcəyi otağını ev muzeyi kimi bəzəmişdi. Bə-
yaz örtüklü çarpayısının üstünə Azərbaycan bayrağını sərmişdi. Axı 
o bayrağı çox sevirdi. Orxanın şəxsi əşyalarının içərisində üzərində 
“Ya Qarabağ, ya ölüm yazılmış” güllə var. Bu güllənin üstünü Orxan 
Türkiyədə hərbi kurslarda olarkən yazdırıb,  boynundan asıb. Elə dö-
yüşdə həlak olanda da həmin güllə boyunbağı kimi sinəsində olu-
bmuş. Orxan arzusuna çatıb getdi dünyadan, Qarabağ torpağından 
bir hissəsini alıb, həmin torpaqda öldü. İndi bu ev muzeyinə kəndin 
və rayonun uşaqları gəlib, Orxanın qəhrəmanlığı ilə tanış olurlar. 
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Həmişə olduğu kimi yenə də dərdini bölüşürdü. Mən isə səbrlə dinlə-
yirdim: “Hər gün Orxanımı fikirləşirəm. Onsuz bir anım olmayır. De-
putatımız Cavanşir Feyziyev tez-tez gəlib bizdən xəbər tutur, Orxanın 
başladığı evi tikib təhvil verdi. Heç bilmirəm o olmasaydı, bizə kim 
əl uzadacaqdı... Orxanın evi yarımçıq qalardı... Keçən dəfə güclü qar 
yağmışdı... Gördüm ki, Orxan məni çağırır. Onun səsi idi. Gecə köynə-
yində durub çıxdım həyətə, ayaqyalın-başıaçıq, həyətin dörd tərəfini 
axtarıram... «Orxan» deyib dad edirəm, çığırıram... Səsimə yoldaşım, 
qonuşlar oyanıb gəliblər... Tutub qolumdan aparıblar evə... Heç kimi 
inandıra bilmədim ki, Orxanın səsi idi məni çağıran. Sonra fikirləşirəm 
ki, alt şüurumda qalıb... O gündən sonra qarın soyuğu məni yaman tu-
tub... Amma ki, Orxanın səsini axtaranda hiss eləməmişdim o soyuğu... 
Sonra telefonun o biri başında hönkür-hönkür ağladı yenə... və dedi ki, 
onun oğlu bir qəhrəman idi, lakin o qəhrəman oğlunun adının əbədi 
yaşaması üçün bir küçənin və ya bir məktəbin qəhrəman Orxan Hüm-
mətovun adına olmasını istəyir... Bu məsələdə bir çoxları kimi mən də 
gücsüz idim. Əlimdən nə gəlirdi ki... yazıb, qələmə almaqdan savayı... 
Ancaq onu bilirəm ki, bu gün Aprel döyüşlərinin qəhrəmanlarına layiq 
olduğu adı verilməsinə maneçilik törədənlər xalqımızın yaddaşından 
silinib gedəcək, qalan isə Orxan Hümmətov və onun kimi Aprel döyüş-
ləri adlı qəhrəmanlıq tarixini bizə yadigar qoyanlar olacaq.

Bu Vətən, bu tarix, bu xalq onları unutmayacaq!



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

210

OVCUNDA TANRIYA VƏTƏN   
TORPAĞI APARAN ŞƏHİD

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
Xocalı soyqırımının növbəti 25-ci ildö-
nümünü qeyd etdiyimiz ərəfədə, ermə-
ni qəsbkarları yenə də mövqelərimizə 
təxribat hücumu hazırlamışdılar. Aprel 
döyüşlərini heç cürə unutmurlar axı. Və 
cəbhənin Füzuli-Xocavənd istiqamətin-
də, Nərgiz təpə ətrafında hərbi hissələ-
rimizin kəşfiyyat qrupu həmin təxriba-
tın qarşısını alarkən, ordumuz 5 nəfər 
şəhid verdi. Mayor Aqşin İsmayıl oğlu 
Abdullayev, baş leytenantlar Şahlar 
Yaşar oğlu Nəzərov, Tural Əbdül oğlu 
Həşimli, baş çavuş Zülfü Rəhim oğlu

Qədimov, sıravi Zakir Nazim oğlu Cəfərov, Elvin Süleyman oğlu Əh-
mədov şəhid oldular.

Bu xəbər yayılandan həmən sonra, aprel döyüşünün qəhrəma-
nı, şəhidimiz Orxan Hümmətovun anası Pərvanə xanım mənə telefon 
zəngi etdi. Ağlayırdı. Dedi ki, kəndimizdən yenə də şəhid var. Dur-
sun müəllimənin oğlu da şəhid olub. O, kəşfiyyat qrupunun koman-
diri idi. Orxanı da yaxşı tanıyırdı...

Bahar günəşinin ana torpağı yenicə isitməyə başladığı bu bayram 
günlərində evimdə qərar tuta bilmədim. Səhər o başdan yol tutdum 
Kiş kəndinə. O sirli-sehirli Kiş kəndinə. Tanrıya, Göylərə yaxın olan, 
qoynunda qəhrəmanlar yetişdirən, saf insanlar böyüdən Kiş kəndinə.

Kiş kəndinin əyri-dolanbac küçələrində gəzdikcə, mənə elə gəldi 
ki, Kiş kəndi Tanrıya ən yaxın, üstündən nəzərini çəkmədiyi, ən çox 
sevdiyi yerdir. Sirlərlə doludur hər küçəsi, dalanı, ağacı... Hətta yerə 
döşənmiş daşları da... Daş Vətəndir, daş tarixdir, daş yaddaşdır. Bəlkə 
də o qədim daşlar Yerdən səmaya, kəhkəşana informasiya ötürür. Bu 
sirli aləmi nəsillər bir-birinə ötürür. Kiş kəndinin sakinləri isə nəinki 
daşlarını, həm də tarixini qoruyur. Mən kəndə gələndə məhəllələrdə, 
evlərdə bayram hazırlığı gedirdi. Dünyanın kədərindən, qəmindən 
uzaq uşaqlar o daş döşənmiş dalanlarda o baş-bu baş qaçışır, oyna-
yırdılar. Torağayların səsi də gəlirdi. Baharın müğənniləridir oxuyan 
quşlar, onlar da fərəhli olanda oxuyurlar.
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Öncə ötən ilin aprel döyüşlərində həlak olan Orxan Hümmə-
tovun anası Pərvanə xanıma baş çəkdim. Darvaza açıq idi. Həyətə 
keçdim. Keçən il yarımçıq tikili vəziyyətində gördüyüm özülün ye-
rində ikimərtəbəli ev ucalırdı. Qapını döydüm. Pərvanə xanım açdı... 
Sevincək boynuma sarıldı. İçəri keçdim. Evdə, süfrə başında cüssəli 
oğlanlar oturmuşdular. Pərvanə xanım sevinclə məni onlara təqdim 
etdı:

-Sizə dediyim Aida xanımdır, Orxandan yazır. Bu ötən aylarda 
nə zaman dərdimi bölüşmək istəmişəmsə, ona zəng eləmişəm. İşi çox 
olsa da, məni dinləməyə hər zaman vaxt tapır. Sonra Orxanın hərbi 
hissə yoldaşlarını mənə göstərib dedi:

 - Bax, Aida xanım, Orxanın hərbi hissəsində nə qədər oğul qul-
luq edirsə, o qədər Orxanım var. Bunlar məni tək qoymurlar. Bayram-
larda, boş vaxtları olanda, gəlib mənə baş çəkirlər. Bu gün də gəliblər 
ki, Orxan üçün yaratdığım ev muzeyinə baxsınlar. Həm də bayram-
laşsınlar.

Son dəbdə tikilmiş, içərisində hər cür şəraiti olan evin ikinci 
mərtəbəsinə qalxdıq. Pərvanə xanım Orxan üçün burada otaq ayır-
mışdı və otaqda olan hər əşya, hər yadigar Orxanı xatırladırdı. Pər-
vanə xanım söhbətinə davam etdi:

-Orxan həmişə istəyirdi ki, özünün ayrıca, məxsusi otağı olsun. 
Allah deputatımız Cavanşir Feyziyevin canını sağ eləsin, heç bil-
mirəm, o bizim yanımızda olmasaydı, Orxanın tikməyə başladığı 
evin tikintisini kim başa çatdırardı. Biz evi birmərtəbəli tikməliydik. 
Hamısı o qeyrətli vətən oğlu Cavanşir müəllimin işidir. Bizi və rayon-
dakı bütün şəhid ailələrini belə şərəfləndirir. Kimsəni yaddan çıxar-
mır. Şəhid ailələrinə, imkansız ailələrə dayaqdır bu dəyərli insan... 
Bu Orxanın paltarlarıdır... Bu şəkillərini özüm çərçivəyə salmışam... 
Bu onun üzərində gəzdirdiyi əşyalarıdır. Bu güllənin üzərinə isə Tür-
kiyədə hərbi təlimlərdə olanda, “Ya Qarabağ, ya ölüm” yazdırıb... Bu 
da onun çarpayısı... özü yatacaqdı... Bəy otağı bəzəyəcəkdim... Mu-
zeyə döndü... İndi artıq kəndin məktəbliləri gəlirlər, baxırlar, Orxan 
haqqında, onun qəhrəmanlıqları haqqında, döyüşü haqqında soru-
şurlar...O günü bir dəstə 11- ci sinifdə oxuyan qızlar gəlmişdilər... Ha-
mısı huri-mələyə bənzəyirdilər. Qızlar muzeylə tanış olub getdilər. 
Allah hamısını xoşbəxt eləsin.... Onlara baxa-baxa, fikirləşdim ki, 
bəlkə bu mələk qızların içərisində Orxanın da sevdiyi biri var imiş... 
Başına dolanardım, qadasını alardım o qızın, gedib qulluğunda daya-
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nardım, əlindən, üzündən öpərdim.. Amma kimsəyə əlim çatmır ki...
Pərvanə xanım danışırdı. Orxanın hərbçi yoldaşları onun köv-

rək ürək yanğılarını dinləyə bilməyib, aşağı endilər. Az sonra pərişan 
halda ana ilə sağollaşıb getdilər. Dedilər ki, yenə gələcəklər. Orxanın 
dostlarının, kəşfiyyatçı əsgərlərimizin qüvvətli biləkləri, enli kürək-
ləri var idi. Onlar həyat dərsini də, kəşfiyyat məktəbinin sirlərini də 
Azərbaycan xalqının qəhrəman kəşfiyyatçıları Raquf Orucovdan, 
Vüqar Yusifovdan və digər nümunəvi zabitlərimizdən almışdılar. 
İNAM - bu gənclərin ən böyük dostu, sirdaşı olmuşdu.

Şəhid oğluna məktub yazan ana

Pərvanə xanıma şəhidimiz Aqşin Abdullayevgilə getmək istə-
diyimi söylədim. Kiş kəndinin dar-dolanbac, sirli daşlarla döşənmiş 
yollarıyla Aqşingilin məhəlləsinə üz tutduq. Kəndin içərisində yolda, 
dalanda olan uşaqlar Pərvanə Hümmətovanın qabağına qaçır, ondan 
hal-əhval tuturdular. Pərvanə xanım dedi ki, hər gün belədir, kən-
də çıxanda bütün məktəblilər, cavanlar qarşısına qaçıb ona ehtiram 
göstərir, kömək etmək istəyirlər. “Gör bir Orxan bizim ailəni hansı 
mərtəbəyə qaldırdı. Bundan sonra Dursun müəllimənin də qabağına 
belə qaçacaq uşaqlar...”. Yol boyu Pərvanə bacı Aqşin Abdullayevin 
necə dəfn edilməsindən danışdı:

Yenə kəndimizdəki 1300 evdə olan, pəpə deyəndən-lələ deyənə 
qədər, ayağı yer tutan hər kəs ayaqda idi. 10 minə qədər insan Aq-
şinin tabutunu bizim evin qabağından məzara apardılar. Çıxdım çi-
yinlərdə gedən Aqşinin tabutunun önünə, ağladım, sızladım, özümü 
həlak elədim. Dedim ay Aqşin bala, Orxanımın yanına gedirsən... Sən 
də Orxanıma tay oldun, dostuna yoldaş oldun...

Qapısında bayraq dalğalanan həyətə daxil olduq. Dursun Cava-
dova çıxdı qapıya. İki şəhid anası bir-birinə qol boyun olub, yenə ağ-
ladılar:

-Ay xanım, mən oğlumdan doymadım axı... Mən onu doyunca 
sevməyə də qorxurdum. İki oğlum var. Aqil və Aqşin. 4 dəfə övlad 
itirmişdim. 1977-ci ildə bir uşağım, 1980-ci ildə biri, 1984-cü ildə, biri 
də l986-cı ildə... Bir az böyüdürdüm. Əzrayıl gəlib başlarının üstünü 
kəsdirib alırdı əlimdən. Ona görə, bu Aqillə Aqşini sevməməyə söz 
vermişdim. Doyunca saçını, boynunu da iyləmirdim ki, Allaha acıq 
gedər. Təki uzunömürlü olsunlar. Əzizləməyə, sevməyə qorxmuşam 



Aqşin Abdullayev

213

onları... Birinə atam, birinə qardaşım dedim. Aqşin 1978-ci ildə doğul-
muşdu. Özü də 7 aylıq gəlmişdi dünyaya. Qardaş dediyin də səni yarı 
yolda qoyarmı? Aqşin məni yarı yolda qoydu...

Sonra Aprel döyüşlərindən danışdı Dursun müəllimə:
-Aprel ayında o qanlı döyüşlər başlayanda, gecəmiz-gündüzü-

müz olmadı. Orxanın da həlak olması xəbəri gələndən sonra, artıq 
özümü hazırlamışdım. Qorxurdum ki, Aqşinə də nəsə ola bilər. Hər 
an daim o acı xəbəri gözlədim. Müharibə səngiyəndən sonra evə gəl-
di. Dedim get Pərvanə xalana baş sağlığı ver. Dedi ana, mənim üzüm 
gəlmir o qapını açım, gedib Pərvanə xalaya nə deyim, nə danışım ona? 
Getmədi... Oğlum kəşfiyyat bölüyünün komandiri idi. 18 ilin zabiti 
idi, - deyib, söhbətinə ara verdi və qarşıdakı otağa keçib, oradan bir 
şagird dəftəri gətirdi. Dedi ki, bu dəftərə dərdlərini yazır. Göz yaşları 
içərisində elə özü də başladı həmin dəftərə yazdıqlarını oxumağa. Bu 
Ananın şəhid oğluna məktubu idi.

“İnsan üçün ən ağır dərd nədir”- soruşsan hərə özünəməxsus ca-
vab verəcək. Kimisi deyəcək ki, ata itirmək ağırdır, ana, bacı, qardaş 
itirən də deyəcək ki, doğmalarını itirməkdən ağır dərd ola bilməz. 
Bu doğmalarını itirənlər isə yalnız balasına baxıb təsəlli taparlar. Bəs, 
o təsəlli yeri olan balanı itirənlər neyləsinlər... bax belə parçalandı 
ürəyim... Hələ 9 ayın tamam olanda, ayaq tutub yeriyəndə, hamını 
heyrətə saldın Aqşinim... qorxutmuşdun məni... Nənənin evinə qaçıb 
qorxu içəridə demişdim ki, “Aqşin gəzir... qorxuram...”. Tez gəzməyə 
ona görə başladın ki, tez böyüyüb Vətən torpaqlarını qoruyasan?! 
Amma heç xəyalına da gəlməzdi ki, öz Vətənində 35 yaşında düş-
mən gülləsinə tuş gələcəksən... Sən son dəfə bizimlə vidalaşmadın. 
Övladların sənin yoxluğuna inanmırlar. Elə mən də səni sağ bilirəm. 
İndi xatirələrinlə danışıram. Yadındadır.... bir dəfə bir gül qabına bit-
ki əkdin... Aparıb çardağa qoydun, orada ona qulluq edirdin... İstə-
yirdin ki, tez yetişsin... Bir dəfə də səndən “Dərsini oxumusanmı?” 
soruşmuşdum. Ona görə məndən küsmüşdün. Demişdin ki, elə şey 
ola bilərmi ki, mən dərsimi oxumayım?... Yarımçıq doğulduğundan 
boyun balaca idi. Məhəllədə, məktəbdə sənə “dibçək” deyirdilər... 
Sən də hirslə atanın yanına gəlib deyirdin ki, ata məni dart, boyum 
uzansın. Biz də sənin əlindən-ayağından tutub dartırdıq...

Oğul, can oğul, hər bir əsgər, döyüşçü üçün döyüş labüddür. 
Döyüşə girən əsgər bilir ki, bu yolda dönüş olmaya bilər. Sən də elə 
döyüşlərə, elə əməliyyatlara gedirdin ki, bilirdin ki, bu döyüşdən sağ 
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qayıtmayacaqsan... Amma qorxmadın, ölümün gözünə dik baxaraq, 
getdin... Sən həmişə deyirdin ki, mən əsgərlərimin qəlbində yaşaya-
cağam, mən onlara həyat dərsi vermişəm. Sənin çox qəribəliklərin var 
idi... Bilmirəm, hansından başlayım... Xəyallara dalıram, ağlayıram, 
ağlayıram... Bir də səni qarşımda görürəm, ayılanda baxıram ki, daha 
xəyalsan... Sənə əlim çatmır, ünüm yetmir...

Mən sənə təkcə oğul kimi deyil, eyni zamanda, bir zabit kimi 
baxırdım, qorxmaz, Vətəninə dayaq olan bir zabit kimi... Əynindəki 
o zabit paltarına da qayğı ilə yanaşırdın. İstəmirdin ki, kimsə hərbi 
geyimdə həyət-baca işi görsün... Sən nə qədər şirin idin. Hər sözdə bir 
məna axtarırdın. Kiçik yaşlarında səni gah həkim, aktyor, bioloq kimi 
görürdüm. Təcrübələr aparırdın, heyvanlar saxlayırdın. Ağlayanları 
güldürürdün, nöqsanları üzə deyirdin. Məktəbdə hamıya mehriban 
idin. Cəld, çevik, həm ciddi, həm gülməli...

Səni atama bənzədirdim. O da vüqarlı idi. Dağ kimi vüqarlı, 
əzəmətli idi atam. Heç kəs onun sözünü iki etməzdi. Mən səni dağ 
bilirdim, kəndimizdəki uca dağlar kimi vüqarlı, əlçatmaz sayırdım. 
Elə bilirdim ki, sənə güllə batmaz, səni heç kim əyə bilməz, tərpədə 
bilməz... Ancaq birdən elə bil, zəlzələ oldu... Dağım uçdu... Namərd 
necə oldu, səni gülləyə tutdu. Səninlə qarşı- qarşıya gəlməyə namər-
din gücü çatmadı. Onlar nə bilirdi ki, necə kəşfiyyatçı olduğunu...

Yenə şəklinə baxıram, danışıram. Dodağında gülüş var, amma 
gözlərində ağır bir yük görürəm. Elə bilirəm canlısan. Doğrudan da 
sən mənim üçün canlısan, ölməmisən... Həqiqətdə məni yükün altına 
qoyub getdin... Xəstə atan, 6 aylıq Ömərin yükü...O, hələ danışa da 
bilmir... Nərmin, bilirsən sənə necə məktub yazıb? “Mənim sevimli, 
şirin atam, axı sən bu qədər gecikməzdin...” Amin sənin öldüyünü 
bilir... Deyir ki, sənin intiqamını alacaq... Məktublarını sənin qəbrinin 
üstünə qoyurlar və deyirlər ki, nənə görəsən, ata bu məktubları oxu-
yurmu? Suallara cavab tapa bilmirəm. Özgə torpaqlarında gözü olan 
bu mənfur məxluqlar, göz yaşı tökən bu atasız körpələrin ah-naləsi 
tutsun sizi, ananın qəlbi göynəyir... Bilmir körpələrini ovundursun, 
yoxsa ağsaçlı, qəddi bükülmüş ataya təsəlli versin, yoxsa ki, özünün 
acizliyinə üsyan etsin. Başqalarının evində, elində, yurdunda, torpa-
ğında gözü olan bu qaniçənlər, firon kimi, dünya mənimdir deyən-
lər... Görəsən, onlar bilmirlər ki, Fironu da uca Tanrı yerlə-yeksan 
etmişdi... Baxıb uca Tanrıdan da qorxmurlarmı? Çoxlu suallarla üz-
ləşib qalmışam. İnsan bilmirmi gəldi-gedərdi? Hamının əlvida deyib 
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getdiyi dünyada, görəsən, gözü doymayan məxluqların aqibəti necə 
olacaq? Mənim kimi qəlbi qubar bağlamış anaların göz yaşları, hön-
kür-hönkür ağlayan uşaqların göz yaşları... Sizə “erməni cəlladlar” 
deyən mənim kimi analar bilirsinizim nə qədərdir?! Sürünən həşə-
ratlar, mənim balamı əlimdən alan, üç körpəni yetim qoyan ilbizlər, 
bitlər, siz nə vaxta qədər qan soracaqsınız? Mən sizi parazit adlandır-
dım, başqalarının hesabına yaşayanlar, onsuz da doymayacaqsınız. 
Mənim gözəl balam da o parazitlərin qurbanı oldu. Kaş bu qurbanlar 
bitəydi... Bitməsi üçün də bu parazitlərin məhv edilməsi gərəkdir.

Yenə şəklini qarşıma qoymuşam. Danışıram. Həsrətlə, ümidlə 
gözlərinə baxıram, bəlkə mənə nəsə demək istəyirsən? Ürəyim partla-
yır, oğul... Yəqin, demək istəyirsən ki, ana az ağla, qoy düşmən sənin 
ağladığını görməsin. İndi sənin dediklərini deyir, Amin mənə. Deyir, 
evdə kimsə olmayanda ağla ki, heç kəs sənin göz yaşını görməsin... 
Amin çox ağıllıdır oğul, onun gözlərində nisgil, kədər, ağır yük var. 
Onlar onun gözünün dərinliyindədir. Özün kimidir! Amin... Kimdən 
soruşum səni? Mənim suallarım bitmir... Hər gün səsini eşidirəm, 
üzünü görə bilmirəm...

Yuxulara yalvarıram ... Kaş üzünü görəydim, yalnız hərdən səsin 
gəlir qulaqlarıma... Kaş üzünü bir də görəydim... Durub evləri gə-
zirəm. Tapa bilmirəm səni... Bilirəm səni tapa bilməyəcəyəm, bunlar 
mənim qutsal duyğularımdır... Xəyallarımda bərpa etmək istədiyim 
balam... Bilmirəm nə vaxt ürəyimi boşaldacağam... Bir ovuc erməni 
qanı içsəydim, bəlkə onda sakitləşərdim. O gün dostlarına demişəm, 
bir ovuc erməni qanı gətirin, mənə deyirlər ki, Aqşin o qədər erməni 
qanı içib ki... Hara gedib səsimi ucaldım, qışqırım, hayqırıb deyim ki, 
bitsin bu müharibə... Hara deyim, kimə deyim...”

 İki şəhid anasının dialoqu:
Bütün analar belədir. Övladlarının xəyalları ilə belə danışarlar. 

Ta beşikdən əbədiyyətə gedənə kimi xatirələr yandırar valideyni, hər 
günü-hər saatı o xəyallarla keçər.

- Aqşin lap uşaq vaxtlarından deyirdi ki, hərbiçi olacaq. Rusiay-
nın Tolyatti şəhərində yaşayırdıq. Köçüb gəldik , yenə kəndimizə. O 
hərbi akademiyaya sənədlərini verdi. Bütün qiymətləri “ 5” oldu. Qa-
biliyyət imtahanından özünü sınayanda , hərbiyə keçməsin deyə ,ge-
dib onun üçün narahat ayaqqabı aldım ki, qaça bilməsin, normativləri 
yerinə yetirməsin. Ayaqqabılar ayağını qabar edir, yarı yolda onları 
çıxarıb tullayır, normativi yerinə yetirir. Birinci yerə çıxır. Və beləcə 
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qəbul oldu hərbi akademiyaya.
-Dursun müəllimə, Siz həm də oğlunuzun sinif müəllimi olmu-

sunuz, Aqşinə də, Orxana da vətənpərvərliyi özünüz öyrətmisiniz...
-Bəli, elədir. Mən onlara həm də Vətəni sevməyi öyrətdim. De-

yirdim ki, “Vətən anadır, onu sevin qoruyun!”. Bir dəfə “Kərpickəsən 
qocanın dastanı”nı keçirdim. Uşaqlara dedim ki, görürsünüzmü Ni-
zami Gəncəvi necə dahi şairdir, 8 əsrdir ki, yaddaşlarda yaşayır, heç 
kəs onu unutmur. Böyüyəndə elə işlər görün ki, siz də yaddaşlarda 
qalasınız. Bu zaman Orxan yerindən dedi ki, müəllimə, mən elə adam 
olacam ki, kimsə məni unutmasın. Nə bilim hansı qüvvə dedizdir-
mişdi o uşağa həmin sözləri... İndi adı Azərbaycan tarixinə yazıldı. 

-Axırıncı dəfə fevralın 24-ü danışdım. Vallah danışmağa da ürək 
eləmirdim. Çünki səsini eşidəndə üzünü görmək keçirdi könlümdən. 
O da ki, hər zaman Vətənin xidmətində idi. Fevralın 25- i günü kəndin 
adamları, qohum-əqraba gəlib getməyə başladı. Dedilər ki, yaralıdır 
Aqşin. Əllərimi açdım göyə,Tanrıya yalvardım ki, iki ayağı, iki qolu 
olmasın, oturub qulluğunda duraram balamın, əl arabasında ölüncə 
gəzdirərəm. Sonra mənə dedilər... Xəbəri eşidəndən sonra özümdə 
olmamışam. Yuxumda gördüm ki, Aqşin əlində mənə qırmızı ye-
mişan çayı verir ki, iç bunu. İndi fikirləşirəm ki, yəqin mənə demək 
istəyir ki, ana, narahat olma ermənidən qisasımı almışam. Özümə 
gələndə dedim ki, mənə daha iynə vurmayın. Dözəcəyəm. 1984-cü 
ildə də 9 aylıq oğlumün ölüsün tək öüzm Bakıdan taksiyə oturub qu-
cağımda gətirmişdim, heç sürücü bilməmişdi ki, qucağımdakı uşaq 
ölüdür. Allah mənə dözüm verdi. Axı mən bir şərəfli zabit anasıyam. 
Dedim ki, oğlumu son mənzilə özüm yola salacağam. Portretini də 
özüm tutdum əlimdə. Tabutun önündə özüm getdim. Tabutu açdılar. 
Torpağa əmanət etməzdən əvvəl balamın yaralarından öpmək istə-
dim. Qan içindəydi oğlum. Qanını Vətənin azadlığı, insanların şərəflə 
yaşaması üçün tökmüşdü, özünü Vətənə qurban vermişdi. Balamın 
bədəni düşmən güllələrindən deşik-deşik idi. Zabit olduğuna görə, 
hətta neytral zonada belə uzaqdan onun meyitini də gülləbaran et-
mişdi mənfur ermənilər. Bu qisas qiyamətə qalmasın gərək... Birdən 
üzünü Pərvanə bacıya tutub dedi:

-Ay Pərvanə, sənə təsəlli verirdim ki, yaşamağı bacar, o biri balan 
var onun üçün yaşa... Bu Pərvanə nə əzablar çəkib, necə çətinliklə bö-
yüdüb o uşaqları. Həyat yoldaşım İsmayılla əmiuşağıdır Pərvanəgil. 
İndi balalrımızın taleləri də cütləşdi. Aqşin Qazax-Tovuz bölgəsindən 
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başqa Azərbaycanın hər yerini gəzdirmişdi mənə. Ay Pərvanə, mən 
ən çox unudulmaqdan qorxuram. Görəsən neyləmək olar ki, uşaq-
larımız yaddaşlarda əbədiləşsin? Gələcək nəsillər bilməlidir ki, belə 
kəşfiyyatçılarımız, hərbiçilərimiz olub, qəhrəmanlarımız olub. 

Pərvanə, Orxan Hümbətovun anası: --Dursun müəllimə, mən hər 
gün gedirəm onların məzarının üstünə. O gün də əlimdə iki vedrə 
su aparmışdım. O biri məzarların üstünü də təmizlədim. Sən bilirsən 
də, oradakı bütün şəhid məzarlarının üstünü Cavanşir müəllim Fey-
ziyev dəyişdirib, Orxanın məzarına oxşadıb. Deyir ki, onların arasın-
da fərq olmasın. 3-4-cü sinifdə oxuyan uşaqlar gəldilər. Soruşurlar ki, 
sən Orxanın anasısan? Dedim bəli. Deyirlər ki, Orxan qəhrəmanlıqla 
həlak olub, hə, xala? Deyirəm bəli. O boyda uşaqlar deyir ki, nə əcəb 
Orxanın adını, Aqşinin adını heç yerə yazmırlar, əbədiləşdirmirlər, 
bəs biz gələcəkdə haradan biləcəyik ki, onlar bizim qəhrəmanlarımız-
dır... Bayramqabağı Orxanın da hərbiçi dostları gəlmişdilər. Onlardan 
biri dedi ki, Aqşin onun rəisi olub. Elə sözlər danışırdı ki, Aqşindən. 
Deyirdi li, mən həyatda öyrəndiyim çox əməllərə görə komandirimə 
borcluyam. 

Dursun Cavadova, Aqşin Abdullayevin anası: - Ay Pərvanə, elə 
bil təsəlli kimi verib o körpəni də Allah. Uşaq dünyaya gələndən sonra 
öz adını ona qoymaq istədi, razı olmadıq. Sonra Ömər qoydu. Birdən 
istəyirəm ki, yuxlayam, dərin yuxuya gedəm, barı yuxularımda sual 
verib, cavablarımı alım ondan... Bircə dəfə dəfnindən üç gün keçən-
dən sonra gəldi yuxuma. Gördüm ki, o həyətdəki hovuzun yanında 
oturub. Gedib boynunu qucaqladım. Səsini də eşidirdim. Divandan 
yıaılmaq səsinə oyandım. Gəlin də səsə oyandı. Həyətə qaçdım. Bax-
dım ki, balacalar yatan evdəki soba alov-alov yanır, elə bil bu dəqiqə 
partlayacaq. Tez kişini durquzdum ki, get sobanı söndür. Sonra elə bil 
kimsə məni mal tövləsinə göndərdi. Ora da gedib baxdım ki, inək ba-
lalayıb. İnəyin də alt-üstünü rahatladıq ki, balasını basıb öldürməsin. 
Sonra da deyirlər ruh yoxdu... Aqşinin ruhu gəlib məni xəbərdar edir 
ki, dur evdəki qəzanın qarşısını al. 

Pərvanə bacı: -Mənim də yuxularıma gəlir. Keçən dəfə yuxumda 
elə gördüm ki, durub gecə həyəti gəzib “Orxan”- deyib çağırırdım, 
sonra qonşular, Kazım gəlib, aparıblar ki, Orxan nə gəzir... adamın 
yuxusuna elə gəlirlər ki, elə bil ki, yaşadığın həyatdadır. Ayılandan 
sonra yuxu olduğunu bilirsən... dünən 11 nömrəli məktəbdən uşaq-
lar gəlmişdilər. Muzey kimi bəzəmişəm Orxanın otağını. İndi Vüsalı 
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gözləyirəm ki, gəlsin qalan əşyalarını da düzsün, yerbəyer eləsin.
Dursun müəllimə:-Nərminin, Aminin üzünə baxa bilmirəm. O 

Ömər böyüyüb “ata” deyəndə mən canımı hara qoyacağam, başımı 
hara götürüm gedim bu evdən... “Ata” deyəndə hardan alıb gətirə-
cəyəm atasını... Nərmin 2-ci sinifdə oxuyur. Atası işdən gələnə yaxın 
geyinib-keçinib, bəzənib dururdu, forslanırdı ki, atam işdən gələcək. 
İndi bu evdə otura bilmirlər. Oktyabrın 1-i ad günü olacaq Aqşinin...

Pərvanə bacı: - Orxan kimi o da torpaqda bitirəcək ad gününü. 
Axı yara sağalmır. Böyüyəcək, başa düşəcək uşaqlar ki, ataları qəhrə-
man olub, heç nə... neyləyə bilərik ki...

Dursun müəllimə: Aqşin bir başqa aləm idi, möcüzəli uşaq idi.
Pərvanə bacı: - Orxan da möcüzəli uşaq idi. İkinci uşaq həmişə 

möcüzəli olur. O ölənə qədər süd dişləri ağzında idi. Deyirdi ki, ana, 
Vüsalın toyuna gələndə dişlərimi müalicə etdirəcəm. Axı onların bə-
dənində bütün üzvləri sağlam olmalıdır. 

Dursun müəllimə: -Ay Pərvanə, necə dözürsən?
Pərvanə bacı: -Dursun müəllimə , bu dözmək deyil ki, bu yaşa-

maq deyil ki,.. ancaq o biri oğlumun xatirinə dözüb yaşamalıyam. Bəs 
Vüsalı neyləyim? Orxanın iş yoldaşı var idi. Toyuna biz də getmişdik. 
Qabil idi adı. Onun tabutunu aparanda, gəlin doğum evində imiş, 
əsgər dostları deyib ki, biz bu xəbəri o ailəyə necə çatdıraq... 

Dursun müəllimə: -Aqşin haqqında o qədər xatirələrim var ki... 
yaxşı ki, gəlinim var yanımda, mən ağlayanda o mənə təskinlik verir. 
Xuraman deyir ki, nə yaxşı ki, Aqşinin bir kəlməsini iki etməmişəm, 
yoxsa, indi özümə bağışlaya bilməzdim... sən bildin də, Aqşin ölən-
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də ovcunun içərisində torpaq bükümü olub. Vətən torpağına şəhadət 
gətirib. Torpağı əlinə götürüb ki, Tanrının dərgahına yüksələndə ona 
desin ki, bu torpaq uğrunda 25 ildir ki, müharibə aparırırq, onu qay-
tarmağa bizə kömək ol, qüvvət ver.... başqa necə ola bilər ki...

İki şəhid anasının dialoqunu beləcə qələmə aldım. Şəhid anaları-
nın taleləri də, ağrıları da bir- birinə çox bənzəyir.

Söhbətimizi sona sonuclayanda i Aqşin Abdullayevin atası İsma-
yıl və qardaşı Aqil də gəldilər:

İsmayıl kişidən soruşdum:
 - Aqşin necə oğul idi?
-Qızıl bərabəri,- dedi və səsi titrədi. Kişinin göz yaşları sel olub 

axmağa başladı gözlərindən. Atalar nə yaman ağlayarmış... Atalar 
necə fağır olarmış oğulları öləndə... Fikirləşdim ki, yəqin atalar ağ-
layanda Tanrı görmür... Bəlkə də başı başqa daha yaxşı işlərə qarışıq 
olur. Yoxsa ki, o göylər, bu dünya necə dayanır ataların göz yaşına, 
niyə qiyamət qoparıb haqqın haqq, nahaqqın nahaq payını vermir... 
– Bir gün Amini, bir gün, Pərvini yatırıram qoynumda. Aqşinin iysini 
onlardan alıram.- deyərək, gözlərinin yaşını toxdadıb, söhbətinə da-
vam etdi İsmayıl kişi:

-Böyük nəvəm İsmayıl hər gün gedir əmisinin məzarı üstünə. 
Dünən nəvəm Sevinc əmisinin şəklini götürüb düşüb alt evə, orada 
şəklə baxaraq ağlayıb yatıb. Anası Aqşinin şəklini qoynunda gəzdirir. 
Nəvəm də götürüb bir balaca şəklini qoyub döş cibinə ki, mən də 
ürəyimin üstündə gəzdirəcəm ki, əmim yuxuma gəlsin... Evdə təkcə 
mən, gəlin və Dursun bilmirdi Aqşinin şəhid olmağıını. Bütün kənd, 
qohum əqraba bilib. Aqil qohumları da götürüb getmişdi Beyləqana...

Aqil Abdullayev, qardaşı:
-Biz təkcə qardaş deyildik, həm də dost idik. O xəbəri bizə çatdı-

randa dedilər ki, qardaşın yaralanıb. Əvvəl getdik, Beyləqanda kirayə 
qaldıqları evə. Gəlinin atası içəri girəndə gözləri qıpqırmızı idi. Gəli-
nin xəbəri yox idi. Dedik ki, təzyiqi qalxıb. Sonra bizi korpus koman-
diri general mayor Mais Bərxudarov qəbul etdi. Təssüflə qeyd etdi ki, 
Aqşin kimi bir zabiti və döyüşçünü, komandiri itirmək çox ağırdır. 
Dedi ki, ATƏT və Qırmızı Xac Təşkilatının nümayəndələrinin qərarı-
nı gözləyir. Əgər ermənilər yenə də namərdlik etsə, min dənə şəhid 
versəm də, əsgərlərimi orada qoymayacağam. Yanımdakılar danışır-
dılar ki, komandir ordunu tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirmişdi 
ki, əgər əsgərlərin ərazidən götürülməsi baş tutmasa, hücuma keçə-
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cək. Və sonra ATƏT-in və Qırmızı Xaçın iştirakı ilə qaytardılar... Bu 
ikigünlük müharibədən üç-dörd gün keçməmiş ordumuzun həmin 
bölgədə olan əsgərləri qardaşımın və onunla həlak olan 4 hərbiçimi-
zin qisasını aldılar. Ancaq çətindir... Uşaqların heç birinin üzünə baxa 
bilmirəm. Oğlum İsmayıl, qızım, Aqşinin uşaqları məktub yazıb apa-
rıb qoyublar məzarın altına. Elə biliblər ki, məktub gedib ona çatacaq. 
İsmayıl yazıb ki, “Əmi, sən ölməmisən, ancaq mən ölüyəm artıq...”. 
Qızı Nərmin yazıb ki, “ Mənim sevimli atam. Mən səni gözləyirəm. 
Axı sən bu qədər gecikməzdin...” sonra torpağı qazıb qoyublar tor-
pağın altına. Bir neçə gündən sonra gedib görüblər ki, məktub elə 
yerindədir. Nərmin ağlaya-ağlaya anama deyib ki, niyə atamın üstü-
nü betonlamısınız, indi o bizim məktubları oxuya bilməyəcək... Mə-
nim uşaqlarım Aqşinlə nəfəs alırdılar. Aqşin gələndə onların bayramı 
olurdu. Gecə-gündüz onun yolunu gözləyərdilər. Onunla fəxr edir-
dilər. İndi 4 uşağın hamısında bir susqunluq əmələ gəlib... Hamısı 
kədərin böyüklüyünü, ağırlığını hiss edirlər...

Aqşinin həyat yoldaşı Xuraman “Bizim ailə ətrafda hər kəsə nü-
munə göstərilirdi. O qədər xoşbəxt idim ki...”-dedi. Fevralın 23-ü 
günü zəng vurdum. Dedi narahat olma. Ancaq hiss etdim ki, səsində 
narahatçılıq var. Aprel döyüşlərində də belə olmuşdu. Həmin döyüş-
lərdə 15 gün evə gəlmədi. O özü zəng vurmasaydı, mən onu narahat 
etməzdim. Axırıncı dəfə dedi ki, rəhbərim ilə bərabərik. Məni narahat 
etmə. Sonra daha zəng etmədi... Nə qədər gözlədim, xəbər çıxmadı. 
Artıq telefonu söndürülmüşdü. Hərbiçi dostlarımızın xanımlarından 
soruşdum, dedilər ki, yəqin yenə düşmən tərəfə keçid olub, harda olsa 
qayıdar. Sonra gördüm ki, qohum əqraba, dost-tanış gəlir. Ağlıma da 
gətirməzdim ki, Aqşin ölə bilər. Mən onun ölməyini heç vaxt təsüəv-
vür etməmişəm. O o qədər həyata bağlı, həyat eşqli insan idi ki... Bi-
zim elə gözəl arzularımız var idi ki... hələ də inanmaq istəmirəm... 
Belə olmur, belə yaşamaq olmur... Ancaq Aqşinin anasının, gələcəkdə 
Aqşini xatırlaya bilməyəcək balaca Ömərin, ən xoşbəxt atalı günlərini 
xatırlayan Aminin, Nərminin xatirinə yaşamalıyam... Aqşinin arzu-
larını yaşatmalıyam. O övladlarına çox bağlı idi. Ürəyimdə o qədər 
xatirəsi var ki, o gözəl insandan saatlarla danışsam sözüm bitməz...

SÖZARDI: Döyüşdən sonrakı vəziyyət haqqında, Füzuli-Xo-
cavənd bölgəsində yaşayan Əşrəf Qəhrəmanovdan soruşdum. Oğlu 
Ruhin Qəhrəmanov aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla həlak olan hə-
min günləri belə xatırladı:
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-Fevralın 24-dən ermənilər üzbəüz səngərlərdə hazırlıqlara ba-
şıamışdılar. Bizim əsgərlər də o yerlərdə əliboş oturmurlar ki, daim 
Vətənin keşiyindədirlər. Hərbi hissəyə ermənilərin təxribat törətmək 
istəməsi barədə məlumat daxil olanda, Xocavəndin Nərgiz təpə is-
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tiqamətindən bizim kəşfiyyatçılar əks müdafiə və hücum əməliyyatla-
rı hazırlayırlar. Bu döyüşdür, bu Vətəndir, əlbəttə onu müdafiə edən-
də, onu qoruyanda canından da keçməyi bacarmalısan. Kəşfiyyatda 
işləyən, əlinə silah alıb keşikdə dayanan əsgər bilir ki, onun savaşında 
ayrılıq da, ölüm də var. Kəşfiyyat bölüyünün komandiri Aqşin Ab-
dullayevin qrupu əks hücuma keçirlər. Erməni ilə üzbəüz olan həmin 
ərazinin hava yolu ilə arası 250 metr ancaq olar. Dərə-təpə səngərlər-
dir. Aqşin Abdullayev səngərdə oturub döyüşü idarə edir , tapşırığa 
gedən öz əsgərlərini izləyir . Necə olursa bu dəfə qrup tələyə düşür, 
düşmən tərəf onları görür. Və vəziyyət həmin anda təhlil edərək baxır 
ki, əsgərləri geri qayıda bilmir, dərhal heç nə fikirləşmədən, bilə-bilə 
ki, bu yolda qayıtmaq yoxdur, 100 faiz ölümə getdiyini bilə-bilə şahin 
kimi irəliyə atılaraq, özünü dostlarına yetirir. Bacardığı qədər yaralı 
və ya həlak olmuş əsəgərlərini arxaya gətirir. Lakin ermənilər dər-
hal onu gülləbaran edirlər. Çünki üzbəüz mövqelərdən hər iki tərəf 
bir-birini aydın görə bilir. Aqşin öldürüləndə əli kömək etmək istədi-
yi, arxaya gətirmək istədiyi əsgəri baş cavuş Zülfi Rəhimovun əlində 
qalır. Aqşin bilirdi ki, bu döyüşdə geri dönməmək var, lakin özünün 
əsgərlərinin həyatını itirdikləri təhlükəli yerə atdı. Çünki onların hər 
biri döyüşçdən əvvəl bir-birinə dost andı içirlər. İNAMdır o andın 
adı. Aqşin əsil qəhrəman kimi hərəkət etdi. Öz əsgərlərini xilas et-
mək və ya onların yanında ölmək üçün arxada qoyduğu üç balasını 
da düşünmədi. Mən onu yaxşı tanıyırdım. Aprel döyüşlərində mü-
dafiə xəttində əsgərləri bir neçə tankı məhv etmişdi, o döyüşlərdə də 
xüsusi fəallıq göstərmişdi. Aqşinin qrupu kəşfiyyat əməliyyatları ilə 
zaman-zaman düşmənə nə qədər itkilər verdiribdir. Həmin döyüş-
lərdə şəxsi heyətin qarşısına qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsində fərqləndiyinə görə fəxri-fərmanla təltif olunmuşdu. 
Aqşini də, həmin gün həlak olan zabitləri də yaxşı tanıyırdıq. İtkilər 
bizə məlum olandan sonra Xocavəndin İcra hakimi Eyvaz Həsənovun 
tapşırığı ilə keçmiş Beyləqan batalyonunun komandiri Akif Həsnov 
və Qarabağ Veteranlar cəmiyyətinin sədri Tərlanı, aprel şəhidi Ayaz 
Hüseynovun atası Ələkbəri də götürüb hərbi hissənin yanına gəldik . 
Bütün veteran əsgərləri yığışdıq oraya. Onların meyitləri neytral əra-
zidən çıxardılana qədər gözlədik. Orada çox pis nəticələr ola bilərdi. 
Ermənilər Lələtəpəni, Seysulanı, Talış yüksəkliyini götürməyimizlə 
heç cürə barışa bilmirlər. Hər dəqiqə bu məğlubiyyətin acısını çıxmaq 
istəyirlər. Bizim həmin cəbhə xəttində keşik çəkən korpusmuz və or-
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dumuz hər an onların həmlələrini almağa hazırdırlar. Korpus koman-
dirinin əmri ilə bizim ordumuz çoxdan döyüş və hücm vəziyyətinə 
gətirilmişdi. Əgər meyitləri qaytarmağa mane olsaydılar və qaytar-
masaydılar, qanlı bir döyüş başlayacaqdı. General Mais Bərxudarov 
deyirmiş ki, min nəfər əsgərimi itirsəm də bir əsgərimi də onların 
güllələri altında qoymayacağam. Əsəblər tarima çəkilmiş halda hamı 
gözləyirdi... Çox ağır saatlar, anlar yaşadıq. General üçün, zabit üçün 
1 əsgər min əsgərə, min əsgərin də bir əsgərə bərabər olduğu vaxtlar 
olur. Döyüşün qanunları belədir. Fevralın 27-si razılıq əldə olundu, 
və bizim bir polkovnik zabitimiz, ATƏT və Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin 
nümayəndələri olmaqla əvvəlcə neytral əraziyə keçib, əsgərlərimizin 
bədəninə baxış keçirdilər. Sonra 6 nəfər “paradnıy forma” geyinən əs-
gərimiz də xərəklə həmin əraziyə keçdilər. Və əsgərlərimizə ehtiram 
edib, əsgər salamı verərərək xərəkləri çiyinləri üzərinə qaldırararq, 
xüsusi ehtiramla bizim səngərə çıxardılar. Qarşı tərəfdən ermənilər 
bizim əsgərlərimizə necə ehtiramla torpaqdan götürməyimizə tama-
şa edirdilər. Həlak olan əsgər və zabitlərin ailələri də Beyləqanda göz-
ləyirdi. Hərbi hissənin qarşısında böyük bir izdiham var idi. Eyvaz 
müəllim orada şəhid ataları, qohumları qaraşısında çıxış etdi, onlara 
ürək-dirək verdi. Aprel döyüşündə oğullarımızı itirən mən və Ələk-
bər də danışdıq. Naxçıvandan oğlunun tabutunu aparmağa gəlmiş 
Tural Həşimlinin atası Əbdül gəlib boynumu qucaqlayıb ağladı, dedi 
ki, mənə həyat dərsi keçdiniz. Oğulu Vətən üçün, onu qorumaq üçün 
böyüdürük. Gecə saat 4-ə qədər Eyvaz müəllimin rəhbərliyi ilə axı-
rıncı şəhidi yola saldıq. Həmin gün həlak olan əsgərlərimiz və zabit-
lərimizin 5-i də yeni qəhrəmanlıq səlnaməsi yazdılar. Şükür olsun ki, 
ordumuzun belə cəsur əsgərləri sayəsində ermənilərin növbəti təxri-
batının qarşısı alındı. Lakin bizim hədəfimiz işğaıda olan Azərbaycan 
torpaqları və Xankəndidir! Onu almayınca, rahat ola bilmərik.
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 ÖLÜMƏ NƏFƏS QƏDƏR YAXIN İDİ TƏBRİZ

Əsgərovlar ailəsi Şəmkirin Morul 
kəndində yaşayırlar. Onların da ünva-
nını tapmaq çətin olmadı. Qoşunların 
təmas xəttində erməni təxribatının qar-
şısını alarkən şəhid olmuş, Azərbaycan 
Ordusunda müddətdən artıq hərbi xid-
mət edən çavuş Təbriz Hamlet oğlu Əs-
gərovun qapısı önündə idik. Darvazanı 
döyüb, içəri keçdik. Həyətdə başında 
qara örpəyi olan ucaboylu bir xanım 
gəzişirdi. Yaxınlaşıb onunla görüşdüm, 
fikrimi açıqladım, “Təbrizdən yazmaq 
istəyirəm”, dedim. “Nəyini yazacaqsan, 
daha Təbriz yoxdur”, cavabını verdi və

küskün halda üzünü yana çevirdi. Keçib həyətdə qoyulan oturacaqda 
oturdum. Atası Hamlet Əsgərov da gəlib yanımda əyləşdi. Təbriz hə-
mişə yanımdadır, mənimlədir, onu hər nəfəsimdə hiss edirəm-deyə, 
söhbətə başladı: - Bizim münasibətimiz dədə-balalıqdan çıxmışdı, 
dost idik, yoldaş idik. Bir-birimizə arxa-kömək idik. Üç uşağım var, 
Təbriz böyüyüm idi. Belə oğullar ölmürlər, neçə ki, Azərbaycan var, 
Təbriz də var, onunla eyni amal uğrunda şəhid olan oğlanlar da yaşa-
yacaq. Təbriz deyirdi ki, “Ölmə, öləndə də bil ki, nəyə görə ölürsən... 
İnsan özünü ucuz satmaz”. Həqiqətən də özünü ucuz satmadı, Vətən 
uğrunda canından keçdi. Söhbətimizə Təbrizin anası Kifayət xanım 
da qoşuldu:

-Oğlumun 24 yaşı yeni tamam olmuşdu. Ömrünün 23 baharını 
yaşadı. Hədsiz arzuları var idi. Qəlbi o qədər yuxa idi ki, qarışqanı 
belə ayaqlamazdı. Balaca uşaqların qabağında diz çöküb görüşərdi. 
Deyirdi, qoy şəxsiyyət kimi böyüsünlər, özlərinə verilən dəyəri bil-
sinlər. Getdi hərbiyə, Xüsusi təyinatlı bölüyə yazıldı. Sevinirdi ki, 6 
aylıq kursu uğurla başa vurub. Deyirdim ki, ay bala, özünü yaman 
çətin işə qoşdun. Cavab verirdi ki, ana bəs kişi nə üçün yaranıb? 4 ya, 
5-ci sinifdə oxuyanda dil-ədəbiyyat müəlliməsi Cəmilə xanım sinfin 
oğlanlarını sıraya düzüb, onlardan gələcəkdə kim olacaqlarını soru-
şub. Uşaqların hərəsi bir sənət, bir peşə adını çəkib. Oğlum Təbriz isə 
Cəmilə müəlliməni heyrətləndirib. Deyib ki: “Mən Şəhid olacağam!”

Bəli, Tanrı bəzən mənasına varmadığın sözləri də taleyinə çevirir, 
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o arzularını reallaşması üçün özü qismət yazır.
Hamlet Əsgərov söhbətdən kənarda qalmadı:
-Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunların Xüsusi Vasitələrin 

Tətbiqi Dəstəsində xidmət edirdi. Şəmkir rayonundan N saylı hərbi 
hissədə xidmət edən təkcə Təbriz idi. Rayona çıxanda hamı ona qey-
ri-adi bir qəhrəman kimi baxırdı. Həmin hissədə xidmətə keçəndən 
sonra, ona dedim ki, oğul, Sizə “Ölümə nəfəs qədər yaxın olanlar”, 
deyirlər. Dedi: “Ay ata, o zaman elə bilin mən 6 aydır ki, ölmüşəm”. 
Təbriz mənim üçün dahi, əvəzsiz bir şəxsiyyət idi.

Anası Kifayət xanım:
-Həyat mənim üçün qurtarıb. Mənimki bundan belə yaşamaq 

deyil, sürünməkdir. Oğlumu axırıncı dəfə mart ayının 25-i gördüm. 
Cümə günü idi, evə gəldi. Bazar günü martın 27-si onu yola saldım, 
bu darvazaya qədər gedib, geri qayıtdı, bir də görüşdü mənimlə və 
boynumu qucaqlayıb: “Ay ana, gəl, görüşək, gedirəm,”-dedi. Ancaq 
anlamadım ki, niyə belə dedi. Dalınca baxa-baxa qaldım. Sözlərinə 
məna vermədim. Elə həmin axşam qızıma telefonda məktub yazıb ki: 
“Siz yatağınızda rahat yatanda, burada qarlı dağlar üstümüzə gəlir”. 
Qızım sonra mənə oxudu yazdıqlarını. Dedim yaz ki, a başına dö-
nüm, elə sözlər yazma. Buna da cavab verdi ki: “Alnıma nə yazılıbsa, 
onu da görəcəyəm, narahat olmayın”.

Atası Hamlet Əsgərov:
-Həmin günü bazara gəldi, mənimlə də görüşdü, əlini maşından 

çıxarıb yelləyərək getdi...
Ata Hamletin, ana Kifayətin yaddaşında beləcə qaldı Təbrizin 

yaraşıqlı çöhrəsi, son dəfə görüşdükləri kimi... Kifayət xanım onu hə-
mişə darvazanın qapısında yola saldığı kimi xatırlayacaqdı, Hamle-
tin isə ömrü boyu oğlunun havada yellənən əli gözləri önündən get-
məyəcəkdi...

Qardaşı Pərvizin dediklərindən:
-Mən evin kiçik oğluyam. Qardaşımı çox istəyirdim. Məndə bir az 

ərköyünlük vardı, o isə tamam başqa xarakterə malik idi. Yaşından da 
böyük görünürdü. Məni tez-tez cəzalandırırdı, çox vaxt incimirdim 
ondan. İndi o günləri istəyirəm, istəyirəm ki, mən yenə ərköyünlük 
edim, küsüm, o da bircə sillə vursun üzümə... Elə darıxıram ki, onun 
üçün... Hər yerdə qardaşımı axtarıram. Qardaşsız mənim üçün çox 
çətindir. Mən onun kimi ola bilmərəm. Sonuncu gün evdən gedəndən 
sonra, mənə zəng edib dedi ki, gedib qan pulumu alarsınız. Təəccüblə 
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soruşdum ki, qan pulu nədir, dedi ki, çox uzatma, dediyimə əməl elə. 
Onunla sonuncu dəfə aramızdakı söhbəti yadıma salıram:

-Hara gedirsən, Təbriz?
-Vaxt gələndə, biləcəksən. İndi isə dediklərimi yadında saxla. 

Özünüzdən muğayat olun.
-Təbriz, bəlkə getməyəsən? Bəs evdəkiləri fikirləşməmisən?
-Uşaq kimi danışma, nə fərqi var hara gedirik? Nə olacaqsa, ola-

caq. Mən getməsəm, sabah erməni gəlib oturacaq Şəmkirdə, onda 
mənim anamı kim qoruyacaq... Sonra o, mənə tapşırdı ki, bu haqda 
hələlik kimsəyə bir söz deməyim. Mən də qardaşımın dediklərini sirr 
kimi ürəyimdə qorudum.

Hamı kimi, Əsgərovlar da ermənilərlə döyüş başladığını bilir-
dilər. Ömrünün 25 ilini hərbçi işləyən, Qarabağ savaşı başlayandan 
sonra gecəsi-gündüzü olmayan, döyüşlərdə fəal iştirak edən Hamlet 
Əsgərov oğlunun telefonuna zəng çatmadığını görüb, onu axtarma-
ğa gedir. Oğlunu Gəncədəki xəstəxanada, ölənlərin sırasında axtarır. 
Çünki bilir ki, oğlu sağ olsaydı, ondan mütləq xəbər çıxardı. Aprelin 
1-dən 2-nə keçən gecə Ermənistan silahlı birləşmələrinin qəfil hücu-
muna baxmayaraq, ordumuz düşmənə layiqli cavab vermişdi. Elə 
ilk gecədə 200-dən çox təcavüzkar erməni əsgərini məhv edib, xeyli 
düşmən texnikasını sarıdan çıxarmışdı. Lələtəpə yüksəkliyi, Seysu-
lan və Talış kəndləri milli ordumuzun nəzarətinə keçmişdi. Hamlet 
Əsgərov oğlunun koordinatını müəyyən edib, döyüşə getdiyi əraziyə 
qədər baş vurdu. Orada öyrəndi ki, Təbriz ön cəbhədə döyüşdədir. 
Eşitdiyi xəbərdən sarsıldı, sanki ürəyi parçalandı, çarəsiz evinə qa-
yıtdı. 3-4 saatdan sonra isə telefonlarına zənglər gəlirdi, nəhayət ona 
xəbər verdilər ki, qoşunların təmas xəttində erməni təxribatının qar-
şısını alarkən çavuş Təbriz Əsgərov da şəhid olub. Aprelin 5-i axşamı 
Təbrizi sevdiyi üçrəngli bayrağa büküb evlərinə gətirdilər.

Təbriz sonuncu dəfə evə gələndə, anasına demişdi ki, təzə aldığı 
torpaq sahəsində ev tikdirmək arzusundadır. Bu arzu hara, oğlundan 
gələn ölüm xəbəri hara... Anası Kifayət xanım eşitdiyi xəbərdən daşa 
dönmüşdü. Onun Təbrizi ölə biməzdi, Təbriz onun pənahı idi, gözü-
nün nuru idi. Elə boy-buxunu da, sifət cizgiləri də anasının eyni idi. 
Boyundan, qamətindən Burla Xatuna bənzəyən Kifayət xanım indi 
oğlunun tabutunu qarşılamalıydı. “Dədə Qorqud” dastanımızdakı 
Burla Xatun oğlunu oxşadığı kimi oxşadı Təbrizini:
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Oğul, oğul, ay oğul!
Bilirsənmi, nələr oldu?
Söyləşdilər xısın-xısın,
Duydum işini kafirin.
Qızıl tağlı uca evimin dirəyi oğul!
Qaza bənzər qız-gəlinimin çiçəyi oğul!
Oğul, oğul, ay oğul!
Doqquz ay dar qarnımda gəzdirdiyim oğul!
On ay deyəndə dünyaya gətirdiyim oğul!
Bələyini beşikdə bələdiyim oğul!

Həyətində üstünə qırmızı parça çəkilmiş stol bəzədi. Üstünə qır-
mızı rəngli toy xonçası qoydu. Qapıya gələnləri toya gəlmiş kimi qar-
şıladı. 23 bahar görmüş oğlundan bir bahar səhəri belə ayrıldı Kifayət 
xanım. Əbədi ayrılığa göndərirdi oğlunu. Atası Hamlet döyüşçü ol-
muşdu. 1992-ci ildən bəri neçə şəhid dostunu, yoldaşını dəfn etmişdi. 
Onsuz da açılmayan könlü şəhidlər məzarlığı idi. Könlündə o qədər 
sirləri, söhbətləri var idi ki... Təbriz də bu yolu seçəndə bilirdi ki, oğlu 
ölümlə nəfəs-nəfəsə dayanıb. Təbrizin bu həyətə hər gəlişi toy-bay-
ram ab-havası gətirirdi. Dostları, tay-tuşları, hərbidə işlədiyi həmkar-
ları yığılırdı bu həyətə, yeyib-içib gülüb-danışırdılar. Bu gün onların 
hamısı Təbrizin tabutunun başına yığışmışdılar. Hamı Təbrizin qəh-
rəmanlığından, qoçaqlığından, vətənpərvərliyindən danışırdı. Deyir-
dilər ki, son döyüşdə o, dəqiq atəşləri ilə neçə ermənini susdurub. 
Hətta döyüş vaxtı belə zarafatlarından qalmayıb. Daha sonra dostları 
ilə qələbə sevincini yaşayıb.Uca bayrağımızı Talış yüksəkliyinə san-
canların sırasında o da olub. Güllə yarasından yox, qəlpədən dünya-
sını dəyişib. Heydən düşənə qədər əli tətikdə olub. Avtomatında son 
gülləni atdıqdan sonra yıxılıb. Dəfndən sonra, üçrəngli Dövlət bay-
rağımızı əbədi xatirə kimi şəhidin atasına verdilər.Hamlet Əsgərov 
həmin bayrağı öpüb gözlərinin üstünə qoydu, köksünə sıxdı. Bu özü-
nün də,oğlunun da sevdiyi AZƏRBAYCAN BAYRAĞI idi.

Hamlet Əsgərovun söhbətindən:
- Özüm hərbiyə gedəndə dənizçi olmuşam. Oğlum da hərbi xid-

mətə çağırılanda dənizçi oldu, sonra təyinatını dəyişdi. Bayrağı Təb-
riz kimi oğullar yüksəklərə qaldırır. O, mənim oğlum idi, başqa cür 
ola da bilməzdi. Orada həlak olanların hamısını öz balam sayıram! 
Oğlum deyirdi ki, bizim dirimiz əsgər, ölümüz şəhiddir. Mənim oğ-
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lum mavi beretlilərdən idi. Qarabağ döyüşləri başlayandan bizim 
Xüsusi Kəşfiyyat qrupumuz bu baş geyimindən istifadə edir. Xüsusi 
Vasitələrin Tətbiqi Dəstəsi xüsusi təlim keçmiş peşəkar elit dəstələr-
dir. Bu dəstələr əsasən ictimai asayişin qorunması, cinayətkarların 
zərərsizləşdirilməsi və ölkə daxilində baş verəcək hər hansı bir təh-
lükənin qarşısının alınması üçün yaradılıb. Mən belə bir dəstənin ya-
ranmasına və gizli fəaliyyətinə çox sevinirdim. Bizim mavi beretlilər 
haqqında onlar həlak olandan sonra ictimaiyyət xəbər tutdu. Bu uşaq-
lar dövlətin qorunması üçün yetişdirilir. Onların bir günün içərisində 
məhv olması ağılasığmaz fəlakətdir. Məncə, əsl Milli Qəhrəmanlar 
2-5 aprel döyüşlərində vuruşanlar, düşməndən torpağı geri alanlar-
dırlar. Təbrizim mənim üçün əlçatmaz qəhrəmandır. 23 yaşlı oğlum 
çavuş kimi hərbi hissədə çalışıb. Hətta döyüş paltarındakı nişanı da 
kəşfiyyatçı olduğundan xəbər verirdi. Mən bilirəm, mənim oğlum 
yalnız Şəmkirdə deyil, bütün Azərbaycanda hörmətlə yad edilir, ata 
kimi, onunla fəxr edirəm. Mənim oğlumun da Vətən torpağı uğrunda 
həlak olduğu günlərdə bütün dünya dərk etdi ki, Azərbaycan xalqı 
var, Azərbaycan oğulları var.

Sonra Kifayət xanımdan xahiş etdim ki, oğlunun otağını göstər-
sin mənə. Evin Təbrizə aid olan hissəsində şəhidin portretləri, şəkillə-
ri düzülmüşdü. Yataq otağında isə qırmızı rəngdə bəy yorğan-döşəyi 
sahibini gözləyirdi. Heç vaxt gəlməyəcək sahibini... Kifayət xanım 
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Təbrizi oxşaya-oxşaya, onun döyüş çantasını açdı, Təbrizə aid olan 
bütün əşyaları oradan bir-bir çıxardı, onları öpüb əzizlədi. Ona “Ağ-
lama, sil gözünün yaşını” demədim. Çünki o anaya təsəlli verəcək 
sözüm yox idi. O ananın göz yaşlarını, ağrılarını hansı təsəlli ilə sax-
lamaq olardı... Kifayət xanım isə ağlaya-ağlaya deyirdi: “Ölənə kimi 
də bunu belə saxlayacam, balamın paltarlarını, əşyalarını, heç kimə 
verməyəcəm...”.

Hamlet Əsgərovdan soruşdum:
-Müharibənin başlanmasını istəyirsinizmi?
-Mən müharibənin başlanmasını həmişə arzulamışam, istəmişəm 

ki, torpaqlarımızı düşməndən tezliklə azad edək. İndi evimdə bir oğul 
da böyüdürəm. Sabah onun uşaqları, nəvələrim mənə desələr ki, bu 
torpağı sən vermisən, ondan sonra ölmək lazımdır. Bizim torpaqlar 
döyüşlə alınmalıdır. O torpaqları ermənilərdə qoymaq bağışlanmaz 
günahdır.

Anası Kifayət xanım:

-Ordumuzun çavuşu Təbriz Əsgərov haqqında yazını sona çat-
dıranda, atası Hamlet Əsgərovun bir sözünü xatırladım: “Bir ləzzətli 
gülüşü var idi, Təbrizin. Səsi kəndə düşürdü”. Bu sözləri deyəndə 
gözləri gülmüşdü atanın. Elə bil ki, oğlunu sağlığındakı kimi xatırla-



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

230

yırdı, gülüşünə sevinirdi.
“Dədə Qorqud” dastanında belə bir məqam var: “Dədə Qorqud 

Qaraca çobanın Beyrəyin on dörd yaşlı oğlu ilə torpağı daşdan-kəsək-
dən təmizləməsini görüb sevinir və ona: “Yurdumuzun başına çox 
qəzalar gəldi, ərlərimiz, igidlərimiz çox qırıldı, amma tamam qırılıb 
qurtarmadıq. Hələ varıq, hələ olacağıq, qalacağıq” - deyib xeyir-dua 
verir.

P.S: Təbrizin anası Kifayət xanım, oğlunun yox olduğu dünyada 
çox yaşaya bilmədi. 2019-cu il mart ayının 3-də oğlunun həsrətindən 
bu dünyanı tərk elədi. Əbədi olaraq ,oğlunun yanına köçdü.
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XINALI KƏKLİYİN NAĞILI

Xızı dağları deyəndə, gözlərimin 
önünə kəkliklər gəlir. Kəkliklərin adı-
nı həmişə qəmli mahnılarda eşitmişik, 
onlara yaralı, xınalı kəklik demişik. Ov-
çuların vaxtsız açılan gülləsindən kək-
liklərin də ömrü yarımçıq qalır... Xınalı 
kəkliklər...

Ovçular duran yerdə,
Yay-oxun quran yerdə,
Görüm əlin qurusun,
Kəkliyi vuran yerdə.

Xızının Giləzi kəndində də bir igid balamızın şəhid olduğunu de-
dilər. Toy çadırı qurulmalı olan Ravil Elman oğlu Novruzovun məra-
sim çadırına gəldik. Novruzovların həyətində musiqi səsləri çalınma-
lıykən, mərsiyələr, bayatılar oxunurdu.

Kəklik sanınnan keçər,
Ötər, yanınnan keçər,
İgid vətən yolunda 
Ölər, canından keçər.

Əvvəlcə Ravilin bacısı Aygün ilə söhbət etmək istədim. Danışa 
bilmərəm, dedi və göz yaşını qoşa bulaqdan axan su kimi axıtdı. Xa-
lası köməyimizə gəldi və Ravil Novruzov haqqında öncə o danışdı:

-Ravil hamımızın fəxri idi. Görürsən bu kəndi, hamı bir-birinə 
çox mehribandır. Qohumcanlı bacım balası, hansımızın bir problemi 
olurdu, özünü verirdi irəliyə. Çox kasıb yaşayan bir bacım da var. 
Ravil Novruz bayramı günlərində getmişdi onunla görüşməyə. Gö-
rüb ki, qızı qızdırmanın içində yanır. Tez təcili yardım çağırır, uşağın 
sağalması üçün əlindən gələni edir.

Söhbətimizin bu yerində bir balaca toxtayan Aygün hıçqırıqlarla 
danışmağa başladı:

 - Üç qardaş, bir bacıyıq ailədə. Ravil mənim həm qardaşım, həm 
dostum idi. Bayram günlərini bizimlə keçirərdi, özü də evə heç vaxt 
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əliboş gəlməzdi. Cəbhəyə yola düşməmişdən əvvəl gəldi evə. Dedi 
ki, yol çantamı yığ. Mən də çantasına sabun, şampun, təmiz paltarlar 
qoydum. Üst-başını dəyişdirəndə, cibindəki xırda pulları çıxarıb dedi 
ki, bunları saxlayarsan. Ağlıma hardan gələydi ki... Soruşduq hara 
gedirsən, dedi 3-4 günə qayıdacağam, təlimlər başlayıb. Qardaşım 
həmişə sürprizlər etməyi sevərdi. Ötən il ad günümdə mənə qızıl bo-
yunbağı və üzük hədiyyə etmişdi.

Qəhrəmanlıq kökdən gəlir, deyirlər. Ravilin böyük qardaşı El-
çinlə yaxından tanış oldum, boynunu qucaqladım, ona səbr diləmək 
istədim. Hönkürdü. Amma qardaşı ilə bağlı içindən keçənləri pay-
laşmağı bacardı. Dedi ki, Ravil kimi hər qardaş ola bilməzdi. Ravil 
və Mirzə məndən kiçik idilər, amma aramızda pərdə var idi. Ravil az 
danışardı, bütün sözü-söhbəti bacım Aygünlə olardı. Onun döyüşkən 
ruhu var idi, evdəkilər babalarıma çəkib, deyərdilər. Bizim babaları-
mız da, əmilərimiz də hərbçi olublar. Qəhrəmanlıq nəsil şəcərəmizdə 
var. Anamın atası Ağaverdi babamın 1941-ci ildə Böyük Vətən mü-
haribəsi başlayanda 70-dən çox yaşı olub. Nənəm deyərdi ki, o heç 
vaxt evdə oturmazdı. Giləzidə dəmir yolu vağzalında vəzifə sahibi 
olub. Müharibə illərində arxa cəbhədəki sücaətinə görə onun əməyi 
dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Vətənə xidmətə görə Qı-
zıl medalı və Lenin ordeni ilə mükafatlandırılıb. Atamın atası, Mir-
zə Salman oğlu Novruzov da Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı 
olub. O müharibədə 7 il vuruşub. Berlinə qədər gedib çıxıbmış. Ancaq 
bir dəfə faşist gülləsi boğazını yaralayıb. Lakin müharibədən qayıdıb 
gəlmişdi. Təsadüfə baxın ki, Ravil də bu döyüşlərdə elə babam kimi 
boğazından yaralanıb, snayperin atdığı güllə nəticəsində həlak olub. 
Əmilərimdən biri Sovetlər birliyinin Polşa və Əfqanıstanda apardığı 
müharibələrin iştirakçısı və veteranı idi.

Söhbətimizin arasına söz qatdım, ondan “Uşaqlığınızı necə xatır-
layırsan”, - soruşdum. Səsi tətrəyə-titrəyə, “Mməndən balaca olduğu 
üçün onu həmişə döyərdim”, - dedi və gözlərinin yaşı sel kimi süzül-
dü. Gördüm ki, uşaq şıltaqlıqlarının ağrısını çəkdi Elçin.

Ravilin yas məclisinə gələn dostları da özü kimi boylu-buxunlu, 
qamətli, dəmir iradəli gənclər idirlər. Kimisi əsgər yoldaşı idi, kimisi 
can sirdaşı, kimisi də uşaqlıq dostu idi, bir kənddə böyümüşdülər. 
Hamısının ürəyi dolu idi, Ravilin mərdliyindən, sədaqətindən, etiba-
rından danışırdılar. Onu da öyrəndim ki, Giləzi kənd cavanları hərbi 
sahədə işləməyə daha çox üstünlük veriblər. Bu gün də onların ək-
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səriyyəti Ravil kimi Silahlı Qüvvələrin Xüsusi Təyinatlı Dəstələrində 
xidmət edirlər. Ravilin haqqında danışmaq istəyənlərdən biri dostu 
Xəyyam Həsənov idi:

- Ravilin yoxluğuna heç inana bilmirəm. Ön cəbhəyə getməmiş-
dən iki gün qabaq evlərinə gəlmişdi. Məni çağırdı, balıq qızartdırmış-
dı. Heç yeməyini tək yeməzdi, süfrəsini tək açmazdı. Onunla oturub 
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bir stəkan çay içmək də adama zövq verirdi. Amma onu da deyim ki, 
dostluğa nə qədər möhkəm idisə, bir o qədər də sirverməz idi. Ümu-
miyyətlə, işinin xırdalıqları, keçirdikləri əməliyyatlar haqqında heç 
vaxt danışmazdı. Sillahlı Qüvvələrdə Müddətdən artıq Xidmət keçir-
di. Onun özü bir Ordunun qarşısına çıxacaq qədər gücə və hazırlığa 
sahib idi. Müdafiə Nazirliyinin təltif etdiyi Fəxri Fərmanları, Medal-
larının sevincini həmişə bizimlə bölüşərdü. O, birinci olmağı sevərdi.

P.S: Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Səmti 
Müəyyən etmə birinciliyi yarışları 20 ilə yaxındır ki, keçirilir. Səmti 
Müəyyən etmə yarışları dağ, meşə, düzənlik, ovalıq və başqa təbii 
coğrafi relyeflərdə keçirilir. Yarış iştirakçıları həmin ərazilərdə kiçik 
miqyaslı xəritənin və kompasın köməyi ilə məntəqələri ardıcıllıqla 
tapmalıdır. Bu yarışın əsas cəhəti odur ki, hərbi qulluqçular ilk növ-
bədə xəritədən və kompasdan istifadə etməyi yaxşı bilməli və yüksək 
fiziki hazırlığa malik olmalıdırlar. Yarışlarda ayrı-ayrı qoşun növlə-
rində və birləşmələrdə xidmət edən idmançılar fərdi, qrup və iki-iki 
patrul hərəkəti üzrə birincilik uğrunda mübarizə aparırlar. Mübarizə 
aparanlar arasında Ravil Novruzovun da imzası var. O, bu yarışların 
ən bacarıqlı və güclü iştirakçılarından sayılar və birinici, ikinci yerləri 
qazanardı.

Dostu Elvin Mustafayevin dediklərindən:
- Onun necə dost olmasını sözlə ifadə edə bilmirəm. Ravili yaxın-

dan tanıyanlar bilirdilər ki, o, vətənpərvər və igid oğlandır. Hamımız 
anamızı çox sevirik, amma onun anasına sevgisi və qayğısı bir başqa 
idi. Deyirdi ki, ağır əməliyyatlarda adamın gözünün qabağına ilk əv-
vəl anası, bacısı və doğmaları gəlir, sonra hərəkətə keçəndə unudulur 
bir müddət... O, igid əsgər idi, keçirdikləri əməliyyatları dilə gətirib 
özünə güvənməzdi, hər zaman vətənə güvənərdi. Öz peşəsi ilə fəxr 
edirdi, həmişə hərbçi paltarı geyinərdi.

Aprelin 2-nə keçən gecə cəbhədə gedən döyüşlərdə qəhrəman-
casına şəhid olan Ravil Elman oğlu Novruzov 1986-cı ilin 5 sentyabr 
tarixində Xızı rayonunun Giləzi kəndində doğulub. Ailənin ikinci oğ-
ludur. Anası Nargilədən soruşuram şəhid oğlunu, sızıldayır, yanır, 
qovrulur içində... Nargilə ananın göz yaşları məni ötən illərə çəkib 
apardı, 1991-ci ildən başlayaraq Sumqayıt şəhərində Şəhidlər Xiyaba-
nında dəfnlərində iştirak etdiyim Şəhidlərimizi xatırladım. O zaman 
anaların birindən oğlunu soruşanda, mənə belə demişdi:
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Əzizim bala dağı,
Bağ dağı, bala dağı
Hər dərddən betər olur,
Anaya bala dağı.

Mən aşiq bağlamaqla,
Qan durmaz bağlamaqla.
Oğul dağı böyükdür,
Sağalmaz bağlamaqla.

Bir bilsəniz, yaraları isti olan bu şəhid analarından söz soruşmaq 
nə qədər çətindir. Ağırdır. Onların göz yaşları ürəyimə axır və o ağrı-
lardan, o acılardan, o dərdlərdən ürəyimdə 25 ildir ki, əriş-arxac izlər 
açılıb...

Şəhidlər haqqında ən səmimi söhbəti ana danışar. Nargilə xanım 
da oğlu ilə bağlı düşüncələrini belə dilə gətirir:

-Ravilin 30 yaşı var idi. Toyuna hazırlaşırdım. Fikirləşirdim ki, 
daha bu il onu mütləq evləndirəcəyəm. Balalarımın arasında heç vaxt 
fərq qoymamışam, kənd adamıyıq, uşaqlarımın hamısı zəhmətkeş 
olub. Ravil hamıdan çox çalışıb. Əsgəri xidmətini başa vurandan son-
ra iki il Sumqayıtda şirkətlərdən birinin mühafizə xidmətində işlədi. 
Bütün qazancını evə xərcləyərdi. Onun əli iş tutandan bəri, güzəranı-
mız xeyli yaxşılaşmışdı. Bu həyətdə gördüyün daş hasarı, evin qaba-
ğındakı artırmanı onun zəhməti hesabına başa gətirmişik. Bağ-bağ-
çada əkilən ağacların hər birində balamın əl izi, zəhməti var. Bu il 
Novruzqabağı bir də gördük ki, qonaq otağı və mətbəx üçün stol və 
stul dəsti alıb gətirdi. Dedim ay bala, niyə əziyyət çəkirsən. Həmin 
mebelləri onun yasında işlətdim. Sonuncu dəfə onların hərbçi dəstə-
sini yaxınlığımızdakı hərbi hissəyə gətirmişdilər. İki gün keçmədi evə 
gəldi, dedi ki, 3-4 günlüyə bizi dərs keçməyə aparırlar. Dedim ay bala, 
sizə nə çox dərs keçirlər. Həmin gün dostunun maşınını özü sürüb 
gətirdi həyətə. Heç vaxt onu rol arxasında görməmişdim. Maşının qa-
pısını açıb düşəndə, maşın açarları da əlində idi. Gördüm ki, balama 
maşın elə gözəl yaraşır ki, gözümə şirin gəldi. Dedim ay oğul, sənə 
maşın nə qəşəng yaraşır, birini də sən al özünə. Dedi alacağam. Bala-
mın çox arzuları var idi. Bizim hamımızın könlünü görürdü. Atasının, 
qardaşlarının, bacısının əyin-baş paltarlarını alıb hamını sevindirirdi. 
Bir dəfə də gəlib dedi ki, ana gözlərini yum, sənə sürpriz edəcəyəm. 



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

236

Bir də hiss etdim ki, boğazıma boyunbağı bağlayır. Qızıl boyunbağı 
almışdı mənə. Sonuncu dəfə görüşümüzdə isə mənə iki köynək gə-
tirmişdi, biri xına rəngində idi, biri də qara. Dedim ay Ravil, bu qa-
ranı niyə almısan. Dedi ki, istəmirsənsə, aparıb verim xalama. Həmin 
köynəyi balamın yasında geyindim. ...Aprelin 2-si Aygün dedi ki, 
ana, Qarabağda müharibə başlayıb. Ürəyim qırılıb ayaqlarımın altına 
düşdü. Ravilə zəng vurduq, telefonuna zəng çatmadı. Kəndimizdən 
olan xüsusi təyinatlı dəstədə təlim keçən bütün cavanların evinə ge-
dib soraqlaşdım. Dostu Xaliqgilin də qapısını döydüm. Dedilər Xaliq 
yaralanıb hərbi xəstəxanada yatır. Xaliqə zəng vurdum, ondan oğlu-
mu soruşdum, sən demə, ayağından yaralanan Xaliqi döyüş meyda-
nından Ravil çıxarıb, sonra, yenidən mövqeyə qayıdıb. Xaliq dedi ki, 
Ravil döyüş meydanındadır.

Ravil heç bizə sirr verməzdi. Deyirdim ay bala, işdə nə ilə məşğul 
olursan? Deyirdi dərs keçirik, idman edirik. Deyirdim ki, ay bala nə 
yaxşı işdir, qal işlə orda. Maaşı da yaxşıdır, çıxma o işdən. Nə biləy-
dim ki, balam vətənini azad etməyə hazırlaşır. Səhər saat 6-da onu 
yola salanda çıxdıq darvazaya, yolun yarısına qədər getmişdi ki, geri 
qayıtdı, cibindən bank kartını çıxarıb mənə verdi və dedi ki, al bunu 
saxla. Dedim ay bala, sənin pul kartını neynirəm ki? Dedi ay ana, evin 
otaqları üçün qapılar sifariş vermişəm, pulun yarısı qalıb, birdən usta 
qapını gətirər, məni evdə tapmaz, pulu çıxarıb ona verərsiniz . Ravil 
bizə sürprizlər edərdi. İndi bacısının üzünə baxa bilmirəm. Aygün 
onunla nəfəs alırdı. Sən demə, oğlum bilirmiş ki, müharibə başlayır. 
Bilsəm ayaqlarına yıxılardım, qoymazdım getməyə, yanımda saxla-
yardım balamı... Amma fikirləşirəm ki, o Vətəni məndən çox sevirdi. 
Həmişə onunla fəxr edirdim. İndi lap çox fəxr edirəm. Hamı onun 
şücaətindən danışır. Nə qədər dostları var imiş oğlumun.

Ona növbəti sualımı verdim:
 -Nargilə xanım, Mehriban xanım Əliyeva şəhid analarına baş-

sağlığı verdiyi gün, o məclisdə siz də var idinizmi?

- Elin, obanın, vətənin bu ağır günündə Mehriban xanım biz şə-
hid analarını başına topladı. Mənə düz Mehriban xanımın yanında 
əyləşməyə yer verdilər. Əlimdən tutub, ovundururdu məni, neçə 
dəfə üzümdən öpdü. Elə ağlayırdı ki... Mənə təsəlli verirdi. Gör oğ-
lum məni hansı mərtəbəyə qaldırdı. Heç yatsam yuxuma da girməzdi 
ki, nə vaxtsa Mehriban xanımla üz-üzə gələcəyəm. Necə sadə xanım-
dır. Hamımıza dedi ki, vətən torpaqlarını azad edəcəyik. Şəhid övlad-
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larımızın qanı yerdə qalmayacaq.
Onu da öyrəndim ki, Ravil Elman oğlu Novruzovun məzarı üs-

tünə məktəblilər hər gün təzə-tər çiçəklər qoyurlar. Giləzidəki Mikayıl 
Müşviq adına orta məktəbin şagirdləri gənc şəhidin qəhrəmanlığını 
dəyərləndirir, onların oxuduqları təhsil ocağından məzun olan Ravilə 
həsr etdikləri şerləri onun məzarı üstündə səsləndirirlər. Həmin gün-
lərdə məktəbin bütün şagirdləri Ravilin şəklini sinələrinə vurublar. 
Axı, Giləzi kəndinin ilk şəhididir Ravil Novruzov.

Ravil Novruzovun 30 yaşı var idi. Evlənməmişdi, bəlkə də fikir-
ləşirmiş ki, vətən torpaqlarını azad edəndən sonra, ailə quracaq ki, 
onun övladı müharibə görməsin. Ravilin savaşı müqqəddəs savaş 
oldu, o, bizə qələbə sevincini yaşatdı, o bizə sevinc və kədər içərisində 
vətən üçün göz yaşları axıtmağın məqamını nəsib etdi. Ravilin də saç-
larının rəngi xınalı kəkliklərin rənginə bənzəyirdi bir az. Xızılı analar 
dözümlüdür, Xızı dağları kimi. Bu dağlar neçə şəhid, neçə qəhrəman 
qarşılayıb.

Kəkliyim ötdü neynim,
Dumanda itdi neynim.
Arxasınca su atdım,
Dönmədi, getdi neynim



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

238

Ravilin döyüş dostlarından biri, adını məxfiçilik üzündən gizli 
saxladığım DOSTU isə bunları dedi: 

-Biz Ravillə çox mehriban dost idik. Hərdən ətrafda nəsə xoş ol-
mayanda, kiminsə haqqı tapdananda, deyirdi ki, biz buna görəmi vu-
ruşuruq? Həm də çox istəyirdi ki, döyüş tez başlasın. O çox gizli və 
ağır əməliyyatlara gedib, əli dolu qayıtmışdı. Bir məxfi əməliyyatda 
isə, dostlarını ölümdən qurtarmışdı. Və qayıdan kimi komandanlıq 
onu dəyərləndirmişdi. Döyüş gedəndə də yanında idim. Artıq üç gün 
idi ki, müharibə gedirdi. Adətən bizə deyərdi ki, özünü heç vaxt qa-
bağa atma, ortada get, mövqedə oturmuşdu, gəlib qabağa keçdi, əlimi 
işarə ilə vurdum çiyninə ki, keçmə irəli. Dedi ki, narahat olma, Vətən 
üçün burdayıq...” adətən bizə ehtiyatlı olmağı məsləhət görən dos-
tum indi çox dəyişmişdi, torpaq eşqi, dost qanı, intiqam insanı bir 
anda dəyişə bilərmiş. Bizim hamımız Ravil kimi idik, hamımızın bir 
arzusu var idi, bacardıqca çox düşmən məhv etmək. Ravil öz dəstəsi 
ilə gələndə bizə çox kömək etdi. Hətta gələn kimi yaralanmış Kamal 
və Xalidi də açıq döyüş zonasından çıxardı. Onlara ilkin tibbi yardım 
göstərib yenə irəlilədi, bir neçə nəfəri öldürdü. Və irəlilədi. İrəlilədiyi 
vaxt qruplarından iki-üç nəfər yaralandı. Və bu zaman qarşı tərəfdən 
erməninin atdığı güllə Ravilin silahına dəyib, yanındakı döyüş yol-
daşını xilas elədi. Ravil artıq qarşıdakı erməninin səngərini müəyyən 
etmişdi. Bir erməni əsgərinin meyidinin yanından keçib getdi. Qar-
şıdan erməni dayanmırdı. Ona atəş açdı. Açdığı atəş torpağa dəydi. 
Ravil gəlib oyuqda gizlənən erməninin üç metirliyində dayanaraq 
ona atəş açdı, bu zaman erməni də ona atəş açdı. Və bir andaca Ravil 
də qarşımızda düşmən gülləsindən canını tapşırdı. Lakin Ravil son 
döyüşündə də qarşımızda olan axırıncı ermənini öldürmüşdü. Mən 
cəld Ravilin cansız bədənini götürüb arxaya təhvil verdim. Və ürə-
yimdə ən böyük dostumun ağrısı, onun və digər silahdaşlarımızın 
şücaəti, şanlı döyüşləri nəticəsində aldıqları yeni erməni postunda 
mövqe tutduq. Bizim intiqamımız qiyamətə qalmayacaq, biz bir də 
ona görə sevinirik ki, aprel döyüşlərində bir nəfər də olsun əsgərimiz 
öz səngərimizdə deyil, yeni aldığımız torpaqlarda, nə vaxtsa erməni-
nin səngər etdiyi mövqelərdə şəhid oldular, yaralandılar. Lakin çox 
istəyərdik ki, Ravil kimi oğulların qəhrəmanlığına aid olan haqqları, 
adları verilsin.
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TABUTUNA SIĞMAYAN KƏŞFİYYATÇI 

Bu ilin ilk aprel gecələri... Gör neçə 
ailəyə qəm, kədər, qüssə və qürur gə-
tirdi. Dörd gecə dünyanın “gözləri” 
Azərbaycana dikildi, bu dörd gecədə 
kiçikdən-böyüyə hər kəsin qulağı səs-
də oldu, qəlbi nigaranlıqla döyündü. 
Dünyanın böyük şəhərlərində yaşayan 
azərbaycanlılar ölkəmizi təmsil edən 
diplomatik korpusların qarşısına axışdı, 
müqəddəs torpaq uğurunda gedən dö-
yüşlərdə iştirak etməyə hazır olduqları-
nı dilə gətirdilər.

Tarixi torpaqlarımızda, 25 il öncə 
“cızılmış” təmas xəttində ermənilər bir

daha atəşkəsi pozdular, guya sərhəd bölgələrində keşik çəkən əsgər-
lərimizi qorxutmaq istədilər, amma gözləmədikləri bir qüvvənin qar-
şısında aciz qaldılar. Vətəni azad etmək arzusunda alışıb yanan igid 
əsgərlərimizin tükənmiş səbrini daha kimsə basa bilməzdi. Milli Or-
dunun sərkərdəsi, general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə 
dəqiq hesablanmış hücum taktikası əsgərlərimizə və xalqımıza QƏLƏ-
BƏ sevincini yaşatdı. Dörd günün içərisində düşmən tapdağı altında 
olan torpaqlarımızın kiçik bir hissəsi erməni qəsbkarlarından azad edil-
di. Döyüşlərdə itki də olur, şəhid də, ancaq onlar heç vaxt unudulmur.

Bayraqlara bükülmüş tabutları analar, bacılar harayla, göz yaşla-
rı ilə qarşılayarlar. Bu həmişə belə olub. Aprel şəhidlərimizdən biri 26 
yaşlı Dilsuz Qarayev idi. Hər şəhidin öz həyat hekayəsi var. O, Ağca-
bədi rayonunun Hindarx kəndində, ana babasının evində böyümüş-
dü. Anası Cəvahir xanım deyir ki, oğlunu çox əziyyətlə böya-başa çat-
dırıb. Oğlu haqqında söhbətə başlayanda, əvvəlcə özünün “sınmış” 
taleyindən danışdı: 

-Bütün qızlar kimi ailə həyatı quranda elə bilirdim ki, xoşbəxt 
olacağam. Gəlin getdiyim evdə günümü-ayımı “qara əskiyə” bük-
dülər. Ər evində gördüyüm əzablara tab gətirə bilmədim. Axırda rəh-
mətlik atam mənə sahib çıxdı. İki oğlumu ər evində qoydum, yalnız 
qırx günlük körpə Dilsuz balamı götürüb atamın evinə gəldim. Çətin 
zamanlar idi. Müharibə başladı. Atam bir çətən külfət sahibi idi, yed-
di övladı var idi. Ailəmizin torpaq sahəsində atamla çiyin-çiyinə ça-
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lışdım, əkin-biçin işlərində ona kömək etdim ki, ailəyə yük olmayım. 
Atamın və qardaşlarımın köməyi ilə balamı böyütdük. Oğlum həm 
ailəmizin, həm də kəndimizin əziz-xələfi oldu. Abrı-həyası, davranı-
şı ilə hamıya nümunə idi. Əsgərliyini çəkib geri qayıdandan sonra, 
atasının evində qalan 2 qardaşı ilə də mütəmadi görüşməyə başladı. 
Böyük oğlan idi, artıq öz yolunu müəyyən edə bilirdi. Yaman günlə-
rim ötüb getmişdi. Oğlumla bəxtəvər idik. 17 aprel 2013-cü ildə Dil-
suza toy çaldırdıq. Toyunun xərc-xəracətını də özü çəkmişdi. Cəva-
hir xanım danışdıqca yanır, odlanır, sakitləşə bilmirdi. Deyir, Allahın 
altında kar-kor olaydım, balamı tabutda görməyəyədim, bu xəbəri 
eşitməyəydim. Nə qədər toxtaqlıq versələr də, yana-yana söhbətinə 
davam edir Cəvahir ana:

-Məni yaxşı başa düşün, onu zəhmətlə böyütmüşəm. O biri iki 
oğluma “oğul” deməyə qoymayıblar. Heç indən sonra da onlara “oğ-
lum“ deməyəcəm, hər ikisi qardaşlarımdır daha. Mənim balam Dil-
suz idi. Dilimi ağzımda yandırdı. Sonra gəlini Röyaya tərəf dönüb 
dedi ki, mən səni indiyə qədər incitməmişəm, bundan sonra da xət-
rinə dəymərəm...

İgid Vətən oğlu Dilsuz Qarayev yeddi il idi ki, hərbi hissədə qulluq 
edirdi. Kəşfiyyatçı olduğundan sirrindən-sözündən, hara gedib-gəlmə-
sindən kimsənin xəbəri olmazdı. Gəlini Röya deyir ki, hərdən çəkmələ-
ri, ya da ki, paltarları palçıqlı olardı. O, işinə can yandırardı, ailəsinin 
də qayğısına həvəslə qalardı. İki il əvvəl baba ocağına vida demişdi, 
Sumqayıtda 47-ci məhəllədə ev alıb anası ilə gəlinini ora köçürtmüşdü. 
Yeni ocaqda şad-xürrəm, xoşbəxt yaşayırdılar. Qəlbinin ilk ovu Röyanı 
da yamanca sevirdi. Röya, necə Röya... baxışında-duruşunda bir maral 
ürkəkliyi var. O qədər gözəl, o qədər pakizə bir gəlindir ki, ağzını açıb 
danışanda elə bil ki, bulaqdan sakit sular axır.

Toy şamı sonacan yanmayan gəlin,
Əlinin hənası solmayan gəlin,
İndi o gəlini görməyə gəlin,
Onun taleyində yandı o gecə.

Xonçalar yol açdı qəbiristanlığa,
Ağlamaq öyrətdik yanan şamlara.
“Şəhid” adı verdik o qurbanlara,
Tufandı o gecə, qandı o gecə,
Necə gənc ömürlər yandı o gecə. 
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Qara örpəkli gəlin Röyadan Dilsuzla necə tanış olduğunu so-

ruşdum. Utana utana bir mənə və otaqda oturan qohumlarına baxır. 
Sonra cingiltili və həyalı bir səslə deyir:

- Əsgər getməmişdən bir gün qabaq, 2009-cu ilin yanvarında Sər-
həd babası ilə bizə gəldilər. Həmin gecə evlərinə qayıdandan sonra 
mənə telefonla mesaj yazdı ki, əsgərlikdən gələnə kimi onu gözlə-
yim. Gözlədim, gəldi, toyumuz oldu... Çox xoşbəxt yaşayırdıq. Heç 
yerə tək getməzdim. Onun işdən gəlməsini gözləyərdim. Hərdən öv-
ladımızın olmaması üçün narahat olardım, o da mənə təsəlli verib 
deyərdi ki, mənim uşağım sənsən... Sonuncu dəfə mənə mart ayının 
27-də zəng vurdu, dedi ki, hazırlaş, gəlib səni gəzməyə aparacağam. 
Günorta gəldi. Həmin gün Bakıda Dənizkənarı bulvarda xeyli gəzib 
dolandıq, doyunca gülüb-danışdıq. İndi fikirləşirəm ki, bəlkə də o, 
ayrılığın ailəmizə yaxın olduğunu hiss edibmiş... Tez-tez onunla Şə-
hidlər Xiyabanına baş çəkərdik. Orada uyuyan cavanların məzarüstü 
şəkillərini görəndə həmişə məni ağlamaq tutardı. Dilsuz mənə ürək-
dirək verib deyirdi ki, ağlama, şəhidlik böyük şərəfdir. Şəhidlər üçün 
ağlamazlar. Elə bil ürəyinə dammışdı. Bu ilin mart bayramlarının ha-
mısında məni gəzməyə aparmışdı. Axırıncı dəfə martın 28-də evdən 
çıxanda demişdi ki, aprelin 4-ü qayıdacağam. Onunla hər gün telefon 
əlaqəmiz var idi, bizə ürək-dirək verirdi. Dilsuz aprelin 3-də, axşam 
saat 6-da həlak olub. Həmişə düşmən qabağına gedib, uğurlu əməliy-
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yatlar keçirib. Onun xeyli fəxri fərmanları, medalları var. Bütün dö-
yüşlərdə, keçirilən əməliyyatlarda fərqlənirdi. Ölümündən bir neçə 
müddət əvvəl Müdafiə Nazirliyindən mükafat olaraq bizə böyük 
televizor hədiyyə etdilər. Bir ay bundan əvvəl isə Müdafiə Nazirliyi 
hərbi hissə daxilində bizə xidməti ev də vermişdi. Mart ayının 28-də 
oraya köçəcəkdik. Dilsuz isə həmin gün təlimə getmək adı ilə bizdən 
ayrıldı...

Röya ilə Dilsuzun toy şəkillərinə baxıram. Bərli-bəzəkli Röyanın 
xoşbəxt günündən yadigar qalan şəkillərə... diqqətimi onlardan ayı-
rıb, qarşımda daş heykəl kimi oturmuş qara örpəyə bürünmüş ca-
van gəlinə baxıram. Ötən günlər arasında yerlə-göy qədər fərq var. O 
bəyaz paltarlardakı gəlinin gözlərində nə qədər sevinc varsa, indiki 
qara örpəkli qadının çöhrəsində bir o qədər kədər var... Anam deyər-
di ki, iki sevgili bir-birini çox sevəndə, Tanrı onları tez ayırır.

Cəvahir ananın ah-naləsi adamın ürəyini dağlayır, onu incit-
məmək üçün söhbətimi tez yekunlaşdırmaq istəyirəm. Halallaşıb 
həyətdəki kişilərin yanına gedirəm. Qulaqlarımda isə Cəvahir ananın 
naləsi var: “Məni dağlara, daşlara salan balam... onun gəzdiyi yer-
lərə qaçacağam... O üzü qara torpağa tapşırmışam balamı, bəlkə nəfəs 
verə, oyadıb gətirə onu... Torpaq etibarsız olmur axı...”

Böyük oğlu Pərviz Qarayev indi anasının yanından əl çəkmir. 
İstəyir ki, anası başını onun çiyninə qoysun. Bir azca yanan ürəyinə 
su çiləyə bilsin. Pərviz deyir ki, məndən kiçik olsa da hamımız ona 
güvənirdik. Bir tikəsini tək yemirdi. Beş yaşlı oğlum Nəbi onun yo-
lunu elə həvəslə gözləyirdi ki... Bimirəm, necə aldadım indi uşağı...

Cəvahir xanımın dayısı Abbas Rüstəmovun söhbətlərindən mə-
lum oldu ki, Ağcabədinin Hindarx kəndində 10 min əhali yaşayır. Bu 
kənd igid oğulları ilə həmişə öyünüb. Bundan əvvəlki döyüşlərdə 
kəndin iyirmi gənci şəhidlik zirvəsinə ucalıb, onlardan on üçünün 
tabutu bir gecədə kəndə gətirilib. Bu hadisə Qarabağ savaşının ilk 
illərində baş verib. Hindarxlı şəhidlər arasında Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Etibar İsmayılovun və cəbhədə şücaət göstərmiş Qaraş 
Əliyevin adları da vardır. İgid döyüşçü Qaraş Əliyevlə Dilsuz Qara-
yev xalaoğludurlar. Hazırda Hindarx kəndindəki 3 saylı orta məktəb 
Qaraş Əliyevin adını daşıyır. 26 yaşlı kəşfiyyatçı Dilsuz Qarayev də 
son döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib, Talışlar kəndində xeyli erməni-
ni girov götürüb, son nəfəsinə qədər düşmənlə vuruşub. Onun ölümü 
yalnız ailəsi üçün deyil, kəndimiz, elimiz-obamız üçün böyük itkidir. 
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Abbas kişi söhbətinə onu da əlavə etdi ki, Dilsuzun ana babası Sər-
həd Hacıyev çox igid və mərd kişi idi. Kənddə, el-oba içində böyük 
hörmət sahibi idi. Bu uşağı da babası tərbiyə etmişdi, onu özü kimi 
böyütmüşdü. Sərhəd kişi ötən ilin sentyabrında dünyasını dəyişdi. 
Yaxşı ki, nəvəsinin ölümünü görmədi.

P.S. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır! Tabut... Görənlər 
deyirlər ki, Dilsuz Qarayevi tabuta qoyanda enli kürəkli, pəhləvan 
cüssəli bu igid tabuta sığmayıb, onun üçün daha böyük tabut hazır-
layıblar. Babasının həyətindəki vida mərasimində minlərlə adam işti-
rak edib. Ağcabədi və ətraf rayonlardan dəstə-dəstə qəhrəmanın so-
rağını alıb gələnlər üçrəngli zəfər bayrağımızı əllərində tutaraq, onu 
son mənzilə ehtiramla yola salıblar. Hindarxdakı Şəhidlər Xiyabanın-
da yayılım atəşi açılandan sonra, “Torpaq, Dilsuz əmanəti”, “Etibar, 
Qaraş gözünüz aydın olsun, Dilsuz hüzurunuza qələbə çələngi ilə 
gəldi” - deyə onu alqışlayıblar.

Vətən uğrunda, haqq savaşında həlak olan qəhrəman həmyer-
limizin evini tərk edəndə həyətdə oynayan bir topa uşaq cəlb etdi 
diqqətimi. Yaxınlaşıb onlardan Dilsuzu necə xatırladıqlarını soruş-
dum. Dedilər ki, onlar da böyüyəndə Vətənə Dilsuz kimi xidmət edə-
cəklər. Uşaqların içərisində ən böyüyü olan Sinan adlı oğlan isə dedi 
ki, məni də aparsalar, gedib dayımın qanını alardım.

Şəhidlərimizin dəfn mərasimlərində dalğalanan yüzlərlə Azər-
baycan bayrağını görəndə insanın ürəyi təlatümə gəlir. Axı, o ucada 
dayanan Bayraqları bayraq edən üstündəki müqəddəs şəhid qanları-
dır! Bu elə bir hissdir ki, onu sözlə ifadə etmək qeyri-mümkündür... O 
bayrağın həmişə ucalarda olması üçün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan 
igidləri hər zaman canlarından, qanlarından keçməyə hazırdılar.
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BABƏKİN NAKAM EŞQİ

Yaxın keçmişədək Dəvəçi kimi tanı-
nan, müasir dövrümüzdə isə qədim adı 
bərpa edilən Şabran rayonu irili-xırdalı 
onlarla kəndi ətrafında birləşdirir. Zey-
və kəndi Xəzərlə üz-üzə, dağların qoy-
nunda yerləşir. Bu kəndin yaşı VI-VII 
əsrlərə gedib çıxır. Yeddinci yüzilliyin 
salnaməçisi, alban tarixçisi Musa Kalan-
katuklu «Alban ölkəsinin tarixi» əsərin-
də “Zeyvə“ çeşnili xalçalardan söz açır. 
Sonralar isə Zeyvədə toxunan xalçaların 
çeşnilərinə XV əsr Avropa rəssamlarının 
əsərlərində rast gəlinir. Alban mədəniy-
yəti, alban abidələri əslində bu kəndin

hər qarışında diqqət çəkir. Zeyvə və onun ətrafında olan kəndlər dağ-
lara sığınıb və onların varlığı sığındıqları dağlara möhtəşəmlik gəti-
rir. Bu yerlərin çiçəyi-gülü, barlı meyvələri, başının üstündə uçan qar-
talları gözəldir. Göz gördüyünə bənzəyər və gördüyündən öyrənər. 
Böyük Qafqaz sıra dağlarının qoynunda yerləşən Zeyvə, Pirəbədil, 
Kirvar (Giləvar), Çiçi, Bilci, Düz Bilci, Bağ Bilci, Pirəmsən, Gəndab 
kəndlərinin sakinləri tarixən tat dilində danışıblar. Zeyvə kəndi ilə 
üzbəüz dağın arxasında olan Şamaxının Baba Zarat, Zarat-Xeybəri və 
Dəmirçi kəndlərinin sakinləri də eynən bu dildə danışırlar. Adətən 
qonşu kəndlərin sakinləri qədim dövrlərdən bir-biri ilə dost olub, 
bir-birinin evinə qonaq gedib-gəliblər. Qonağı isə göz bəbəkləri kimi 
qoruyub qiymətləndiriblər.

Cənnəti xatırladan bu yerlərin dağ yoxuşları ilə gəlib Zeyvə kən-
dinə yetişdim. Dağlar boyunca qıvırlanan və kəndin ortasından axan 
çayı keçib, aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla həlak olan şəhid Babək 
Vəfadar oğlu Abidovun evini gördüm. Elə bildim ki, öz kəndimiz-
dəyəm, Zarat-Xeybəri kəndində. Taxta darvazadan həyətə girdim. 
Ətraf gül-çiçək, bağ-bağat idi. Bu birmərtəbəli ev məni yaman çəkdi. 
Yaxınlaşanda baxdım ki, evin divarları şirəlidir. Zaman-zaman dağ 
kəndlərinin insanları axan çayın ətrafındakı daşları yığıb, çayın pal-
çıq və qumundan özlərinə ev, dam tikiblər. Sonra isə divarları elə çay 
palçığı ilə suvayıblar. Belə şirəli evləri qışda odun və mal təzəyi ilə 
qızdırıblar, yayda isə sərinliyinə söz olmayıb. Yan otaqlardan birinin 
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pərdəsini qaldıranda isə gördüm ki, evin küncündəki buxarının altın-
da yuxa bişirilir. O vaxtın insanları bu evlərin layihəsini elə qurublar 
ki, sacın altında yanan odunun tüstüsü qətiyyən otaqlara yayılmır. 
Evdən ruzi-bərəkət ətri gəlirdi.

Üzbəüz otaqdan başında qara örtük olan yaşlı bir qadın çıxdı. 
Bildim ki, o, Babəkin anası olacaq. Görüşdüm. Səsimizə Babəkin atası 
Vəfadar kişi də otaqdan çıxdı. Gəlişimin səbəbini biləndə, üzündə bir 
sevinc işığı göründü. Nə yaxşı bizi də yada salan oldu, - dedi, oğlu-
mun 3-dən sonra bu qapını heç kim açmayıb.

Şəhid üçün bəzədilmiş otağa keçdim, guman ki, gələcəkdə Babə-
kin bəy otağı olacaqdı. İndi bir ov tüfəngi, bir də dolabda Babəkdən 
qalan əşyalar-qırmızı beret, şəkillər, təsbeh, işlətdiyi qələm-dəftərlər 
bu otağın varidatı sayılırdı və onların heç biri danışmır, susurdu. Sa-
hibsiz əşyalar şəhidin atası Vəfadar kişini, anası Simnarə xanımı, qar-
daşı Elçini və iki bacısını da ovundurmaqda aciz görünürdü, amma 
hər bir əşyanın arxasında asılıb qalan xatirələr vardı... O xatirələrdən 
biri, Babəkin çox böyük çərçivəyə salınmış şəkli idi, onu sevdiyi qız 
gətirib divardan asmışdı. Bu xatirələrin içərisində ismini pünhan sax-
layıb, adına “Leyli” deyəcəyəm, o vəfalı gözəlin.

Abidovlar ailəsi Babəki sonuncu dəfə Novruz bayramında gö-
rüblər. Anası Simnarə xanımla axırıncı dəfə martın 27-də danışıb. 
Ana oğlunun kefsiz olduğunu hiss edib, narahatlıq keçirib. Lakin 
sonradan Babək nə ata-anasının, nə də qohum əqrəbasının zənglərinə 
cavab verməyib. Atası Vəfadar Abidov Zeyvə kəndinin orta məktə-
bində fizika-riyaziyyat müəllimidir. Qaldıq nigaran, deyir:

-Oğlumun tabutunu aprelin 9-da gətirib verdilər, onu heç açma-
ğa da qoymadılar. Babəklə birlikdə sayılıb-seçilən oğullar həlak oldu, 
komandiri Murad Mirzəyev idi. Murad Mirzəyev ancaq mənim oğlu-
ma həyatını etibar edirdi. Ona görə də komandir əsgərini ön sıraya öz 
yanında aparmışdı. Həm özü həlak oldu, həm də oğlum. Onlar bü-
tün Azərbaycana dayaq idilər, igid oğulları itirdi vətən. Oğlum həlak 
olandan sonra sənədlərini almaq üçün Yaşmadakı hərbi hissəyə get-
dim. Bir də gördüm ki, bir tərəfi yanmış, bir qolu olmayan oğlan ya-
naşdı mənə. Gözləri də görmürdü. Məni qucaqlayıb dedi ki, əmi mən 
bu gün əlsiz, gözsüz, yarımçıq canımla sağam. 2014-cü ilin avqustun-
da ermənilərlə qızğın döyüşlərdə minaya düşmüşəm. O zaman Ba-
bək məni öz avtomobilinə qoyub apardı qospitala. İndi Babək kimi 
oğul həyatda yoxdur, mən isə onun sayəsində yaşayıram. Bir gün də 
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onların generalı Hikmət Mirzəyevin qəbuluna getdim. Əvvəl oğlum 
haqqında soruşdum ki, görüm necə əsgər olub? Hikmət Mirzə- yev 
ondan çox razılıq elədi. Dedi ki, Babək öz ölümü ilə nə qədər döyüş-
çünü ölümdən qurtardı. Onu da dedi ki, oğlum elə bir qəhrəmanlıq 
edib ki, bunlar haqqında gələcəkdə danışılacaq. Sonra da əlavə etdi 
ki, oğlumun Milli Qəhrəman adına layiq görülməsi haqqında iki dəfə 
təqdimat da yazıb verib. Babək Şabranın Zeyvə kəndinin 7-ci şəhidi-
dir. Onlar Azərbaycan uğrunda döyüşüblər. Bu ölkənin hər yerində 
onların adını əbədiləşdirmək lazımdır.

Bütün analar üçün balaları şirindir, amma sonbeşik övlad lap şi-
rin olur. Simnarə xanım deyir ki, 3 may 1992-ci ildə dünyaya gəlmişdi 
oğlu. Olub-keçənləri dərdli ana xırda-xırda üyüdüb tökürdü:

-Mən oğlumdan heç doymadım ki... Hərbi xidmətə yollanandan 
sonra, yolunu özü müəyyən etdi. Hərbini sevib seçdi. Oğlanlarımın 
heç biri evlənməyib. Elçinin 30 yaşı var. Amma Babəki evləndirməyə 
hazırlaşırdıq. Deyiklisi var idi. İndi o qızın da üzünə baxa bilmirəm. 
Gəlir bu həyətə, məlul-müşkül dayanır, baxıram ürəyim yanır. O qı-
zın da yanında üzüqara hesab edirəm özümü. Bu nə bəxt, bu nə tale 
idi? Bəlkə də bir nişanəsi qalsaydı, belə yandırmazdı bizi. Dəfələrlə 
qulluq etdiyi hərbi hissədən təşəkkür məktubu, medal almışdı. Ko-
mandiri Murad Mirzəyev, Pəncəli, Mirsalam, Elnur İsgəndərov, Sa-
hil... Birlikdə şəhid oldular.

Talış kəndini alıb, sonra rahatca oturublar və ermənilərin atdığı 
mərmilərdən həyatlarını itiriblər. Hamısı da qanaxmadan ölüb. Rusi-
ya işə qarışıb atəşkəs elan edənədək yaralı zabit və əsgərlərə yardım 
getməyib. Ana kimi məni bu yandırır. 5 gün üzüqoyulu torpaqda qa-
lıb cansız bədənləri. Mənim oğlum erməniyə can verməzdi. Neçə il 
idi ki, Xüsusi Təyinatlı Dəstədə işləyirdi. Qırmızı beretlilərdən idi, 
dəfələrlə gedib, ermənilərdən qisasımızı alıbmış. Bunu oğlum həlak 
olandan sonra bildik. Bizim düşmənçiliyimiz erməni ilə tarixən olub. 
Bu kəndimizin ayağında Qəni dərə deyilən bir yer var. Əsl adı “Qanlı 
dərə”dir. El içində sonradan belə deyiblər. Balaca dəstə uşaqlar idik. 
Bir gün nənəmizdən soruşduq ki, ay Gözəl nənə, o dərəyə niyə “Qanlı 
dərə” deyirlər. O zaman nənəmin danışdıqlarından dəhşətə gəldik. 
Lakin nənəm dedi ki, bu söhbəti səsə salmayaq, bizi tutarlar. Nənəm 
balaca uşaq olanda, bütün ailə kənddə həyətdə oturub samovar qala-
yıblar ki, çay içsinlər. Bir də görüblər ki, qətrə-qoşunla silahlı-sursatlı 
ermənilər hücum etdilər kəndə. Həyətə girib uşaqların gözü qabağın-



Babək  Abidov

247

da nənəmin atasını döyüblər, babam bunlarla baş-başa gəlib, vuru-
şub, tabe olmayıb onlara. Ermənilər işi belə görəndə qaynar samovarı 
götürüb bağlayıblar babamın kürəyinə, qaçırdıblar aşağı-yuxarı, kişi 
yıxılıb, uşaqlarının, elə nənəmin də gözü qarşısında canını tapşırıb. 
Nənəm deyirdi ki, həmin gün aşağıdakı dərədən su əvəzinə qan axıb. 
Ermənilər bu kəndlərdə o qədər adam qırıblar ki, gəl görəsən...

Bu arada söhbətimizə Vəfadar müəllim müdaxilə edərək dedi:
- Biz dağ adamlarıyıq. Dilimiz də dağ tatlarının dilidir. Bu dağlar 

Qaçaq Mayılın oylağıdır. O vaxtlar yalnız əfəndilər və Qaçaq Mayıl 
gələndən sonra burada ermənilərə divan tutublar. Onları bu dağlar-
dan ilim-ilim itiriblər.

Vəfadar müəllimin Qaçaq Mayılın adını çəkməsi, mənə rəhmət-
lik atamın hər zaman bəhs etdiyi bir əhvalatı xatırlatdı və onu Vəfa-
dar müəllimə danışdım. Atamın babası Eyvaz kişi kəndimizin sayı-
lıb-seçilən kişilərindən idi. Özü də Müsavat dövründə nənəmin atası 
Mustafa ilə gedib Şamaxıda iclaslarda, yığıncaqlarda, qurultaylarda 
iştirak edərmiş. Mustafa babamın Nuru paşa ilə də xüsusi dostluğu 
olub. Qaçaq Mayıl Sovet hökumətinə, Rus imperiyasına dava açdığı 
vaxtlarda uşaqlarını, arvadı Aşa bibini, mühafizəçisi Əmiraslanı və 
nökəri Salmanı gətirib Xeybəri kəndindəki evimizdə gizlədir. Rus qo-
şunlarının atlıları bir dəstə ilə kəndə gəlib, arvad-uşağı, böyük-kiçiyi 
sorğu-suala tuturlar. Eyvaz babam deyir ki, kənddə belə adamlar yox-
dur. Nənəm Mələksüma da deyir ki, bir neçə gün əvvəl qonaq olub-
lar, sonra da gediblər. Eyvaz babamın iki arvadı, - Mələksüma nənə 
və Gülşad nənə zirək tərpənib, Qaçaq Mayılın arvad-uşağını başqa 
evdə gizlədirlər. Sonra rus ordusunun əsgərləri babam Eyvazın əl-qo-
lunu bağlayıb aparırlar. Qaçaq Mayıl da dağlarda qurduğu kahalarda 
dayanıb bu mənzərəni seyr edib. Başqa vaxt olsaydı, rus əsgərlərinə 
atəş açardı. Bu dəfə Eyvaz babamı onların içərisində gördüyündən, 
sakitcə dayanıb, silaha əl atmayıb. Məqam gözləyib ki, qisasını alsın. 
Babamı aparandan sonra, Qaçaq Mayılın nökəri Salman qız-gəlinin 
yerini nişan verir. Babam Eyvaz, o zaman Qubada qazamatda yatır. 
Qaçaq Mayıl sonralar onu zindandan da qaçırır. Nökər Salmandan da 
qisasını alır. Bizim kənd adamlarının dediyinə görə, Qaçaq Mayılı öz 
oğlu Səməndər vurub. Deyilənlərə görə, üç oğlundan təkcə Səməndər 
çox ərköyün imiş. Heç ipə-sapa yatmayan Səməndər artıq bəzi yerlər-
də kənd adamlarını çapıb-talayırmış. Xəbər Qaçaq Mayıla çatır, o da 
deyir ki, harada görsəm, başını kəsəcəyəm. Bir gün Qaçaq Mayıl meşə 
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ilə Təngəaltındakı mağarasına gələndə baxır ki, havadan tütün iyi gə-
lir. Özü çəkdiyi tənbəkini ətrindən hiss etdiyi üçün düşünür ki, bu 
mənim oğlum Səməndərin işi olacaq, ondan başqa kimsə cürət edib, 
mənim kahamda tənbəkimi çəkə bilməz. Bu vaxt oğlu mağaradan 
əlində beşatılanla çıxır. Qaçaq Mayıl ona deyir ki, birdən məni vurar-
san haaaa.. Elə bu vaxt beşatılan açılır... Erməniyə, sovet hökumətinə 
divan tutan Qaçaq Mayıl fərsiz övladı Səməndərin gülləsindən ölür. 
Əlbəttə, bu bizim kənd içində yayılan rəvayət idi.

P.S. Müxtəlif mənbələrdə və ədəbiyyatlarda Qaçaq Mayıl belə xa-
rakterizə olunur: “Qaçaq Mayıl XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərin-
də Azərbaycanın şimalında ermənilərin və XI Qırmızı ordunun Azər-
baycanın müxtəlif rayonlarına, o cümlədən Qubaya hücumlarının 
qarşısını alan mühüm şəxslərdən olub. Qaçaq Mayılın Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin fəalları ilə sıx əlaqəsi və dostluq münasibətləri 
vardı. O, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaxın dostu idi. M.Ə.Rə-
sulzadə Lahıcda qaldığı vaxtlarda ona yardım edib. O, həmçinin M. 
Ə. Rəsulzadənin Azərbaycanı tərk etməsində də iştirak edib. Qaçaq 
Mayıl 1924-cü ildə bolşeviklər tərəfindən qətlə yetirilib.

Təbii ki, mən böyüklərdən eşitdiyim əhvalatı yazdım, Qaçaq 
Mayılın ölüm səhnəsinin həqiqətə nə qədər uyğun olduğunu söy-
ləməkdə acizəm. Ancaq onu bilirəm ki, bu məşhur qaçaq ermənilərlə 
sona qədər vuruşub. Ermənilərlə döyüşlərdə Qaçaq Mayıl ilə birlikdə 
Əfəndilər də igidlik göstəriblər. Bu gün Zeyvə kəndinin girəcəyində-
ki qədim qəbiristanda Əfəndilər adı ilə məşhur ziyalı qardaşların da 
məzarı var. El-camaat o məzarı qardaşların xatirəsinə ehtiram əlaməti 
olaraq göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayır.

Vəfadar müəllimə söylədim ki, bizim bu tarixi bağlılığımız, gene-
tik yaddaşım bu həyəti görəndə təzələndi və istər-istəməz, bu ocaqda 
özümü doğma hiss etdim.

Vəfadar müəllim söhbətinə davam etdi:
-Bu yerlərin adamları, dağlarımız kimi vüqarlı, çaylarımız kimi 

coşqun, bulaqlarımız kimi dupduru və büllurdular. Bizim hər bir oğ-
lumuzun, qızımızın canında qeyrət, vətən təəssübkeşliyi var. Qaçaq 
Mayıl, Şeyx Şamil bu yerlərdə at oynadıblar, bu yerlərin havası, suyu 
adamı qəhrəman edir. Bu dağlar elə kişilər yetişdirib ki... Hərbiyə də 
kəndin cavanları vətən təəssübü çəkdiklərindən getdilər...

Biz söhbət etdikcə, Simnarə xanım yanıb-qovrulurdu. Arada söh-
bətimizə də qoşulurdu:
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-Mübariz İbrahimovun anasına televizorda qulaq asanda eşitdim 
ki, deyir əvvəl necə xoşbəxt olmuşuq. İndi Mübarizin anasını başa 
düşürəm, indi bilirəm ki, şəhid anası olmaq, unudulmaq nə demək-
dir, xoşbəxt olmaq nə deməkdir. Gözüm o qapıda qalıb. Elçini dilə 
tuta bilmirəm. Dünən gediblər ot çalmağa. Ata-bala dəryazı atıb gə-
liblər ki, kimin üçün edirik bu tədarükü... Elçin deyir ki, əvvəllər nə 
iş görürdümsə, fikirləşirdim ki, qardaşımla ikimiz üçündür, daha ar-
zularım da qeybə çəkilib. İndi oğlumuz haqqında bir təzə söz eşit-
mək, təsəlli almaq üçün qapı-qapı şəhid evlərini gəzirik. Gah Xızıya 
gedirik, gah Neftçalaya gedirik, gah Astaraya... Heç yerdən Babəki 
tapmırıq. Barəsində bircə söz eşidəndə, ürəyimiz təsəlli ilə dolur.

Evlərinin yaraşığı, işığı gedən məhlədən ayrılıb, “Yolçu yolun-
da gərək” deyib, Simnarə xanım və Vəfadar müəllimlə vidalaşdım, 
mənə sac üstündə bişirilən yuxadan da büküb verdilər. Çörəyin ətrini 
sinəmə çəkdim, yurd yerimiz, baba ocağımızın havasını duydum. O 
çörəyin ətrində nənəmin laylalarını, bayatılarını xatırladım.

Əzizinəm arxa haray,
Su gəlir arxa haray,
Qərib igid yad ölkədə,
Çağırır arxa, haray.
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Bu şəhid dastanının əvvəlində bir vəfalı Leylidən də bəhs etdim. 
Babək Abidovun həyat hekayəsini qələmə almazdan əvvəl telefon 
açıb o vəfalı Leylini aradım. Nələr danışdı, nələr söylədi... Onun de-
diklərindən:

-Babək məndən bir neçə yaş balaca idi. Həkiməm. Mənim qəbu-
luma gələndə tanış olmuşduq. Onun böyrəklərində ciddi problem 
var idi. Mən bilmirəm, bu cür problemlə onu necə götürmüşdülər 
hərbiyə. Dəfələrlə dedim ki, sən ordudan tərxis olunmalısan, fikrimlə 
razılaşmadı. Bir neçə dəfə müayinəyə gələndən sonra, məni sevdiyini 
dilə gətirdi, əvvəlcə güldüm, sonra onu başımdan elədim. Nuh dedi, 
Peyğəmbər demədi, əl çəkmədi məndən. Axır ki, saqqızımı oğurlaya 
bildi. 2013-cü ilin avqust ayında ilk dəfə görüşə çıxdıq, ondan sonra 
bəxtəvər günlərimiz başladı... Bütün bayramlarda mənə ən gözəl gül 
çələngləri gətirərdi. Onun verdiyi gülləri bilmirəm nədəndir, quru-
dub saxlamışam.

Leyli çiçək dolu xatirələrini son ümid kimi yenə də saxlayır, ölən 
sevgisinin ruhunun o qurumuş çiçəklərdə yaşadığını düşünür. Hər 
ləçək bir gündür, bir andır Leyli üçün. Leyli deyir ki, indi Babəkin 
telefonunu və nömərsini də o işlədir. Bu telefondan özünə, öz telefo-
nundan isə Babəkə məktublar yazır. Özü yazıb, özü də Babəkin əvə-
zinə cavab verir. Babəkə yaxşı bələd olduğundan, verdiyi suallara ca-
vabları da aydındır. Sevgi şairi Nüsrət Kəsəmənlinin yazdığı misralar 
yadıma düşdü, Leylinin həyatı ilə çox uzlaşırdı:

O qız öz- özünə məktublar yazar,
Yazan da özüdür, alan da özü.
Durub bütün qışı boylanar yazar,
Pərişan- pərişan qalanda özü.

Bölüşməz dərdini tay-tuşlarıyla,
Sirriylə hamını sehirləyər o,
Köksünə tökülən göz yaşlarıyla,
Gizli məktubları möhürləyər o.

-Babək 3 may 1992-ci ildə dünyaya gəlmişdi. 3 aprel 2016-cı ildə 
isə mənim və anasının dünyasını tərk etdi. Namazlarım və dualarım 
qəbul olmadı. Mən Babəkimin dəfninə çata bilmədim ki... Ondan 
xəbər gəlməyən həmin günlər dəli ceyrana dönmüşdüm. Bir Alla-
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hın məndən xəbəri oldu. Getdim sevdiyimin evinə... Bakıdan Zeyvə 
kəndinəcən olan yollar necə uzun imiş. Elə bilirdim ki, mən oraya 
çatsam, Babək oyanacaq. Çatmadım. Ağ gəlinlik libasında, ağ fatada 
getməli olduğum həyətə qara paltarda, qara örpəkdə gəldim. Babəki 
dəfn edib qayıdandan sonra, təzəcə yuxulamışdım ki, bir də gördüm 
başımı kimsə tumarlayır. Üzümə Babəkin nəfəsi toxundu, əli ilə saç-
larımda sığalını hiss elədim. Tez diksinib ayıldım, gördüm ki, mənə əl 
eləyib qapımızdan çıxdı... Məni kimsə aldada bilməz... Amma çoxları 
inanmayacaq, onun nəfəsini həqiqətən hiss etdim və inandım ki, mə-
nimlə sağlığında olduğu kimi vidalaşan Babəkim idi.

 İndi Babəkgilin evinə tez-tez gedib gəlirəm. Dəfnindən 7 gün 
sonra, ad günündə, Silahlı Qüvvələr günündə getmişdim kəndə. Bir 
dəfə gedib bir ağacın altında dayandım. Bir də gördüm ki, Simnarə 
xala mənə deyir ki, ay qızım niyə o ağacın altında dayanmısan ki? Ca-
vab verdim ki, nə bilim vallah. Simnarə xala dedi ki, sən demə, Babək 
həmişə bu ağacın altında dayanarmış. O həyətdə, o kənddə, hər yerdə 
Babəkin əl izləri var.

Neçə sevgiləri, neçə toyları, neçə sevincləri yarımçıq qoyur mü-
haribələr. Ancaq müharibələrin sonunda qələbə olanda, insanları o 
qədər yandırmır. Çünki bilirlər ki, o qanlar, o canlar hədər yerə qur-
ban getməyiblər. 2-5 aprel döyüşlərində həlak olan qəhrəman oğulla-
rımız aləmə səs saldılar. Azərbaycan əsgərlərinin qəhrəmanlığından 
bütün dünya danışdı. Onların igidliyi sayəsində düşmən tapdağı al-
tında olan torpaqlarınızın kiçik bir hissəsi azad olundu. Əlbəttə ki, 
ermənilərin tərəfdaşları, mühafizəkarları işə qarışmasaydılar, həmin 
gecələrdə ordumuz vətən torpaqlarını azad edəcəkdilər. Nə yazıqlar 
olsun ki, bizi sona qədər qəhrəmanlıq etməyə də qoymurlar! Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Gülüstan poeması” yadıma düşdü:

Həmin gün ölkəni apardı sel, su,
Tutuldu çöhrəsi günün, ayın da.
Qoca Nəbatinin eşqi, arzusu,
O gün batmadımı Arpa çayında?

Ağlayıb dağlardan əsən küləklər,
Bu məşum xəbəri aləmə yaydı.
Sanki dilə gəldi güllər, çiçəklər:
«Bu işə qol qoyan qollar sınaydı».
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QİSMƏTİNİ TANRI GÖYLƏRƏ YAZDI

Oğlundan yadigar qalan əşyalar xa-
tirə kimi boylanır onlara sarı... Həlimət 
Bayramova sağına baxır, soluna baxır, 
həndəvərində 23 yaşlı oğlunu tapmır. 
Ona həmişə sürprizlər edən Sərxan Bay-
ramovdan yenə də xoş gözlənilməzlik-
lər umur... Övladları ölən valideynlər, 
əzizlərini itirənlər tam mənası ilə xoş-
bəxt olmurlar. Hər ay son müharibəmiz-
də, torpaq savaşımızda şəhid olan vətən 
oğullarımın qapısını açıram. O evlərdə 
xoşbəxtlikdən əsər-əlamət görmürəm. 
Xoşbəxtlik o evləri tərk eləyib. Zaqata-
lada beşmərtəbəli evin sonuncu qatında

yaşayır Bayramovlar ailəsi. Əslində ailənin başçıları Oktay da, Hə-
limət də cavandırlar, hər ikisinin 50 yaşı ancaq olar, bu yaşda taleyin 
ağır yükünü, övlad itkisini çiyinlərində daşıyırlar...

Şəhidimizin anası Həlimət Bayramovanın söhbətindən məlum 
oldu ki, Sərxanla son görüşü bu ilin bayram axşamında, martın 20-də 
olub. Bayramın səhərisi günü onu sevinclə yola salıblar. Mart ayının 
22-də isə Sərxan üçün qız qapısına elçi gedib, el adətiylə xeyir işinin 
“hərisini” alıblar. Nişan gününü də aprel ayının 10-a təyin ediblər. 
Sən saydığını say, gör fələk nə sayır... Aprel ayının 10-da isə Sərxan 
Bayramovun üçrəngli Azərbaycan bayrağına bükülmüş tabutu gəti-
rildi...

Əslində həyat hekayətindən bəhs etdiyim şəhidlərin taleləri 
bir-birinə çox bənzəyir. Onlar haqqında yazı yazmağa başlayanda, 
hərdən mənə elə gəlir ki, təkrar fikirləri ağ səhifələrə yenidən köçü-
rürəm. Sonra bu səhv düşüncəmin üstündən xətt çəkirəm, mənim 
qəhrəmanlarım taledə və əməldə bəlkə də bir-birinə bənzəyir, bunun-
la belə, hər birinin dünyaya sığmayan öz arzularına sahib olduğunun 
fərqindəyəm. Pərən-pərən düşmüş arzuları sərhəd tanımasa da, bi-
lirəm ki, gənclik və şəhidlik zirvəsi onları bir araya cəm edib.

Həlimət Bayramova bütün şəhid anaları kimi dərdli danışır və 
əsasən oğlunun son günlərini xatırlamağa çalışır:

-Vallah, bilmirəm necə anayam, heç yuxuma da gəlmədi, heç na-
rahat da olmadım, ürəyimə də dammadı axı... Mən Sərxanın ölümü 
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haqqında heç vaxt fikirləşməmişdim. Mən onun toyuna hazırlaşırdım, 
onun üçün xonçalar tutacaqdım. Sərxan o qədər həyatsevər oğlan idi 
ki... O olan yerdə ancaq sevinc, şənlik qərar tutardı. Qəfil gəlişiylə 
bütün məclislərdə ab-havanı dəyişər, gülüş-sevinc səpələyərdi ətrafa. 
Heç vaxt oğlanlarım bizə əziyyət verməyiblər. Böyük oğlumu keçən 
il evləndirdim. Bir dəfə də olsun onlar, atalarından nəsə istəməyiblər, 
sirlərini, sözlərini mənimlə paylaşıblar. Deməyə o qədər xatirəm var 
ki... Ancaq, heç biri onu qaytarmayacaq. Bu evin hər küncündə, hər 
bucağında onun xatirəsi, izi var. Son zamanlar söhbət edəndə mənə 
deyərdi ki, ana, sən möhkəm ol, bir dəfə də ağzından vurdum ki, bu 
nə sözdür deyirsən mənə, axı nə baş verib ki, möhkəm olum. Bəlkə də 
özü bilirmiş ki, ömrü yarımçıq qalacaq...

Oğullar həm atalara, həm vətənə, həm ailəyə dayaqdır. Sərxa-
nın atasına oğlu dəfn olunarkən, onun tabutuna bükülən Azərbay-
can bayrağı veriləndə, hönkür-hönkür ağladığı məqamı xatırlayıram. 
Ona sual verməkdən ehtiyatlanıram. Qorxuram ki, yenə hönkür-hön-
kür ağlayacaq. Söhbəti arandan, dağdan gətirib, mətləbə yetirirəm. 
Ürək edib nəhayət Oktay Bayramovdan oğlu Sərxanı soruşuram. Ca-
vabı belə olur:

-Özüm çilingərəm. Sərxana da öyrətmişdim sənətimi. Əvvəlcə 
oxumağa meyli olmadı. Sonra əsgər getdi. Bir gün də dedi ki, Xüsusi 
Təyinatlı Bölməyə yazılmaq istəyir. Onu fikrindən çəkindirə bilmə-
dik. Böyük qardaşı Harun da hərbçidir. O, Ali Hərbi Akademiyanı bi-
tirib. 8-ci sinfi qurtarandan sonra, Sərxanın sənədlərini Cəmşid Nax-
çıvanskı adına hərbi liseyə verdik. Qəbul olunmadı. Necə ağlayırdı, 
necə tökürdü gözünün yaşını... Bu sənəti sevirdi, hətta uşaqlıq şəkil-
lərinin içərisində də hərbi formada bir şəkli var idi. Bütün ümidləri-
mizi, arzularımızı yarımçıq qoydu Sərxan. Aprelin l-dən 2-nə keçən 
gecə erməni qəsbkarları torpaqlarımızda qəfil döyüşlərə başlayanda, 
bizim əsgərlərimiz şücaət göstərib, döyüşlərin ilk günündə kəşfiyyat-
çı oğlum Sərxan da onların sıralarında olub. Tərtər istiqamətində Ta-
lış yüksəkliyinin alınmasında o da vuruşub, əzmkarlıq göstərib. Son-
ra da şəhidliyin zirvəsinə ucalıb. Yəqin ki, Qalibiyyətdən xəbəri olub, 
şəhidlərin qanı bahasına torpaqlarımızın bir hissəsinin azad edilmə-
sini bilib. Deyirlər ki, aprelin 3-də düşmən gülləsinə tuş gəlib. An-
caq biz ümidsiz deyildik, şəhərin prokuroru, komissarı xəbəri eşidib 
evimizə gəlmişdilər. Ailəmizə ürək-dirək verib dedilər ki, ümidimizi 
Allahdan üzməyək. Dəqiq məlumat olmadığı üçün ölüm haqqında 
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fikirləşməyək. Kəşfiyyatçıdır Sərxan, bəlkə əməliyyatdadır, bəlkə ya-
ralıdır, o qədər qara xəbəri çıxıb, sonra qayıdanlar olur ki... O gündən 
aprelin 10-na kimi ümid göyərdi içimizdə. Düz 8 gün xəbər gözlədik. 
Aprelin 10-u axşamı oğlumu Qızıl Aypara Cəmiyyəti təmas xəttindən 
götürübmüş, tabutda evə gətirdilər...

-Sərxan haqqında həlak olub dedilər, ancaq içimdə bir boşluq 
vardı. - Həlimət xanım söhbətinə başladı:

 - Mənə deyirdilər ki, nə hiss edirsən, anasan axı... Deyirdim ki, 
balam sağ olsaydı varlığını hiss edərdim, yəqin sağ deyil ki, daxi-
limdə bir boşluq yaranıb. Arada istəyirdi ki, gedib Rusiyada güləş 
komandasına yazılsın, gözümdən uzağa qoymadım getsin. Kaş gön-
dərəydim. Gedib Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrə yazıldı. 400 nəfərin içə-
risindən Sərxanla birlikdə 42 nəfəri seçmişdilər. Sevdiyi işlə məşğul 
idi. Ona 3 ayda bir dəfə məzuniyyət verirdilər. Gəlişi ilə məhəlləni 
səsə-küyə bürüyərdi. Sərxanı hamı sevirdi. Bir də görürdün, gecənin 
yarısı gəlib, pəncərəni açır, var gücü ilə qışqırırdı ki, ay qonşular, mən 
gəlmişəm. Onu da deyirdi ki, daha atam işə getməsin, artıq əlim qa-
zanc tutur. İstəməzdi ki, bir adama əziyyət versin, kimsənin xətrinə 
dəysin. Gözləri elə işıqlı idi ki, həmişə gülərdi Sərxanım...

Bu sözləri deyəndə, Sərxan Bayramovun şəkli anasının əlində idi. 
Sevə-sevə əlində tutduğu şəkli əzizləyirdi, tumarlayırdı. Analar itir-
dikləri oğlanlarını bax belə ağlayır, belə sevir, belə əzizləyirlər... Hələ 
qonaqlar dağılandan, gedib-gələnin ayağı çəkiləndən sonra danışa-
caqdı Həlimət xanım oğlu Sərxandan, lakin səsinə səs verməyəcəkdi 
balası.

Həlimət Bayramova Sərxan haqqında xoş xatirələr çox yazıl-
sın deyə, müəllimləri və dostları ilə əlaqə saxlamağımızı xahiş etdi. 
Biz beşinci mərtəbədən həyətə enəndə qonşuları məhəllədə gördük. 
Əminə, Nəsihət və Vüqar Sərxan Bayramov haqqında yazmaq istədi-
yimizi biləndə ürək sözlərini dilə gətirdilər. Əminə xanımın dediklə-
rindən:

-Onu məhəlləmizdə sevməyən adam yox idi. Sərxan yaxşı uşaq 
idi, ümumiyyətlə onlar tərbiyəli ailədirlər. Biz qonşular hara baxırıq-
sa, onun yeri görünür. Bir söz var, o ölməyib deyirlər, vallah biz də 
elə düşünürük ki, Sərxan yenə böyürdən çıxacaq, gülüb-danışacaq, 
zarafatlaşacaq bütün məhəllə adamları ilə. Axırıncı dəfə ona dedim 
ki, bala, qayıt gəl, ata-anan da təkdir evdə. Dedi ki, xala, mən get-
məsəm, kim gedəcək, amma şəhid olsam ağlamayın. Heç hələ anası-
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na deməmişik bu sözü. Üzünə baxa bilmirik Həlimətin. Ancaq ney-
ləyək, Vətən yolunda şəhid olub, onun qanı ilə torpaq azad etmişik.

Sərxan Bayramov Zaqataladakı şəhid Nizami Hüseynov adına 
rus təmayüllü orta məktəbi bitirib. Nizami Hüseynov 1994-cü ildə 
Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olub. Bu gün həmin məktəbdə 
Sərxan Bayramovu da artıq şəhid kimi anırlar. Məktəbin müəllimləri 
Larisa Əsgərova və Sərxanın sinif rəhbəri olmuş Nərgiz Ədilovadan 
aldığımız cavab gənc şəhidin məktəb illərini gözlərimiz önündə sər-
gilədi. Larisa Əsgərovanın dediklərindən:

-Bizim rayonumuz qəhrəmanlar məskənidir, Qarabağ torpağı 
uğrunda canlarından keçmiş 192 nəfər zaqatalalı şəhid var. 2-5 ap-
rel günlərində isə məktəbimizin sevimli şagirdi Sərxan Bayramovu 
itirdik. Elə şagirdlər var ki, onlar müəllimlərin və məktəbin yadın-
da həmişəlik qalır. Sərxan məhz o cür uşaqlardan idi. Dərslərini əla 
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oxumurdu, ancaq ədəbiyyata marağı var idi. Tay-tuşları arasında onu 
hamı sevirdi. O, məktəbin divarları arasına sevinc, şənlik gətirirdi, 
sanki hamının dostu idi. İndi onun yoxluğunu qəbul etmək çox çə-
tindir. Sərxan Bayramov yalnız bizim məktəbin, rayonun yox, bütün 
Azərbaycanın fəxridir. 40 gün məktəbin foyesində onun şəklini sax-
ladıq. Məktəblilər Zaqatalanın dağlarından, düzlərindən topladıqları 
təzə-tər çiçəkləri hər gün gətirib, onun foyedəki şəklinin önünə qo-
yurdular. Sərxanın həmin şəkli hazırda qəhrəmanların sırasını bəzə-
yir. Yeri çox görünür, heç kimdən köməyini əsirgəməzdi, o, bizim 
sanki təcili yardımçımız idi.

Nərgiz Ədilovanın dediklərindən:
-Mən Sərxanın sinif rəhbəri olmuşam, həm də riyaziyyatı tədris 

edirdim onlara. Məktəbi bitirsə də, bu ünvanı unutmamışdı. Nə za-
man Zaqatalaya gəlirdisə, mütləq bizə baş çəkirdi. Məktəbli olanda 
çox dəcəl, şuluq idi, səs- küy salırdı. Buna görə də ona “baltuşka-ver-
tuşka” deyirdik. Danlayanda sözümüzdən inciməzdi, öz səhvini başa 
düşərdi. Onların sinif uşaqları ilə bu gün də əlaqələrim var. Sərxanın 
qara xəbərini eşidəndə hamımız çaşqınlıq içərisində idik. Bu xəbərin 
yalan olmasını arzulayırdıq. Aprelin 11-də səhər məktəbin qocaman 
müəllimi Ənvər Məhyəddinov ağlaya-ağlaya uşaqlara Sərxan Bayra-
movun şəhid olması xəbərini verdi. Onların üzünə baxa bilmirdik. O 
gündən sonra məktəblilərimizin də ruhu dəyişdi elə bil, hamısının 
başında qəhrəmanlıq havası dolaşırdı. Hətta iki şagirdimiz ona şeir 
də həsr etmişdilər. 11-ci sinif şagirdi Dina Hacımadayeva yazdığı şei-
rini ürək ağrısıyla söyləmişdi:

Əlvida deyirəm Şəhid Sərxana,
Bir başqa dünyanın adamısan sən.
Bizimlə xatirən qalır əbədi,
Bizimçün əbədi qəhrəmansan sən.

Sənintək Vətənə oğul olmaqçün,
Sıraya düzülüb şagirdlərimiz.
Sənə bənzəməkçün, şəhid olmaqçün
Azad etməliyik bu torpağı biz.

Namiq Abbasovun dostu Sərxan haqqında söylədikləri:
-Qardaşım idi Sərxan. Sinfə ilk ayaq basan gündən onunla dost 
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olmuşduq. Hətta sinif yoldaşımız İnaranın xatirə dəftərindəki “Ən 
yaxın dostun kimdir?” sualının cavabına ikimiz də bir-birimizin adı-
nı yazmışdıq. Çox istəyirdim onu. Məktəb vaxtı həmişə bir-birimizin 
evinə gedib-gəlirdik. Elə səmimi zarafatlarımız olurdu ki... Məktəb-
dən sonra əsgərlik ayırdı bizi. Bir müddət telefonla əlaqə saxladıq, 
əsgəri xidmətimizi başa vurandan sonra, yenidən doğma şəhərimiz 
Zaqatalaya qayıtdıq. Hərdən atasının maşınını götürüb sürərdi, 
mən də onunla bərabər olardım, gur musiqi sədaları altında şəhərin 
küçələrini dolaşardıq. Amma sonralar bu vərdişimizi tərgitdik. Çünki 
artıq özümüzü böyük kişilər kimi hiss edirdik. Bakıda Xüsusi Təyi-
natlı Qüvvələrə qəbul olunandan sonra, ikimiz də gecələr gəzməyə 
çıxırdıq. Səhər açılana qədər bir yerdə olurduq, bir-birimizdən ayrıl-
maq istəmirdik. Səhər də yuxulu-yuxulu gedirdim işə. Çətin günlə-
rimdə mənə o qədər əl tutub ki, Sərxan. Həmyaşıd olsaq da, mənə 
həmişə yol göstərər, məsləhətlər verərdi. Bu gün Sərxan yanımda 
yoxdur, Bakı da, Zaqatala da mənə yad görünür. Hər səhər işə ge-
dərkən görüşdüyümüz yerlərdən keçirəm, hər yerdə izini görürəm 
qardaşımın-dostumun.

Yenicə Xüsusi Təyinatlılar Bölməsinə qəbul olunmuşdu. Zaqa-
talada evlərində oturmuşduq. Həlimət xala paltarlarını ütüləyirdi. 
Geyinib gəldi. Elə vüqarla dayandı ki, qarşımızda, üstəlik əlini qaldı-
rıb, əsgər salamı da verdi. Dedi bax, qaqaşın xüsusi təyinatlıdır daha. 
Pəncərənizi açıq qoyub, rahat yata bilərsiniz, cəbhəni mən qoruyu-
ram. Hərbdən aldığı maaşını evə göndərirdi, çox xeyirli övlad idi. 
Onun yerini heç vaxt, heç kim doldura bilməyəcək.

Hollandiyada yaşayan sinif yoldaşı İnara Hüseynovanın de-
diklərindən: “Mən indi uzaqlardayam. Tale hərəmizi bir tərəfə atıb. 
Sonuncu dəfə 2013-ci ildə görüşmüşdüm onunla. Özü də təsadüfən 
Zaqatalada üz-üzə gəldik. Çox sevindik. Beş dəqiqə vaxtımız oldu 
danışmağa. Onun həlak olması xəbərini eşidəndə imtahanda idim. 
Əvvəlcə inanmadım. Elə bildim sinif uşaqlarımız zarafat edir mənim-
lə. Sonra onun əmisi oğlu Muradla danışdım. Murad xəbəri təsdiqlə-
di. Ancaq sona qədər inanmırdıq gözlənilməz ölüm xəbərinə. Ümid 
edirdik ki, hələ sağdır, yaralıdır, aprelin 10-da bütün son ümidlərimiz 
qırıldı. Allaha o qədər dualar edirdik, o qədər yalvardıq ki, hifz elə-
sin Sərxanı, eşitmədi sözümüzü. Bizim üçün o günlər çox ağır keçdi. 
O, həyatı çox sevirdi. Artıq üçüncü aydır ki, Sərxan yoxdur sıramız-
da, hələ də inanmaq istəmirik yoxluğuna. Həyat həm də qəddardır. 
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Həmişə ən yaxşıları aparır. Əgər mənim gücüm çatsaydı, bütün va-
ridatımı verərdim ki, təki Sərxan sağ-salamat geri qayıtsın. İnanın, 
belə düşünən təkcə mən deyiləm, həm də bizim bütün dostlarımızdır. 
Bundan sonra bir yerə yığışanda, Sərxanı aramızda görməyəcəyik... 
Onu heç kim əvəz edə bilməz, o əbədi olaraq bizim ürəyimizdə qala-
caq.”.

Bu şəhidin tale yazısını, ömrünün qısa hekayətini 4-cü sinif şa-
girdi olan Viktoriya Miloserdovanın şeiri ilə bitirmək istəyirəm. İstər 
Viktoriyanın, istərsə də Dinanın şeirləri iki kövrək qəlbli qızcığazın 
ürək göynərtiləridir. Bu şeirləri onlar rus dilində yazıblar. Tərcüməni 
öz yaşlarına, öz yazdıqlarına uyğun etməyə çalışdım, əslində yazdıq-
larının sətri tərcüməsidir. Yəqin ki, kimsə deməyəcək ki, bu nə şeir-
dir. Şəxsən mənim üçün bu şeirlər hazırkı dəqiqələrdə ən mahir bir 
şairin qələmə aldıqlarından üstündür. Bu şeirlərdəki ağrıları duyan-
lar biləcəklər, anlayacaqlar məni. Onlar artıq müharibənin, ayrılığın 
acısını hiss edirlər. Ən azı, qocaman müəllim Ənvər Məhyəddino-
vun gözlərindən şəhid üçün axıtdığı göz yaşları balaca Viktoriyaya 
təsirsiz ötüşməyib. Müharibə və itki körpə balalarımızı qəmli şeirlər 
yazmağa məcbur edir. Viktoriyanın bu şeiri müharibəni yaradan şey-
tanlara güclü şillədir və qızcığaz bu şeiri ilə dünyaya səslənir. Sənin 
o xırdaca əlini öpmək də şərəfdir, ay balaca Vətən qızı. Nə yazıqlar 
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olsun ki, o kiçik əllərindəki qələm ayrılıq, həsrət, müharibə ağrısını 
yazdı. Sərxan canından keçdi ki, sən bu Vətəndə azad yaşayasan!

Viktoriya Miloserdovanın şeirini oxuculara təqdim edirəm:

O çox igid idi, cürətli idi,
O çox mehribandı, cəsarətliydi.
Bir bahar səhəri, bir aprel günü 
Vətən torpağında o həlak oldu.
Yox, həlak olmadı, yenə doğuldu,
Biz onu heç zaman unudammarıq.
Ancaq ki, ancaq ki, biz heç bir zaman,
Sərxanın yoxluğun istəməmişik.
Onun da taleyin beləcə yazıb,
Tanrı alıb onu, aparıb bizdən,
Onun qismətini göylərə yazıb.
Ey qəhrəman Sərxan, ey igid Sərxan,
Bizim 2 saylı məktəbimiz də,
Sənin ünvanını qəlbinə yazıb.

Aprel ayında qoşunların təmas xəttində Ermənistan silahlı bir-
ləşmələrinin təxribatlarının qarşısını alarkən şəhid olan Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin müddətdən artıq xidmətdə olan hərbi qulluqçu-
su, gizir Sərxan Oktay oğlu Bayramov ölümündən sonra 3-cü dərəcəli 
“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edlib. Onun me-
dalı atasına təqdim olunarkən yenə hönkür-hönkür ağlayıb. Sərxanı 
dəfn edəndən sonra Azərbaycan bayrağını zabit ona uzadarkən də 
belə ağlamışdı ata.

Oğulları ölən atalar heç vaxt xoşbəxt olmurlar!
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BİR ƏFSANƏ İDİ MİRZƏ İLƏ  
KEÇƏN GÜNLƏR…

8 yaşlı Nihat Novruzov ötən dərs 
ilinə qədər elə bilirdi ki, ancaq kənd 
məktəbində oxuya bilər. Heç tətillərdə 
də Bakıda yaşayan nənəsi Rüxsarənin, 
əmisi Ramilin yanına gedə bilmirdi. Ata-
sının işi belə idi, evdə oturub daim onu 
gözləyirdilər. Əslində onun balaca dün-
yasnın yayda yaşıl ormanlı, qışda qar-
lı-boranlı, çovğunlu mənzərəsi var idi. 
Amma bu ilin sentyabr ayında hər şey 
dəyişdi. Dünyası da dəyişdi, məktəbi 
də, taleyi də.3-cü sinifi Bakıdakı Anado-
lu liseyində oxumağa başladı. Fərq onda 
idi ki, Tap Qaraqoyunluda məktəbə tək

gediridi, indi bacısı Nuray da ona qoşulmuşdu. Nuray bu il 1-ci sinif 
şagirdi idi. Onların “İlk zəng” sevincini ataları Mirzə görmədi. Niha-
tın gözü atası ilə məktəbə gələn uşaqlarda qaldı. Baxdı ki, o ataların 
içərisində hərbi paltar geyinəni də yoxdur. Onun atasının əynində 
hər zaman hərbi forma olardı. Nihat atasını gözləyirdi. İnanmaq istə-
mirdi ki, atası bir daha gəlməyəcək. Dərslər başlayandan bir ay sonra, 
müəllimləri onlara “Ailəmiz” mövzusunda sərbəst yazı tapşırığı ver-
mişdi. Nihat həmin tapşırığı belə yazmışdı: 

“AİLƏMİZ. Mənim adım Nihatdır. Ailəmiz 4 nəfərdən ibarətdir. 
Anam, atam, mən və bacım. Mən atamı çox sevirəm. Mənim atam 
komutandır. Həyatımın ən ağır günü atamı itirdiyim gündür. Atam 
ŞƏHİD olub... onun üçün çox darıxıram. Çox istəyirəm ki, yanımda 
olsun. Dərslərimi hazırlamaqda hər zamankı kimi mənə yardımçı 
olmasını istəyirəm. “Ailəmiz 3 nəfərdən ibarətdir”- deyə bilmirəm. 
Çünki mənim üçün atam hər zaman yanımdadır. Anamı da çox se-
virəm. Onun peşəsi isə mühəndisdir. Bir də kiçik bacım var. O, Ana-
dolu liseyində birinci sinifə gedir. Ailəmizi çox sevirəm. Onlardır mə-
nim hər şeyim...” 

Gözlərinə baxdım Nihatın...elə bil 32 yaşlı Mirzə Novruzov ya-
şında idi. Sanki böyümüşdü, dünyanın dərdi var idi o qonur gözlərin-
də. Danışdırmaq istədim, başı ilə “yox” cavabını verdi. Qucaqladım, 
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bağrıma basdım onu, gülümsədi. Uşağın gülüşündə də qəm gördüm, 
anası Əfsanənin gözlərindəki qəmi...

Aprel döyüşlərində şəhid oldu Mirzə Novruzov da. O, 1984-cü 
ildə Bakıda doğulmuşdu. 286 saylı orta məktəbin 9-cu sinfini bitirib 
Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul olunmuşdu. Daha son-
ra 2002-ci ildə təhsilini uğurla Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Hərbi Məktəbində davam etdirmişdi. 2006- cı ildə artıq məzun idi, top 
artilleriyaçısı sənətinə yiyələnmişdi. 2007-ci ildən etibarən Naftalan-
dakı N saylı hərbi hissədə artilleriyaçı kimi işə başlamışdı. Əsl hərbçi, 
zabit ona etibar edilən əsgərlərə öz qardaşı, balası, Vətənin müsəlləh 
əsgəri kimi münasibət bəsləyir, ürəklərdə hörmət qazanır, həm də za-
bit adına şərəf gətirir. Mirzə Novruzov da o şərəfli zabitlərdən idi. 
Onun əsgəri olmuş Elmar Məliksoy komandirini belə xatırlayır:

- Bu cəsur insanla 2008-ci ildə Goranboyda yerləşən N saylı hərbi 
hissədə tanış oldum. Baş leytenant Mirzə Novruzov bizim tağım ko-
mandirimiz idi. 4 ay onunla birlikdə xidmət etmək xoşbəxtliyi mənə 
də nəsib oldu. Bizə topçuluğun sirlərini öyrədirdi. Onunla hərbçi mü-
nasibətlərimizi qorumaqla yanaşı, ötən günlər ərzində qardaş kimi 
mehribanlaşdıq. Əsgəri xidmətdə qardaşlığın dadı tamam başqadır. 
Artilleriyanı çox dəqiq bilirdi. Bizə bu peşənin sirlərini bütün incəlik-
lərinə qədər öyrətmişdi. Deyirdi ki, hər zaman müharibəyə, vuruşa 
hazır olmaq lazımdır.

Təlimlərdə zəhmli, zabitəli olan komandirimiz, eyni zamanda 
mülayim olmağı, zarafat etməyi də bacarırdı. Hər bir əsgərin qayğı-
sına ayrı-ayrılıqda qalırdı, onların ən xırda problemini, daxildə baş 
verən əsgər çəkişmələrini də bir sözü, bir hərəkəti ilə nizamlayırdı. 
Hərbi hissəmizdə, tağımımızda nümunəvi ab-hava yaratmışdı. O 
daha çox biz əsgərləri düşünürdü. Soyuq qış günlərinin biri idi. Qa-
rovul növbəsindən qayıdan biz əsgərlər, onun kazarmasında olan so-
banın yanında isinirdik. Birdən komandir qəfil içəri girdi, hər birimiz 
ayağa qalxdıq. O isə əlindəki siqaret qutusunu bizə uzadıb, dedi ki, 
gedin çəkin. Otağa qayıdanda baxdıq ki, indi də sobanın yanında o 
istilənir. Şirin söhbətə başladıq. Vətəndən, müharibədən, Azərbayca-
nın Milli Qəhrəmanlarından, topçu İsgəndər Aznaurovun, Əlif Hacı-
yevin həyatından, şücaətindən danışdı. Sonra dərindən bir ah çəkib: 
“Gün gələcək biz də onlar kimi tarix yazacağıq, biz də əlimizin altında 
olan bu toplardan düşmənin başına od yağdıracağıq, şəhid olacağıq”, 
- dedi. Onun bu sözündən sonra mən: “Allah eləməsin ki, şəhid ola-



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

262

sınız, sizin gül kimi balanız var, axı.” - dedim. “Mən şəhid olmaqdan 
qorxmuram, hardadır məndə o bəxt ki, Vətən uğrunda öləm, Bayrağa 
büküb dəfn edələr” cavabını verdi. Onun bu sözlərindən sonra araya 
xeyli sükut çökdü.

2009-cu ilin yanvar ayında komandirimizi ən çətin bölgə olan 
Murova, ön xəttə göndərdilər. Tariximizə şəhidlərimizin və qazilə-
rimizin qanı ilə əbədi yazılan Aprel döyüşlərini mən də hamı kimi 
böyük həyəcanla izləyirdim. Bütün yaşıdlarım, dostlarım tək mən də 
döyüşə hazır idim. Elə bu ərəfədə internetdən komandirimin şəhid 
olduğunu öyrəndim. Çox böyük sarsıntı keçirdim. II Fəxri Xiyaban-
da dəfn edilən komandirimin məzarı üstünə gəldim. Ayaq tərəfində 
dayanıb, həmişəki kimi əsgər salamı verdim və dedim: “Sənin kimi 
komandirin əsgərləri olduğumuz üçün həmişə fəxr edəcəyik, böyük 
komutan. Allah sənə rəhmət eləsin, gözəl insan... Ali Baş Komandanı-
mız könüllülərin orduya qəbul edilməsi fərmanını verən gündən sən 
və digər Şəhidlərimiz uğrunda savaşacağam! Məkanın Cənnət olsun, 
cənab baş leytenant!”

Hadisələrin ardını, Mirzə Novruzovun anası Rüxsarə xanım da-
nışır:

-Hərbi Akademiyanı bitirəcək, Mirzə mənə dedi ki, ana, hərbçi nə 
qədər tez evlənərsə, bir o qədər yaxşıdır. Bilərəm ki, xidmət etdiyim 
yerlərdə tək deyiləm, yanımda ailəm var. Əfsanəni ilk dəfə 2002-ci 
ildə ali məktəbə sənəd verəndə görüb sevmişdi. Sonra arayıb tapdı 
onu, hər ikisi ali təhsillərini başa vurdular. 2006-ci ildə hərbi akade-
miyanı bitirən kimi toylarını etmək qərarına gəldik. Elə alındı ki, toyu 
30 dekabr gününə saldıq. Tərtərdən, Kürdəmirdən, başqa rayonlar-
dan da qonaqlarımız gəldi. Axşam saat 4-5 arası həyat yoldaşım Sər-
vər hamama keçdi ki, çimsin. Bir yarım saat keçdi, ondan xəbər çıx-
madı. Qohum-əqrəba, biz də onu gözləyirdik ki, hamamdan çıxsın, 
bərabər gedək toy çaldırdığımız restorana. Axırda məcbur olub ha-
mamın qapısını döyməyə başladım, nə qədər döydümsə, ondan səs 
çıxmadı. Tez qapını silkələyib açdım. Baxdım ki, yerdə uzanılı qalıb... 
Həyətdəki qohum-əqrəbanı haraya çağırdım... Məni qorxutmamaq 
üçün dedilər ki, infarkt keçirib. Sərvərin bədəni isti idi. Məni inan-
dırdılar ki, ölməyib, “get toyda bir az fırlan gəl, sən gələnə qədər ayı-
lar” - dedilər. Axşam saat 9-da getdim toyxanaya. Bütün qonaqların 
stollarına baş çəkdim, qol götürüb oynadım da... Oynadığım yerdə 
arada, büdrəyib yıxılmışam da, amma xəbərim olmayıb. Mən bir ro-
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bot kimi hərəkət edirdim. Gəlinə və oğlum Mirzəyə də demişdilər ki, 
atan xəstəxanadadır. Toy başa çatandan sonra qohumlar bizim evə 
yığışdılar. Mirzə gəlini qohumumuzun evinə göndərdi. Özü də gəlib 
atasının meyitinin üstündə oturdu. Səhərə qədər bu evdə keşik çək-
dim, nə qədər ağladımsa, çağırdımsa, mənə səs vermədi Sərvər. Mir-
zənin sevincini kədərə bürüdü atası. Həkimlər dedilər ki, Sərvərin 
ürəyi sevincdən çatlayıb...

Bəlkə dəmirəm, bəlkə daşam, belə dərdləri çəkmək olarmı? 61 ya-
şım var, necə yaşayıram, necə gəzirəm bu torpağın üstündə, o göyün 
altında, hərdən yaşamaqdan bezirəm. Mənim balama xoş tale yazma-
dı Yaradan. Boyuna-buxununa baxıb sevinirdim. Dünya bir yana idi, 
Mirzə bir yana. Əfsanə ilə həmişə əl-ələ tutub çıxardılar qapıdan. Çüt 
gedib, cüt gələrdilər. Heç bir-birinin əlini buraxmazdılar. İndi Əfsanə 
qapıdan tək çıxır... Kor olaydı gözlərim...

Danışdıqca ağlayır, yanır, yaxılırdı Rüxsarə xanım. Ona baxdıqca 
düşünürdüm ki, bir insanın gözündən bu qədər yaş gedərmi, insanın 
da gözlərinin yaşı heç qurumazmı? Dodaqları cadar-cadar, dili qabar 
oldu “oğlum, Mirzəm” deməkdən. Gəlini o biri otağa şəkilləri gətir-
mək üçün keçəndə isə:

-Allah elə bil mənə zülm yazıb. Adamın yoldaşı da ölər, atası da 
ölər, anası da ölər, ancaq adamın balası ölməz axı... Bala dərdi heç nə 
ilə ölçülməz... bala dərdi çəkilməz. Utanıram Əfsanənin üzünə bax-
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mağa. Necə baxım ona, elə bilirəm ki, özüməm günahkar. Onu qızım 
bilmişəm. İki oğlum olub. Qızım olmayıb. Adını çəkdiyimiz gündən 
sevinirdik. Əfsanə mənə nənə olmaq xoşbəxtliyi verdi. Mirzənin yol 
yoldaşı, əsgər yoldaşı oldu. O qarlı-çovğunlu Murovda Mirzədən 
ayrılmadı. Kənd yerində qışın soyuğunda, payızın çiskinində, yayın 
cırhacır istisində ərinin yanında oldu. Mənim cəbhə bölgəsində iki 
zabitim var idi... 

Əfsanəyə baxıram. Öz-özümə fikirləşirəm ki, Rüxsarə xanım 
onları bir cüt göyərçinə bənzətməkdə heç yanılmayıb. Əfsanənin ağ 
bənizi, danışanda tez-tez üzünə-gözlərinə apardığı göyərçin əlləri, 
biləkləri çox gözəldir, bir gözəllik ilahəsidir gəlin elə bil. Tanrının qis-
mətinə yazdığı kədərin içində belə, gözəl görünür. İmadəddin Nəsi-
minin sözlərini xatırlayıram:

“Səni bu hüsnü camal ilə, kamal ilə, görüb,
Qorxdular Ay deməyə, döndülər insan dedilər”.
O danışır, gah kövrəlir, gah gülümsəyir. Bayaqdan Mirzə haqqın-

da söhbətləri izlədikcə maraqlı bir məqam çəkir diqqətimi. Onun 
haqqında nə danışsalar üzləri gülür, gülümsəyirlər. Əfsanənin də 
üzündə, gözündə, bütün varlığında parlayan Mirzənin eşqi, məhəb-
bəti, sevgisidir sanki.

- Həmişə onun üçün narahat idim, - deyir Əfsanə:
 - Ancaq, bir gün yox olacağı heç zaman ağlıma gəlməzdi. Bilirsi-

niz nə qədər çətinliklər görmüşük. Nihat 12 yanvar 2008-ci ildə soyuq 
qış günüdə doğulmuşdu. Uşaq anadan olandan 1 ay sonra gəldi onu 
görməyə. Murovda idi. Aşağı düşə bilmirdi, çünki cəbhədə vəziyyət 
hər zaman gərgin olurdu. O isə artilleriyaçı zabit kimi hər an öz pos-
tunda dayanmalı idi. Sonra uşağın bir yaşı olmamış, mən də qoşulub 
getdim onunla cəbhə bölgəsinə. Tez-tez yaşayış yerimizi dəyişirdik. 
3 ay bir yerdə yaşayırdıq, sonra başqa yerə göndərirdilər. Şəraitsiz 
evlərdə birtəhər güzəranımızı yola verirdik, bəzən də ocağımıza təzə-
cə isinirdik ki, yenə də yerimizi dəyişirdilər. Artıq mən də hamamı, 
mətbəxi olmayan, soyuq evlərdə yaşamağı öyrənmişdim. Heç nə ağır 
gəlmirdi mənə. Mirzənin xatirinə dözürdüm. Fikirləşirdim ki, yaxın-
lığında olsam nəfəsim qoruyar onu. Axırıncı 3 ilimizi demək olar ki, 
rahat yaşadıq. Tap Qaraqoyunluda hərbi hissədən verilən evdə qalır-
dıq. Məktəb də evə yaxın idi, hərbi hissə də. Vaxtı olanda gəlib evdə 
nahar edirdi. Nahar etməyi də ayaqüstü idi. Həmişə işə tələsirdi. Elə 
bil ki, od-ocaq qoyub gəlmişdi.
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2015-ci ilin avqust ayında ermənilər yenə təxribat törətmişdilər. 

Bütün hərbi hissə hazırlıq vəziyyətinə gətirilmişdi. Mirzə tez evə gə-
lib bizə dedi ki, geyinin, sizi yola salıram Bakıya. Ayaqlarımı yerə 
dirədim ki, mən sənsiz heç yerə gedən deyiləm. Binanı və məhəlləni, 
kəndi göstərib dedi ki, bax, səndən başqa burada heç kim qalmayıb. 
Hamını köçürüblər. Yolu göstərdi mənə. Hər yer tankla, hərbi ma-
şınlarla dolu idi. Neylədisə, evdən çıxmadım. Sözümdən dönmədi-
yimi görəndə sonuncu tapşırığını verdi, dedi ki, evdə oturanda işıq-
ları yandırmayım. Ona görə də “hərbçi” sözü eşidəndə öz həyatım 
canlanır gözümün qarşısında. Mən o ağır həyatın hər üzünü, isti-so-
yuğunu, ac-susuzluğunu, ağrısını-həyəcanını görmüşəm. Cəbhə böl-
gəsində olduğum gündən güllə, top səslərinə oyanıb, yatmışam. Ge-
cə-gündüz atılan toplar, avtomatların səsinə o qədər öyrəşmişdik ki, 
heç diksinmirdik də. Hərbçilərimiz bəzən ac-susuz qalırdılar, ancaq 
Vətəni qoruyurdular, keşiyini çəkirdilər. Elə vaxt olurdu ki, gecə saat 
3-4-də evə gəlirdi. Bir azca yeməyini yeyib, bir saat ərzində gözünün 
yorğunluğunu alandan sonra, yenə durub qaçırdı hərbi hissəyə. Mən 
də paltarlarını hazırlayıb yola salırdım onu.

Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə top, mərmi səslərindən qulaq tu-
tulurdu. Mirzə yenə ön cəbhədə idi. Ancaq gözləyirdim. Üç gündən 
sonra gəldi. Aprelin 4-ü gecə saat 1-2 arası idi. Gəldi, sulu isti yemək 
istədi. Üz-gözündə bir narahatlıq var idi. Dedi ki, çox gərgin döyüş-
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lər gedir, əsgərlərimizdə döyüş ruhu yüksəkdir. Ancaq görürdüm ki, 
üzündə bir kədər var. Bəlkə də hansısa döyüşçüsünü itirmişdi... So-
ruşsam da deməyəcəkdi. Qələbəyə inanırdı. Dedi ki, əgər atışma və 
top səsləri yaxından gələndə bilin ki, atan bizik. Üç gün idi ki, çək-
mələrini ayağından çıxarmamışdı. Getdi çimdi, Nurayın yatmasına 
heyfsləndi... Adətən o hamamlanıb çıxandan sonra, Nurayı qucağına 
alardı, Nuray da onun ətrini nəfəsinə çəkərdi... Sonra ata-bala qu-
caqlaşıb, əylənərdilər...O gecə heç bir saat da evdə oturmadı. Yenə 
həmişəki kimi əyin-başını dəyişib getdi. Gedəndə dedi ki, narahat 
olmayım, evin bütün kommunal xərclərini ödəyib. Mən isə narahat 
idim. Üç gecə idi ki, yatmırdım. Onu gözləyirdim. Tez-tez mesaj ya-
zırdım. İki nömrəsi vardı. Hansında şəbəkə tuturdusa, ora yazırdım. 
O da vaxt tapanda cavab verirdi. Üstünə çox getmirdim ki, birdən 
fikri yayınar. Yazırdı ki, salamatlıqdır... Deyirdi ki, heç kim məni başa 
düşmür. Valideynlər hamısı zəng edir, amma olmaz...

...Evim qərərgaha oxşayırdı. Lap müharibə filmlərində olduğu 
kimi, hərbçilərin xanımları bizə yığışırdılar. Hərəmiz eşitdiyimiz xə-
bərləri müzakirə edirdik. Qızlar hamısı narahat idilər, mən onlara təs-
kinlik verirdim ki, görmürsünüz, atəş-top səsləri bizim tərəfdən gəlir. 
“Üstünlük bizdədir” deyirdim. Mirzəni yola salandan sonra, təqri-
bən yarım saat yata bildim. Qonşu qızın pəncərəni döyməsinə ayıl-
dım. Baxdım ki, hamı eyvanımızın altına yığılıb. Fikirləşdim ki, yəqin 
davanı müzakirə edirlər. Sonra baxdım ki, evində kirayə qaldığımız 
Şəfa xala da həyətdəkilərin içərisindədir. Bizim evimizi soruşurlar. 
Sevinə-sevinə eyvandan onları səslədim. Qapını açıb qabaqlarına yü-
yürdüm. Şəfa xala böyük oğlanları ilə gəlmişdi. Ancaq üzündə bir 
nigaranlıq var idi. Məndən qaynım Ramilin telefonunu soruşdu. De-
dim neyləyirsən ki, dedi, sözümüz var ona. Bədənim titrədi. O dəqiqə 
soruşdum ki, Mirzəyə nəsə olub?! “Yox” - deyib üzünü yana çevirdi. 
Əllərim əsə-əsə çay stəkanlarını stolun üstünə qoydum, yalvardım ki, 
mənə bir söz deyin. Dedi ki, Mirzə yaralıdır. Evin içərisində o baş bu 
başa qaçmağa başladım. Başımı itirmişdim. Tez gedib məktəbdən Ni-
hatı gətirdim. Şəfa xalanın oğlu müəlliməyə nəsə dedi... Sonra baxdım 
ki, Ramil gəldi. Dedi, bacı, yığış gedək Bakıya, Mirzəyə qan vurulma-
lıdır. Sənin də qanın lazım olacaq... Mən isə ayrılıq fikirləşmirdim...

Ramil Novruzov, şəhid zabit Mirzə Novruzovun qardaşı:
-Mənə aprelin 4-ü, səhər tezdən xəbər elədilər, dedilər ki, qar-

daşın yaralıdır, gəl. Onun qulluq etdiyi hərbi hissəyə getdim. Dedim 
ki, qardaşımı göstərin, hərə bir bəhanə gətirdi. Sonradan dedilər ki, 
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Gəncədədir, şəhid olub... Onların koordinatlarını hansı yollasa müəy-
yən edən ermənilər mövqelərinə top atmışdılar. O topun qəlpəsindən 
bir parçası qardaşımın üz nahiyəsinə dəymişdi. Mənim üçün ondan 
yaxın, ondan doğma kimsə yox idi. Acı xəbər məni bərk sarsıtmışdı.

Təkəm əzizim qardaş,
Ay iki gözüm qardaş.
Çağırıram, gəlmirsən,
Mən kimə deyim qardaş...

Əfsanə Novruzova, şəhidin həyat yoldaşı:
-Yol boyu, kimsə ilə heç nə danışmadıq. Gəlib Yasamaldakı evi-

mizə çatanda qapımızda Azərbaycan Bayrağını gördüm. İçəri keç-
dim, elə bildim ki, ortada tabut görəcəm, tabut yox idi. Sevindim. 
Ətrafımdakılara dedim ki, məni Mirzənin yanına aparsınlar. Dedilər 
ki, gözlə, bir azdan özü gələcək. Yenə ürəyimə başqa fikir gəlmədi. 
Axşam bir də gördüm darvaza taybatay açıldı. Bayrağa bürünmüş 
tabutu gətirdilər...

Yenə o göyərçin əlləri ilə gözlərini silir. Danışdıqca həycanlanır, 
kövrəlir, gözlərinin yaşı selə dönür çiçək yanaqlarında:

-Tabutu görəndə qurudum yerimdə. Ağladım, bağırdım, dedim 
yox, belə ola bilməz. Oradakı Mirzə deyil. Biz belə ayrılmamışdıq. Ha-
ray çəkdim. Təkidlə tabutunu açdırdım. Böyüklər deyirdi ki, olmaz, 
günahdır. Dedim ki, necə yəni günahdır, o mənim ürək paramdır, 
o mənim həyatımdır, bizi otaqda tək buraxın, ona deyəcək sözlərim 
var... Açdılar tabutu, üzünü göstərdilər mənə... Ancaq inanmadım... 
Mirzə məni tək qoymazdı axı... Sonra Mirzəni apardılar... II Fəxri Xi-
yabanda dəfn etdilər.

 Evə qayıdandan sonra özümə qəsd etmək istədim... Birdən ayıl-
dım... Mirzə uşaqları mənə əmanət etmişdi axı... Heç yerdə özümə 
yer tapa bilmirdim. Ramilə dedim ki, bizi aparsın Naf- talandakı evi-
mizə. Gəldim ki, o evdə Mirzəni tapam. İki gün də qaldım. İki gün 
yenə Mirzəni gözlədim. Qapı döyüləndə qapıya qaçdım, pəncərələri 
açıb ətrafa baxdım, hamı gəlirdi evinə, hamı gedirdi evindən, Mirzə 
gəlmirdi... Çox gözlədim... Gəlmədi... Mən də küsüb geri qayıtdım... 
Bir əfsanə idi onunla keçən zamanlar...

İndi cavan gəlin iki övladını qanadlarının altına alıb, nağıla dön-
müş ömrünü yaşayır. Qəhrəman ərinin adına layiq övladlar böyüt-
məyin şərəfli vəzifə olduğunu dərk edir.

Vətən üçün yeni qəhrəmanları analar yetişdirir!..
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“GECƏLƏR” LƏQƏBLİ TOĞRUL…

Nələri istəmişdik, fələk nələri gətir-
di başımıza...1988-ci ildən sonra dağılan 
İttifaqın xarabaları üzərində hər millət 
öz dövlətini qurmaq üçün mücadiləyə 
başladı. 90-cı illərdən etibarən azadlıq 
uğrunda aparılan mübarizə sonda qır-
mızı imperializm zəncirlərinin qırılması 
ilə nəticələndi, On beş keçmiş “müttə-
fiq” respublika özünün müstəqil döv-
lətini yaratdı. Müstəqillikdən başlayan 
yolda ən çox şəhid verən ölkələrdən biri 
Azərbaycan oldu. 1990-cı ildən etibarən 
ölkəmizə diş qıcayan dörd yüz illik qan-
lı imperialist təfəkkür ən şirin tikə olan

Azərbaycandan yenə əl çəkmədi. Lakin gənc dövlətimiz ayaqda dur-
mağı bacardı, özündən qat-qat güclü düşmənlərlə mücadilədə bir az 
da mətinləşdi, Tanrının köməyi ilə axan qanlarımızı silərək yavaş-ya-
vaş dirçəlməyə başladıq.

Milli ideologiya haqqında danışmağım əbəs deyil. Biz Əsrin 
müqaviləsini, neft kontraktlarını imzaladıq, bir çox mühüm hadisələ-
rin ölkəmizdə həyata vəsiqə almasına imkan yaratdıq, özümüzü 
dünyaya tanıtmağı bacardıq. Hər ölkədən bir dəb, bir yenilik gətir-
dik Vətənə. Ürək açan çox işlərin şahidi olduq. Ancaq uğurlarımızla 
bərabər bəzi dəyərlərimizi kölgədə qoyduq. Bu yerdə milli kökdən 
qaynaqlanan ailə dəyərlərimiz haqqında bir neçə kəlmə danışmaq 
istəyirəm. Təkuşaqlı şəhid ailələri ilə üz-üzə qaldığım üçün bu möv-
zunun aktuallığını dərk edirəm. Özüm keçmiş postsovet məkanında 
dünyaya göz açmışam, çoxuşaqlı qohumlarımın, qonşularımın ara-
sında daim müşahidə etmişəm, Biz də onların sırasında idik. Ailə 
tərkibinin zəngin olması əslində türk və müsəlman ənənəsindən irə-
li gəlir, axı xalqımız bütün dövrlərdə soy-kökünə bağlı olub. Müasir 
dövrün mənzərəsi isə göz önündə tamam başqa həyat tərzini cızır. 
Keçmiş ənənə demək olar ki, qeybə çəkilib, indi çoxuşaqlı ailələri heç 
çıraqla da tapmaq mümkün deyil. Nədənsə, arxada qalmış illər ərzin-
də ailələrdə uşaqların sayının azalmasının fərqinə varmadıq. Elə bil-
dik ki, Avropa mədəni dəyərlərinə uyğun 1-2 uşaqla xoşbəxt gələcəyi 
təmin etmək mümkündür. Yaxın keçmişi xatırlayıram. 1990-cı ildə 
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Bakıya sovet tanklarının yeridildiyi gündə həlak olan şəhidlərimizin 
evində 3, 4, 5, 6... uşaq var idi. Həmin tarixdən bu tərəfə isə ailələr-
də doğulan uşaqların sayı bir ya da ikini aşmadı... Təəssüflənirəm ki, 
dövlətin əlaqədar qurumları da bu böyük fəlakətin fərqinə varmadı-
lar. Müstəqillik illərinin ilk çətinlikləri məhz ailələrdə özünü büruzə 
verdi, ailə başçılarının əksəriyyəti işsizlik, pulsuzluq, evsizlik kimi 
problemləri əsas gətirərək, çox uşaq üçün büdcələrinin yetmədiyini 
dedilər. Yeni yaranan institutlar, qurumlar, komitələr, nazirliklər də 
həyəcan təbili çalmadılar. Bir deyən olmadı ki, axı bir uşaq ailədə az-
dır, iki uşaqla nəsil artıb-çoxalmır. Bu dünyanın ölümü-itimi, təbii fə-
lakəti, müharibəsi, sel-suyu, tufanı var axı... Ya zəlzələdən, ya vəlvələ-
dən, ailələrə fəlakət gəlib o təkləri, birləri apara bilər. İndi neçə-neçə 
ailə tək, iki, üç olan övladını itirir. Çox istərdim ki, dövlətimizin milli 
ideologiyası hazırlansın. Orada Ailə və dövlət adlı bənddə ailələrdə 
çox uşaqların olması üçün mühüm müddəalar öz əksini tapsın. Bir 
çox inkişaf etmiş ölkələrdə, lap elə yaxın Rusiyada, Ukraynada oldu-
ğu kimi ailədə çox uşaqların doğulması, böyüməsi üçün xüsusi məb-
ləğdə kompensasiyalar, yardımlar edilsin. Əgər istər kənddə, istərsə 
də şəhərdə yaşayan gənclərə sosial evlər verilərsə, bu evlərdə təbii ki, 
dövlət proqramına uyğun olaraq üç, dörd, beş... on uşaq da doğular. 
Sağlam ailə, sağlam uşaq sağlam dövlətin təməli sayılır.

Ağsunun Bico kəndində doğulub, 23 yaşına çatan hərbçi Toğrul 
Fərəczadənin ata ocağındakı darvazanın qapıları camaatın, gəlib-ge-
dənin üzünə taybatay açılmışdı. Gələn-gedəni bu dəfə Toğrulun özü 
yox, darvazasının üstündəki Azərbaycan bayrağı və həyətdə quru-
lan mərasim çadırındakı lal-dinməz şəkli qarşılayırdı. Qadınlar yığı-
lan evə keçdim, Qara örtüklü, qara paltarlı qız-gəlinlə, ahıl analarla 
görüşdüm. Arıq, sısqa bir gəlin oturmuşdu yuxarı başda, yanında 
özümə yer elədim. Boynunu qucaqladım, alnından öpdüm. Şəhid 
analarının özləri də qəhrəmandırlar. Onların alnından öpülməlidir. 
Təsəlli verməyə yenə söz tapmadım. Gözlərimizin yaşını siləndən 
sonra, Toğrulun anası 40 yaşlı Bəhruzə Cəbiyeva oğlu haqqında da-
nışmağa başladı:

- Dərddən dəli olmaq bəlkə belə olur... Mən oğlumdan sonra ya-
şaya bilmərəm. Onu min bir zəhmətlə böyütmüşdük. Sevdiyi qız var 
idi. Onun gözünə baxa bilmirəm. Dayağım, gedib-gələn nəfəsim idi 
Toğrul... Özü hərbçi olmaq istəyirdi. Hərbi xidmətini 2012-ci ildə başa 
vurandan sonra inad etdi ki, hərbdə qalacaq. Bizim də gücümüz yet-
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mədi. 3 il yarım idi ki, o, hərbdə çalışırdı. Mənimsə gecəm-gündüzüm 
yox idi. Həm əsgərlikdə, həm də Silahlı Qüvvələrin tərkibində hərbin 
sirlərinə dərindən yiyələnmişdi. Evə gələndə uğurlarından danışır-
dı. Bu il yanvar ayının 20-də deyəsən, ermənilərin hərbi texnikasını 
sıradan çıxarmışdılar, pilotsuz uçan təyyarəsini vurub yerə salmış-
dılar. O hərbçilərin içərisində Toğrul da var idi. Ermənilərin pilotsuz 
təyyarəsini vurduqlarına görə, yanvar ayında məzuniyyət verilmişdi. 
Deyirdim ki, ay oğul, mənə bir az işindən-gücündən danış. Elə həmin 
günlərdə dedi ki, “Ana, mən hərbiyə gedəndə komandirimiz Hikmət 
Mirzəyev əlini kürəyimə qoyub məndən soruşdu ki, ailənin bir oğlu-
san, qarşıda müharibə ola bilər, xidmət etməyə qorxmursan ki? Ana, 
generala dedim ki, məgər bir oğulun ürəyində vətən sevgisi olmur? 
Cavabım xoşuna gəldi.

Oğlum bacarıqlı kəşfiyyatçı olduğundan, ləqəbi “Gecələr” idi. 
Onun hər kiçik xatirəsi yaddaşıma həkk olunub. Deyirdi ki, bu yaxın-
larda mina təmizləməyə gedibmiş. O gecəni belə xatırlayırdı: “Ana, 
getdim ərazidən mina təmizləməyə. Hərbdəki itim də yanımda idi. 
Minaları çıxardım, sonra 200 metr keçib səngərin içərisi ilə getdim 
qabağa. Birdən üstümə kimsə atıldı. Elə bildim ermənidir. Həmlə 
gözlənilməz olduğundan, fikirləşdim ki, ermənini duyuq salmışam. 
Yamanca qorxdum, can şirin şeymiş. Sonra baxdım ki, üstümə tulla-
nan itimdir. Erməni olsaydı, ya ona verərdi Allah, ya mənə... Heç bil-
mirəm, necə qurtaracaqdı bu iş. Həmin gecə səngərdən sağ qayıtdı-
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ğıma görə əhd etdim ki, qurban kəsəcəyəm”. Toğrul o qurbanı kəsib, 
kəndin qocalarına, əlsiz-ayaqsızlarına, kimsəsizlərinə payladı. Əli pul 
tutandan işi-gücü yetim-yesiri, kasıb adamları sevindirmək idi. 3 ay 
əvvəl evə bayraq gətirdi, dedi ki, hərbçinin evində mütləq Azərbay-
can bayrağı olmalıdır, biz Vətəni qoruyuruq axı! İşsiz-gücsüz, avara 
gəzən, ata-anasını incidən uşaqlara baxanda təəccüblənirdi, hətta əsə-
biləşirdi. Qohumlarımıza zəng edib deyərmiş ki, ata-anamdan doy-
muram. Kreditlə maşın götürmüşdü, indi o maşın qalıb xidmət etdiyi 
hərbi hissənin həyətində. Hərbi hissə komandiri Hikmət Mirzəyev 
ondan həmişə razılıq edirdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95-ci 
ildönümü münasibəti ilə oğlum medalla da təltif olunmuşdu.

O bir qədər danışmağa ara verib susdu, sonra yenidən söhbətinə 
davam etdi:

- Həmişə məclisinə, evinə gələn hərbçi dostları indi yasına gəlir-
lər. Onların hamısından balamı soruşuram. Uşaqlardan hansısa dedi 
ki, Talış kəndi uğrunda döyüşlərdə bunlar 12 nəfər olublar, Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələrin polkovnik-leytenantı Hikmət Mirzəyevlə birlik-
də atılıblar döyüşə. Xeyli irəli gedib nə qədər erməni məhv ediblər. 
Aprel yaman gəldi. Arzularımızı yarımçıq qoydu, toylarımız çalın-
madı... Xonçalarımız gəlin qapısına getmədi... Mənim kimi neçə ana-
nı oğulsuz qoydu aprel... Aprelin 2-dən sonra Toğrulumla danışa bil-
mədim. Dizimi qoydum torpağa, əllərimi Allaha açdım, yalvardım, 
sızladım, ağladım, ah-nalə elədim. Allahdan dilədim ki, iki gözümü 
al, ancaq oğlumu mənə qaytar. Gözsüz qaytar, əlsiz- ayaqsız qaytar, 
ömrüm boyu dilənib onu şikəst saxlayırdım... Allah məni eşitmədi... 
İndi mən necə ovunum...Barı oğlumun xidmətlərini dövlətimiz qiy-
mətləndirə, adına bir küçə, ya məktəb verə, adını əbədiləşdirə... Axı 
onun qanı tökülən yerlərdə qalibiyyət var.

Şəhidin atası Habil Cəbiyevi danışdıra bilmədim. Nə danışacaqdı 
ki... Əmisi Qabil Cəbiyevin isə deməyə sözü çox idi:

- Azərbaycanda Qarabağ döyüşləri başlayandan kəndimiz bir şə-
hid verib, iki nəfər isə itkinimiz var. Onların üçü də qohumlarımızdır. 
İlk şəhidimiz Mahmud Səfərovun 19 yaşı var idi. İtkin düşən Fərrux 
Səfərov və Sənan Səfərov da 19 yaşlarında idilər. O vaxt mənim də 19 
yaşım vardı. Onları Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə itirdik. 1992-ci 
ildən 1996-cı ilə qədər indi ermənilərin işğalı altında olan bütün kənd 
və rayonlarda gedən qanlı vuruşların iştirakçısı olmuşam. Mənimlə 
vuruşan uşaqlardan sağ qalanı azdır. Necə oldusa, mən ölmədim. 
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O dağları, meşələri Şirvanın dağlarından yaxşı tanıyıram. Cəbhədə 
o qədər zülmlər çəkdim, qan tökdüm, can qoydum... Ona görə də 
Toğrulun hərbidə qulluq etməsinə razı deyildim, o döyüşləri görən 
adam kimi, o acı günlərdə çəkdiklərimi qardaşımın balasının görmə-
sini istəmirdim. Aprelin 3-dən sonra, Toğruldan xəbər tuta bilmədik. 
Qardaşımla getdik üzü Tərtərə sarı, aprelin 8-nə qədər döymədiyimiz 
qapı, soruşmadığımız adam qalmadı...Gəncə, Bərdə, Tərtər, Naftalan, 
Yevlax...Toğrul balamızı gördüm deyən olmadı. Atası Habil inanmır-
dı oğlunun ölümünə, onu ümidlə axtarırdı. Sonra Yevlaxda onunla 
eyni hərbi hissədə qulluq edən dostlarından birini tapdım. O dedi ki, 
axtarmayın, Toğrul şəhid olub. Düz aprelin 8-də eşitdik bu xəbəri. Nə 
qədər çətin olsa da, qardaşıma dedim. Habil başladı başına döyməyə, 
bir balasının ölüm xəbərini alan ata necə olar? Çox böyük çətinlik-
lə gəlib çatdıq Ağsuya, kəndimizə. Məlum oldu ki, Toğrul, cəbhənin 
Tərtər-Ağdərə istiqamətində, Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının 
təmas xəttində döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən tərə-
findən açılan atəş nəticəsində həlak olub. Döyüş meydanında qalan 
Toğrul Fərəczadənin nəşi aprelin 8-də Azərbaycan tərəfə təhvil veri-
lib. 9 apreldə şəhid və qəhrəman balamızı dəfn etdik...

Başı qara örtüklü, əynində qara paltarlar olan yaşlı qadınların 
içərisində diqqətimi bir narahat ana çəkdi. Şirvan qadınlarının sinə-
dəftər olduğunu bildiyimdən, ondan bayatı söyləməsini istədim. Ana 
elə bil himə bənd idi:

Dəyirman üstü çiçək,
Çin gətir onu biçək.
Burda bir igid ölüb,
Uzun boy, qara birçək...
Yeri-yeri xeyrin olsun,
Qoynun güllərlə dolsun.
Ata-anan xeyrini görmədi,
Qara yer xeyrin olsun.

Toğrulun nənəsi imiş. Gözlərinin yaşını silib nəvəsi ilə bağlı xa-
tirələrindən danışdı:

-Həyətdəki o ağacları Toğrul əkib, becərib. Bağ-bağçada səliqəni 
sevərdi. Balamın əsgər dostları gələndə onlara süfrə açardım. Keçən 
il Biləsuvarda hərbçi dostunun biri şəhid olmuşdu. Toğrul o şəhidin 
evinə yasa gedəndə, şəhidin anası deyib ki, gəlin sizi balamın əvəzinə 
yedirdim. Şəhidin anası, hər dosta bir qaşıq aş verib, yedirib onları, 
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bununla balasının ətrini almaq istəyib. Bu hadisə Toğruluma çox təsir 
etmişdi. Onu bizə danışmışdı. Toğrulumu itirəndən sonra, aprelin 11-
də bacısı Əfsanənin birinci uşağı dünyaya gəldi. Qayınatası zəng vu-
rub, bizdən xahiş etdi ki, izn verin, Toğrulun adını nəvəmizə verək. 
Allahdan belə buyruqdur, neynək, ay qızım, neynək... İndi Toğrulun 
adını bacısının oğlu, nəticəm daşıyacaq.

Hər görüşün sonunda bir ayrılıq durur. Toğrul Fərəczadənin 
anası və yaxınları ilə sağollaşıb həyətə düşdüm, qohumları məni Toğ-
rulun səliqə-səhmanla düzəltdiyi bağçaya apardılar. Təbiətin hök-
münə tabe ağaclar yenicə yarpaqlamışdı. Onların arasında çiçəkləyən 
meyvə ağacları da var idi. Öz-özümə fikirləşdim ki, görəsən Toğrulun 
əkdiyi ağacların onun yoxluğundan xəbərləri varmı?

Həyəti gəzərkən şəhidin əmisinin arvadı dedi ki, həyətdəki it Toğ-
rulun ölümünü hiss edəndən bu günə kimi bircə dəfə də olsun hür-
məyib, səsini çıxarmayıb. Həmin gecədən qısılıb oturub. Heç yeməyə 
də baxmır. Bir ağsaqqal, nurani kişi yaxınlaşdı bizə. Salamlaşdıq, ona 
da başsağlığı verdim, yaxından tanış olduq, Toğrulun babası idi. Yaşı 
75-dən yuxarı olan Fətulla Cəbiyev söz-söhbətə xeyli əvvəldən başladı:

-Səkkiz övladım var idi. Oğlumun birini neçə il bundan əvvəl itir-
mişəm. Toğrul əmisinin balalarına çox qayğı göstərirdi. Əmisinin iki 
uşağının sevinc yeri idi. Bizim kəndimiz Şirvanda kök salmaq istəyən 
ermənilərə həmişə divan tutub. 1918-ci ildə qohum-əqrəbalarımız, 
babalarımız, Bico kəndinin kişiləri Şahalı yüzbaşı başda olmaqla tor-
pağımıza göz dikən 500 ermənini qırıblar. Ermənilərin şamaxılılara, 
şirvanlılara etdikləri zülmlərin qisasını, qanını onlarda qoymayıblar. 
Erməni o tarixi unutmayıb. Onlar həmişə bizim düşmənimiz olub-
lar. Toğrulun soyadını - Fərəczadəni də atamın adından götürüb mən 
yazdırmışam. Ona görə də biz Cəbiyev gedirik, o isə böyük babasının 
adı ilə tanınırdı. “Dövlətdə dəvə, övladda nəvə“ deyib atalarımız. Bu 
qəm bir bizim qapımızı döyməyib ki... Gör neçə qapını döyür 25 il-
dir. Vətən yolunda gedib, bizim Vətənin övladı idi. Prezidentimiz İl-
ham Əliyev də bu müharibənin bitməsi üçün çox əziyyət çəkir. Onun 
da arxasında belə əsgərlər dayanmalıdır ki, o da əsgərlərə güvənsin. 
Vətən şəhid qanları ilə Vətən olur. Qalibiyyət qanla qazanılır!

Əzizim Ordubada,
Yol gedər Ordubada.
Sərkərdə sərkar olsa,
Heç verməz ordu bada.



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

274

Müharibədə itki də olur, qan da. Bu neçə günü darvazamız bağ-
lanmır. Dövlət tərəfindən gələnlər də çoxdur, şəhidimizi yad edirlər. 
Elə indi də Müdafiə Nazirliyinin bir avtobus hərbçisi qadınlı-kişili 
Bakıdan bura başsağlığına gəliblər, demək ki, şəhidin qiyməti var, 
əsgərin dəyəri var bu gün... Mən 1992-1996-cı illərdə Azərbaycanın 
müharibə olan torpaqlarını qarış-qarış gəzmişəm. Oğlum Qabil kö-
nüllü orduya yazılanda 19 yaşı var idi. Yerini-yurdunu demirdi. Bala 
şirin olur. Ayağıma dəmir çarıq geyinib, düşdüm yolların ağına... 
Dərələrdən, düzlərdən keçdim, soyuqlara, istilərə düşdüm. Oğlumu 
axtardım, hardan sorağını dedilərsə, oraya getdim. Müharibənin hər 
üzünü gördüm. Laçın-Kəlbəcər dağlarında axtardım Qabili. Bir gün 
meşədə təsadüfən üz-üzə gəldik. O gürcülərin “Əsgər atası” filmi var 
eee.., bax elə onun kimi... Ata-bala sarıldıq bir-birimizə. İylədim oğ-
lumun saçlarını, ətrini çəkdim sinəmə... Sevinirdim ki, balamı sağ-sa-
lamat tapmışam. Nəvəmi isə Qabil axtardı,tapmadı...- deyib, gözlə-
rindən saqqal basmış sifətinə sıralanan göz yaşlarını sildi Fətulla kişi. 
Sonda isə səsi titrəyə-titrəyə:

 - Oğul hara, nəvə hara... nəvə oğuldan da şirindir... - söylədi.
Bu yazının əvvəlində ailələrdə uşaqların çox olmamasının sə-

bəblərini araşdırır və onu aradan qaldırmaq üçün Dövlət Proqra-
mının qəbul olunmasının vacibliyindən bəhs edirdim. Fətulla kişi-
nin həyatını da təsadüfən dilə gətirmədim. Onun 8 övladı var idi, 
onlardan biri dünyasını dəyişib, hazırda 4 oğlu və 3 qızı atasının 
ətrafındadır. Fətulla kişinin nəvə-nəticələri də az deyil. O, səkkiz 
övladını sövet rejimi zamanında pis-yaxşı böyütmüşdü. Onların 
arasında təhsil alıb, sənət sahibi olanlar da var. O övladlar indi həm 
bir-birinə, həm də dövlətə dayaqdırlar. Fətulla kişinin oğlu Habi-
lin atasından fərqli olaraq külfəti yığcam idi, onun bir oğlu və bir 
qızı dünyaya gəlmişdi. Oğlu qəhrəmanlıqla həlak oldu. Bircə qızı 
qaldı Habilin. Bu yerdə Məmmədhüseyn Təhmasibin “Bahar” pyesi 
əsasında ekranlaşdırılmış, məşhur rejissor Rza Təhmasibin çəkdiyi 
“Onu bağışlamaq olarmı?” filmindəki ana obrazının monoloqunu 
xatırlayıram. Ana ətrafında yığılan insanlara baxıb deyir: “Kimdir 
günahkar?” və filmin süjetindən məlum olur ki, günahkar mühari-
bədir! Unutmayaq ki, Dövlət ailələrdən başlayır, ailələrdə doğulan 
oğullar böyüyüb əsgər olur, Ali Baş Komandanın əmrini icra edirlər! 
Vətən uğrunda canından keçən və keçməyə hazır olan əsgərlərimizi 
isə Tanrı qorusun!
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Noyabrın 10-da ad günü idi…
...Toğrulun Şəhidlik Zirvəsinə yüksəlməsindən 7 ay ötürdü. Bacı-

sı zəng vurub, noyabrın 10-da qardaşının doğum gününü keçirəcək-
lərini, orada mənim də iştirak etməyimi istədiyini bildirdi.

Noyabrın 10-unda yola çıxdım. Bakıdan Şirvana gedən yolların, 
dərələrin hamısı gömgöy, yamyaşıldı. Hələ Ağsu aşırımını demirəm. 
Yenə duman dağları başına almışdı. Duman, çiskin göylərdən ayaqla-
rımızın altına enmişdi. Bəlkə hüznün ən ağırı elə çiskinlərin, buludla-
rın payına düşmüşdü o gün. Payızın bu dumanlı, çiskinli havasında 
Ağsu rayonundakı Arif Cəbiyev adına Bico kənd orta məktəbində 
yığışanlar bu ilin 2-5 aprel döyüşündə həlak olan qəhrəman həm-
kəndliləri Toğrul Fərəczadənin 23 yaşını qeyd edirdilər. Ömrünün 
23-cü payızını onsuz keçirirdilər. Toğrul da bu məktəbdə öyrənmişdi 
vətənpərvərlik dərslərini.

“And içərəm səndən ötrü yaşıl çəmən, göy dərə,
Ürəyimi məşəl kimi qaldıraram göylərə”.
Adı ilə kənd məktəbini şərəfləndirən Arif Cəbiyev də Toğrul 

Fərəczadənin doğmaca əmisi oğludur. O, Əfqanıstan döyüşlərində 
qəhrəmanlıqla həlak olub. Uzun illər keçəndən sonra isə eyni nəslin 
ikinci oğlu, Habil Cəbiyevin tək oğlu Toğrul da Vətən uğrunda şəhid 
oldu. Bico kənd orta məktəbində indi Toğrul Fərəczadənin də xatirəsi 
əbədiləşdirilib. Bu məktəbdə onun adına xüsusi otaq ayrılıb. Bu xatirə 
muzeyində həm Toğrul Fərəczadə, həm də Vətən uğrunda döyüş-
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lərdə həlak olan qəhrəmanlarımız, şəhidlərimiz haqqında məlumat-
lar var. Məktəbin direktoru Yaşar Qarayev dedi ki, belə qəhrəman-
lıq guşələri şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhunu yüksəldir. Müstəqil 
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində adını qəhrəmanlar sırasına yazan 
Vətən oğlu Toğrul Fərəczadə haqqında isə vüqarla danışdı:

- Toğrul Fərəczadə qəhrəman nəslin nümayəndəsidir və qeyrətli 
bir ailədə doğulub pərvəriş tapıb. Ümumiyyətlə isə Bico kəndi hər 
zaman zülmə, yadellillərə qarşı vuruşmağı bacarıb. 1918-ci ildə 500-ə 
qədər silahlı erməniyə qarşı birləşərək, mənfur düşməni kəndə burax-
mayıblar. Bu kənddən Böyük Vətən müharibəsinə 350 igid, oğul, ər, 
ata gedib. 166 nəfəri o müharibədən qayıtmayıb. O müharibədə qəh-
rəmanlıqlar göstərənlərdən biri də Toğrulun babası Fərəc kişi olub.

Bulud gəldi göy başına,
Dedim, ana, döy başına.
Hər kənddən hər ev başına 
Oğul getdi qayıtmadı.

- Qarabağ döyüşlərində də Toğrulla birlikdə 7 şəhid verdi bu 
kəndimiz. Toğrul bizim qəlbimizdə həmişə gözəl təbəssümü ilə ya-
şayacaq. Bəlkə elə buna görədir ki, onun üzü hər zaman gülərdi. O 
gülürdü ki, yaddaşımıza təbəssümünü həkk eləsin. Biz Toğrulu gü-
nümüzün qəhrəmanı kimi, hər zaman gözlərimizdə qoyub getdiyi 
şəklində olduğu kimi xatırlayacağıq. Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev deyərdi ki, çox uzun müddət ərzində məktəbin işinə, onun 
məzunlarından neçə nəfərin ali məktəb, orta ixtisas təhsili diplomu 
alması ilə qiymət verilərdi. Mən indi böyük öndərimizin həmin te-
zisini belə səsləndirmək istəyirəm: “Bu gün Vətən darda olan bir 
vaxtda Azərbaycan məktəbinin məzunu, yetirməsi əgər düşmənə qə-
nim kəsilə bilirsə, məktəb Toğrul kimi vətənpərvər oğul, qız yetiş-
dirirsə, təhsil ocağının uğuru bu meyarla ölçülür. Sən Filadelfiyada, 
Nyu-Yorkda, dünyanın ən uzaq və varlı şəhərlərində oxuyub diplom 
ala bilərsən, hətta bahalı maşınlarda da gəzə bilərsən, ancaq qəlbində 
vətənpərvərlik hissi yoxdursa, o diplomunun da, arabanın da dəyə-
ri yoxdur. Amma əfsuslar olsun ki, o maşınla, o diplomla sən Habil 
kimi, Bəhruzə xanım kimi valideyn ola bilməzsən. Bu gün bütün və-
zifəli adamlar bilməlidirlər ki, onlar Habil kimi kişilərin qarşısında 
kiçikdirlər, Bəhruzə xanımın əlindən öpməlidirlər, çünki onlar Toğ-
rulun valideynləridirlər”.
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Toğrulun doğum günündə Ağsu rayon Hərbi komissarlığının 
heyəti və rayonun “Ağsu” futbol klubunun idmançıları da iştirak 
edirdilər. Məktəblilər isə, Toğrulu öyən, Vətəni vəsf edən şeirlər söy-
lədilər. Onun adına olan guşəyə gül-çiçək dəstələri qoydular. Sonra 
karvan yola düzəldi. Bico kəndinin kiçiyindən tutmuş böyüyünə kimi 
hər kəs köhnə kənd qəbiristanına gəldi.

Elə bil birinci dəfə idi ki, görürdü qardaşının məzarını bacısı Əf-
sanə. Yüyürüb qara mərməri qucaqladı, qara daşı bağrına basdı, nalə 
çəkdi, ağladı... Dedi ki, qardaş, sənsizliyə dözə bilmirəm... Dedi ki, 
qardaş, sənə veriləsi o qədər suallarım var! Toğruldan soruşdu ki, 
aldığın yaranın yeri çoxmu ağrıtdı səni. Yanında olsaydım məlhəm 
qoyardım yarana, öpərdim, oxşardım yaralı bağrını... Soruşdu ki, son 
nəfəsində Tanrıdan nə istədin? Kimi köməyə çağırdın, qardaş?! Dedi 
ki, sənə deməyə o qədər sözüm-söhbətim, gileyim var ki, qardaş... 
Xətrimə dəyənlər oldu... Sən olsaydın güvənərdim... İndi kimə deyim 
dərdimi? Qara başdaşını öpdü oxşadı Əfsanə... Yenə çiçəklərlə süs-
ləndi Toğrulun qara mərmər otağı...

Oğlu şəhid olandan gecə gündüz “oğul” deyib sızıldayan Bəh-
ruzə Toğruluna belə səsləndi: 

-Ay oğul, belə də ad günü olar... Gör nə qədər adam yığıb gə-
tirmişəm şənliyinə... Daha böyük Toğrulum yoxdu, indi balaca Toğ-
rula salmışam meylimi. Ancaq sən deyilsən axı, sənin dadın başqa 
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idi... Kəndimizdə sənin boyda oğul yox idi... 1 metr 95 santimetr boyu 
olan balam, səndən sonra kəndin cavanları da həminki deyillər, sənin 
üçün darıxırlar... Hər gələndə küçəmizə səs salan balam... Daha səsin 
gəlmir axı... Daha küçəmizdə gülüş səsləri kəsilib...

Toğrul şəhid olandan 7 gün sonra, Əfsanənin bir oğlu dünyaya 
gəldi. Nəslin ağsaqqalı babası Fətulla Cəbiyev uşağın adını Toğrul 
qoydu. Dedi ki, Tanrı birini alıb, birini verdi. 

Toğrulun doğum günü Bəhruzə Cəbiyeva həyətdən, onun əkdiyi 
ağaclardan iki dənə ətirli heyva qırıb, portretlərinin qarşısına qoydu. 
Dedi ki, oğlumun ruhunu sevindirmək istəyirəm. Heyva cənnət ətri-
dir axı... Mənim balam da cənnət ətirli idi. 23 yaşlı oğlundan qalan ən 
kiçik xatirəni belə sevə-sevə öpüb əzizləyir, gündə min dəfə qoxlayır. 
Bağrına basır. Gizir Toğrul Fərəczadənin hərbi təlimlərdə geyindiyi 
çəkmələrindəki tozu-torpağı belə silməyir. Hətta çəkmələrdən bir cü-
tünün içərisinə gül də qoyub. Kaş belə olaydı... Bütün əsgər çəkmələri-
nin üzərinə gül səpələnəydi... Kaş müharibələr olmayaydı... Kaş analar 
hansısa güclərin silah oyunlarının ağrısını çəkməyəydilər. Kaş uşaqlar, 
körpələr, əsgərlər imperiyaların bir-birindən güclü olmalarını sübut 
etmək üçün başlatdıqları müharibələrin qurbanına çevrilməyəydilər...

...Şirvanın yolları duman içində idi. Bu yollardan o qədər əsgər-
lər, sərkərdələr keçib ki... 23 yaşını tamam etməyən Toğrul da o igid-
lərin ruhundan ruh almışdı. Azərbaycanın Müstəqillik tarixinə adını 
qanıyla yazdı.

Bu gün dağlarda sürünən payız çiskini, payız dumanıdır. Çəkilib 
gedəcək. Gün o gün olsun ki, Vətənimizin başı üzərindəki düşmənin 
yaratdığı o qara buludları, dumanları qovalayaq. Narahat şəhid ruhla-
rımız işğalda olan Vətən torpağının həsrətini çəkir axı. O gün bir daha 
yəqin etdim ki, şəhid analarının, xüsusən də tək oğlunu döyüşdə itir-
miş anaların üzünə, gözünə baxmaq dünyanın ən böyük əzabıdır.

Yurdu boş qalan analar Bəhruzə kimi olur, evinə-eşiyinə sığış-
mırlar…
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QARDAŞIM ÇİNDƏN GƏLİR...

Ötən əsrin 90-cı illərində mənfur er-
mənilərin zəbt etdikləri Qarabağda yer-
li sakinlər yumruq kimi birləşmişdilər, 
gücü çatan, qolunda qüvvət, ürəyində 
təpər və qeyrət olan hər kəs, cəbhəyə, 
könüllü batalyonların tərkibində dö-
yüşməyə gedirdi. Beyləqanın Dünya-
malılar kəndinin cavanları, igidləri də 
könüllülərin sırasında idilər. Həmin dö-
yüşlərdə Dünyamalılar kəndi vətən uğ-
runda 23 şəhid vermişdi. O şəhidlərdən 
biri Ədalət Mirzəyevin yaxın qohumu 
Raquf Ağamalıyev idi və onun yas mə-
rasiminin 40-cı günündə oğlu Məhəbbət

dünyaya gəlmişdi. Həmin tarix 1993-cü ilin soyuq qış gününə, de-
kabrın 16-na təsadüf edirdi. O gündən bu günə qədər kənd adamları 
24-25 il idi ki, uğrunda qan tökdükləri tarixi torpaqların geri alınacağı 
günü gözləyirdilər. Gözləyə-gözləyə, həmin illərdə doğulan oğullar 
isə döyüş meydanında əsgər yaşına çatırdılar. Ataların qisasını oğul-
lar alacaqdı. O döyüşə hazırlaşan gənclərdən biri də Ədalətin oğlu 
Məhəbbət Mirzəyev idi. Hələ təhsil aldığı məktəbdə də tay-tuşların-
dan fəallığı ilə seçilərdi, “Şahinlər”, “Cəsurlar” hərbi oyunlarında 
həvəslə iştirak edərdi, birincilər sırasında olardı. Ən böyük arzusu isə 
hərbçi olmaq idi. C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbə qəbul olunmaq 
istəsə də, bu arzusu baş tutmamışdı. 2012-ci ilin iyul ayında hərbi xid-
mətə yollanıb, Vətən qarşısında borcunu verməyə tələsmişdi. 2014-
cü ilin yanvar ayında hərbi xidmətini başa vursa da, əsgər həyatının 
cazibəsindən qopa bilməmişdi, ona görə də Beyləqan rayonundakı 
N saylı hərbi hissədə qalıb, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi iş-
ləməyə üstünlük vermişdi. Onun cəsarəti, verilən tapşırıqları yerinə 
yetirmək məharəti hərbi hissə komandirlərinin də diqqətindən yayın-
mamışdı. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin hərbi kursunu da müvəffəqiy-
yətlə başa vurandan sonra, dostu Elvinlə bərabər, 2015-ci ilin avqust 
ayında Çin Xalq Respublikasının Ouan-Çuhau şəhərinə xüsusi təlimə 
yola salınmışdı. Burada atıcı snayperçi peşəsinin və hərbin bütün sir-
lərinə daha da dərindən yiyələnmişdi. Məhəbbət Mirzəyev, həm də 
Çin-Uşusu idman növünə dərindən bələd idi. Hətta 96 ölkədən iş-
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tirak edən hərbçilərin qarşısında öz gücünü və bacarığını nümayiş 
etdirmiş, uşu idman növünün vətənində ikinci yerin sahibi olmuşdu. 
Çinə səfər etmək, burda hərbin sirlərinə yiyələnmək, çox dəyişdirmiş-
di Məhəbbəti. Artıq güclü olduğunu anlayırdı və bu gücün məntiqə 
əsaslandığını dərk edirdi. Bilirdi ki, Azərbaycanın, torpaqları işğal al-
tında olan vətəninin ona ehtiyacı var, odur ki, geri qayıdandan sonra, 
bildiklərini hərbçilərimizə öyrətməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu.

2016-cı ilin yanvarında atası onu Heydər Əliyev adına hava li-
manında qarşıladı. Aradan ötmüş müddət ərzində o, xeyli dəyişmiş-
di. Atası Ədalət könlündə min bir sevinclə oğlunun boy-buxununa 
baxdı. Həm qardaş, həm dost bilirdi Məhəbbəti özünə. Qəlbi fərəhlə 
doldu, Vətəni qoruyacaq, ona dayaq duracaq oğlu uzaq Çindən gəl-
mişdi:

Qardaşım Çindən gəlir,
Çindən seçimdən gəlir.
Əlində ehtiyatı,
Bəylər içindən gəlir.

-Ədalət Mirzəyev deyir ki, oğlunu elə Bakıda qarşılayıb, onu 
paytaxtda qoyub evə qayıtdı. Gəlib oğlu Raufa, qızı Şəmizəyə, hə-
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yat yoldaşı Pərvanəyə, qardaş-bacısına, qohum-qonşusuna oğlunun 
gəlişindən danışdı, hamıya göndərdiyi salamı çatdırdı. Bir də ki, hər 
qohumuna aldığı sovqatı payladı.

Atası ilə görüşüb ayrılandan sonra, Məhəbbət hərbi hissəyə ge-
dib öyrəndiyi bilik və bacarığı haqqında komandirlərinə raport verdi. 
Məxsus olduğu bölüyün xüsusi tapşırıq və təlimlərinə yollandı. Yal-
nız mart ayında ona verilən məzuniyyətə uyğun olaraq, doğmaları ilə 
görüşə gəldi. Uzun ayrılıqdan sonra qohum-əqrəbası, doğmalarıyla 
görüşmək və Çində gördüklərindən onlara danışmaq üçün ürəyi atla-
nırdı. Axı indiyə qədər nəinki yaşadığı kənddən, heç Beyləqandan da 
Çinə oxumağa gedən hərbçi olmamışdı. İndi bir mahal, bir el onunla 
fəxr edəcəkdi. Ən çox anası üçün darıxmışdı. Anası Pərvanə oğlunun 
boyuna baxıb, sevinirdi, arzuları ürəyində ləpələndi. Oğlunun boy-
nunu qucaqlayıb qara saçlarını əlləri ilə övkələdi, ətrini ürəyinə çək-
di. Bütün analar uzaqdan gələn oğullarını ürəklərinə sıxıb, qoxusunu 
ciyərlərinə çəkirlər.

Bu dəfə oğlu ilə görüşən Pərvanənin qəlbində gizli bir sıxıntısı 
var idi. Hərdən könlündə kiçik bir zəlzələ baş qaldırırdı. Bilmirdi nə-
dəndir. 10 gün ərzində oğlunun sevdiyi yeməkləri bişirib yedirdi ona, 
həvəslə qulluğunda dayandı. Oğlu anasının içindəki nigarançılıqdan 
xəbərsiz idi, xarici ölkədən gətirdiyi təəssüratdan hələ ayrıla bilmə-
mişdi. Sevinci yerə-göyə sığmayan Məhəbbət yaxın keçmişini xatırla-
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yaraq valideynlərinə demişdi:
-Gördünüz ki, mən Vətənə, torpağa məxsusam. Çində oxumaq 

necə karıma gəldi... Pəncəmi bəhanə gətirib, məni hərbiyə layiq gör-
məyən o yalançı həkimlər görəsən, indi məni görsələr neyləyərdilər...

Martın 28-i isə şələ-küləsini yol çantasına yığarkən, kiçik qardaşı 
Raufun və dayısı qızlarının yanında belə bir söz işlətmişdi: “Mən elə 
işlər görəcəyəm ki, 100 il bundan sonra da heç kim məni unutmaya-
caq. Siz də unutmayın ki, uzun, mənasız ömür yaşamaq, insana hör-
mət gətirmir, elə mənalı ömür sürmək lazımdır ki, hamıya nümunə 
ola bilsin. Unutmayın ki, torpaq suyla qarışanda palçıq olur, qanla 
qarışanda isə o, Vətəndir...”.

Məhəbbəti yola salandan, 4 gün sonra aprel döyüşlərinin xəbəri 
yayıldı. Ədalət Mirzəyevin dediklərindən:

-Mən, heç inana bilməzdim ki, oğlum şəhid olar. Hansı ata oğlu-
nun yoxluğu haqqında düşünür ki... Müharibənin başlanması xəbə-
rini eşidəndən sonra, getdim onların yerləşdiyi hərbi hissəyə. 2 gün 
orada gözlədim. Bir polkovnik dostu dedi ki, onlar mühüm əməliyyat 
keçirirlər, ərazidədirlər. Nə zaman gələcəyini deyə bilməz. 2 gün hər-
bi hissənin ətrafında qardaşım Aydınla dolaşdım. Bakı ilə Beyləqan 
arasında qaldıq. Ayın 11-i gecə, bir tanış hərbçi dedi ki, gedin Tərtərə. 
Getdim uşağı Peyğəmbər deyilən məsciddən götürdüm. Orada bil-
dim ki, Talış uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Onlara təlimat 
gəlib ki, qarşıda yaralı hərbçilərimiz var, Məhəbbət də atılıb irəli, 
qabağa gedəndə görüb ki, indi Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanında uyu-
yan polkovnik Murad Mirzəyev yaralıdır, onu ərazidən çıxaranda, 
vurulub, Məhəbbət də həlak olub. Onun nəşini neytral zonadan gö-
türəndə, əlində partlamamış qumbara olub. Yəqin açıb qoyub ki, düş-
mənə rast gəlsə, özünü partlatsın. Mənim oğlum düşmənə elə-belə 
can verməzdi. Yəqin yaralı olub, yarasını bağlaya bilməyib, fikirləşib 
ki, bəlkə düşmən keçər bu tərəfə... Ancaq onlar elə döyüşmüşdülər, 
elə qəhrəmanlıq göstərmişdilər ki, düşmən bu səmtə dönüb baxa da 
bilmədi. 1 həftə gözləyəndən və axtardıqdan sonra, oğlumun can-
sız bədənini Tərtərdən Beyləqana - ata-baba yurduna, Dünyamalılar 
kəndinə gətirdim... Kəndimizdən qəbiristanlığa qədər olan 6 kilometr 
yolu bütün kəndin sakinləri tutmuşdular, onlar oğlumu çiyinlərində 
son mənzilə aparırdılar. Neyləyə bilərəm, görünür, qismət beləymiş...

Şəhidimizin anası Pərvanə bacı deyir ki, hələ də onun ölümünə 
inana bilmir, 10 aydan artıqdır ki, Məhəbbətin yolunu gözləyir... Fikir-
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ləşir ki, bəlkə yalan ola, bəlkə dəyişik düşüb, bəlkə tabutda gələn onun 
oğlu deyilmiş, bəlkə möcüzə baş verəcək... Ana möcüzə gözləyir:

- Martın 15-i son çərşənbədə onu yola salanda, dedim ki, oğul 
tez qayıt gəl, sənin payızda toyunu edək. Sevdiyi, seçdiyi qız var idi. 
Məhəbbət üçün toy çaldırmaq fikrində idik, ancaq fələk bizə elə bir 
toy çaldırdı ki... Kimsəyə arzulamıram rüzgarımı... Keçən dəfə dostla-
rı gəlmişdi yenə... Deyirdilər ki, oğul var evdən gedər, oğul var eldən 
gedər, Məhəbbət dövlətdən getdi. Dövlətimizin gələcəyi idi, gərəyi 
idi. Onu da deyirdilər ki, həmin döyüşlər başlayanda, Məhəbbətin se-
vinci yerə-göyə sığmırmış. Yəqin bilirdi ki, Çində öyrəndiyi fəndlərlə 
düşmənin burnunu ovacaq. Oğlumun çiçəyi burnunda, arzuları qəl-
bində soldu. Qardaşı Raufun üzünə baxa bilmirəm. Öldüyüm günə 
qədər Məhəbbəti gözləyəcəm...

Oğlum- oğlum, xan oğlum,
Qıyqacı baxan oğlum.
Deyirdim ki, tez böyü,
Aparım nişan oğlum...

Rauf böyük qardaşı Məhəbbətdən yadigar qalan əşyaları sevə-
sevə bizə göstərirdi. Bu cansız, dilsiz yadigarların içərisində onun dip-
lomları, tərifnamələri, Çindən alıb gətirdiyi müxtəlif bəzək fiqurları 
yer alırdı. Onların arasında fillər çoxluq təşkil edirdi, deyilənə görə, 
fillər uğurun və xoş xəbərin talismanı sayılırdı. Məhəbbətin talisman-
ları bu dəfə ona uğur gətirməmişdi. Hər işi daşdan keçən, həyata üz 
tutub onunla mübarizə aparan, enişli-yoxuşlu yollarla zirvələrə can 
atan bir gəncin yarımçıq qalmış həyat hekayəsi onu tanıyanları sar-
sıtmışdı. Ancaq bir həqiqət danılmaz idi, Məhəbbət, özü də bilmədən 
uğurun zirvəsinə qalxmışdı, Şəhidlik məqamına yüksəlmişdi.

Anası oğlunun yolunu gözləyir... Məhəbbət isə uzaq bir yolçulu-
ğa çıxıb, Türk oğullarının, Vətən torpağını əziz tutanların heç birin-
dən geri qalmayıb... Təki Vətən sağ olsun, təki torpaq alınsın deyib, 
düşmən üzərinə çəkinmədən, qorxmadan atılıb... Hətta döyüşün ən 
ağır anında belə, döyüşçü dostlarının harayına çatıb...

2016-cı ilin 2-5 aprel döyüşlərində vuruşan və həlak olan bütün 
oğullarımız belə qəhrəman idilər. Qoy, bütün dünya bilsin ki, Aprel 
döyüşlərində Vətənimizin bayrağını zirvələrə qaldıran, xəcalət tərini 
alnımızdan sildirən o şəhidlərin, o qazilərin hamısı QƏHRƏMAN-
DIR! Biz onları heç vaxt unutmayacağıq!
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ANA, MƏN SİZDƏN DOYMURAM...

O qadın ağlamır. Elə dəhşətli və-
ziyyətdədir ki... Hər gün demək olar ki, 
eyni saatda “Nurlaaannn.... ay Nurlaa-
annn” deyir dalbadal neçə dəfə.... Adam 
üşənir. Elə bilirsən məhlənin o başında-
dır uşaq, bu da evə çağırır. Amma, hamı 
bilir, Nurlan elə bir yerdədir ki, daha nə 
geri dönəcək, nə anasının, nə qonşula-
rın çağırışına başı alovlu qaçıb gələcək. 
Sonra susur anası. Yenə qaçıb səsə ge-
dirik. Deyirik Allah eləməmiş birdən 
nəsə olar. Xəstədir, Nurlan min bir əziy-
yətlə əməliyyat elətdirmişdi onu. Əlini 
qoymurdu isti sudan soyuq suya salsın. 

Bizə tapşırmışdı anasını. Deyirdi muğayat olun ondan, bu dəfə ma-
aşımı alıb gəlim, evə isti, soyuq su çəkdirəcəm qışa qədər ki, rahat 
olsun anama. İndi ana yazıq nəinki isti, soyuq suda da alışıb yanır...

...Qızı da köçəndən sonra ər-arvad evdə tək qalıblar. Gedib gö-
rürük ki, Nurlanın tikməyə başladığı evin hörülüb başa çatmamış 
pilləkəninin qabağında torpağın üstündə oturub sığal çəkir daşlara. 
Adam o mənzərəni görəndən sonra nə yeyə bilir, nə içə...

Bunlar qonşularından eşitdiklərim idi. Elə bu eşitdiklərimin ardı-
na düşüb getdim evlərinə.

Nurlan Rasim oğlu Abdullazadə 1994-cü ildə fevralın 14-də Zər-
dabın Böyük Dəkkə kəndində doğulub. Elə o kənddə də orta məktə-
bi bitirib. Ali təhsil almağı düşünməyib, çünki gələcəyinə dair planı 
başqa olub. Hərbi xidmətə getmək, müddətdən artıq hərbi xidmətdə 
qalmaq, hərbçi-kəşfiyyatçı kimi yetişmək, oxumaq. 

Atası II dərəcəli müharibə əlili olduğundan hər zaman atasının 
müharibədə aldığı yaralar düşündürüb onu. Elə uşaqlıqdan deyər-
miş ki, mən ancaq hərbçi olacağam. 2014-cü ilin mart ayından MAXE 
kursuna qəbul olur. İlk dərslərini Bakıda Hərbi Kursantlıq məktəbin-
də keçir. Burada da imtahandan, sınaqdan çıxır. Hətta bir dəfə gedib 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun yatdığı otaq-
da, elə onun çarpayısında da yatır. Çünki minlərin, milyonların idealı 
olan Mübariz günümüzün qəhrəmanı idi. Onunla təlim keçən bütün 
hərbçilər Mübariz yolu getməyə hazır idilər. Hərbi dərslərini başa vu-
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randan sonra Göytəpədəki N saylı hərbi hissədə gizir kimi fəaliyyətə 
başlayır.

Arzusuna çox yaxın idi.
Amma... Azərbaycanın Qarabağ savaşının səhifəsinə yazılan 

2016-cı ilin dörd günlük aprel döyüşləri yarıda qoydu bu arzunu. O 
elə bir zirvəyə qalxdı ki, Nurlan aprel döyüşlərində Azərbaycan or-
dusunun şəhid verdiyi onlarla oğuldan biri oldu.

Ağdərədə komandiri ilə eyni vaxtda şəhid olan Nurlan Abdulla-
zadə haqqında atası Rasim danışır:

-Nurlanın cənazəsini gətirənlər deyirdilər ki, Raquf komandi-
rin sevimli əsgəri olub Nurlan. Dörd günlük müharibədə ən böyük 
itkilərdən olan o komandirin, briqada komandiri Raquf Orucovun. 
“Bəs hanı o komandir?” - deyərək Raquf Orucovu soruşanda oğlu-
mun döyüşçü dostları dedilər ki, bilirsən dayı, Raquf komandirlə 
Nurlan elə bir döyüşdə şəhid olublar...

Atası deyir ki, Raquf komandirin yanında xidmət Nurlanı tam 
dəyişmişdi. Uşaq əmin idi ki, yaxşı zabit, kəşfiyyatçı olacaq. Koman-
dirləri də buna inanırmış deyəsən. Əks halda kəşfiyyatçı kimi yetişib 
formalaşması üçün onu müxtəlif məktəblərə təlim keçməyə, oxuma-
ğa göndərməzdilər. O, 1,85 metrlik boy və cüssəsi ilə ailəsində hər 
kəsdən fərqli görkəmə sahib idi. -Ailəmizdə Nurlan boyda, cüssədə 
ikinci uşaq yoxdur,- deyir ata. Nurlan Ağdərə ətrafında gedən dö-
yüşlərdə iştirak edib, qəhrəmanlıq göstərib, döyüşüb. O, ölümündən 
sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə xüsusi təyinatlı gizir, 
“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli medala layiq gö-
rülüb.

Ölümünə qədər hamı onu yaxşı məhlə uşağı, övlad, dost, bir də 
sadə əsgər bilirdi. Adamlara nə rütbəsi, nə işi haqda danışmazdı. De-
yirdi komandir bizə tapşırıb ki, gördüyünüz iş böyük olduğu qədər, 
siz balaca görünməyə çalışın həmişə. Atası deyir biz nə illah eləyirdik, 
deyirdik bala, sənə hərbi geyim yaraşır, nolar bir dəfə kəndin arasına 
formada çıx, biz də baxıb fəxr eləyək. Cavab bu olurdu ki, ayıbdı ata, 
mən geyimdən istifadə eləsəm, bu yaxşı olmaz. Mən formada olanda 
hamı kimi ola bilmirəm. O geyimin yükü, məsuliyyəti ağırdır. Beləcə 
ailəsi ondan daha hərbi geyimlə bağlı heç nə istəmir.

Rasim Abdullayev oğlunun evə sonuncu gəlişini belə xatırlayır:
-Onun evə sonuncu gəlişi aprel döyüşlərindən az əvvəl idi. Bacı-

sının toyu idi. Nurlansız olmazdı. Zorla icazə ala bilmişdi. Çətinliklə 
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gəlib çıxdı. Bir bacı, bir qardaş idilər. Bir-birlərindən xəbərsiz addım 
atmazdılar. Hərbi xidmətdə olanda belə hər gün bacısına bir kəlmə 
də olsa nəsə yazırdı. Nə illah eləyirdik Nurlanın yazdıqlarını bizə 
söyləmirdi qızım. Elə indi də havada gəzirmiş kimidir. Məndən uta-
nır, amma anasına deyib ki, Nurlan məni xoşbəxt olmağa qoymadı, 
onu bağışlaya bilmirəm...

Bayaq dedim axı, bacısının toyuna gəlmişdi. Hə, bax o toya gələn-
də çarpayısında uzanmışdı. Bir pis vərdişi vardı. Qol saatını yatanda 
da qolundan çıxarmırdı. Nə illah eləyirdik deyirdi saat orda olma-
yanda yata bilmirəm, işiniz olmasın. Həyətdə iş görürdüm. Gördüm 
anası bərkdən “ay gədə qolum qırıldı” dedi. Ani narahat oldum. Evə 
gəldim gördüm yuxu tutub onu. Qolundan saatını çıxarmaq istəyib 
anası. Ani olaraq elə bilib ki, evdə deyil, yerindən sıçrayıb az qala 
qolunu qırmışdı anasının. Siz astaca fikir verin, anası sağ biləyindən 
əlini götürmür. Hələ də qolu ağrıyır. Həm də saatın dəmiri əzmişdi 
qolunu, bir balaca yara olmuşdu. İndi izi qalıb qolunda yaranın. Elə 
bilir Nurlanın sonuncu hədiyyəsidir ona o yara. Gecə gündüz biləyin-
dən tutub, sığallayır o qolunu...

Atası deyir ki, həmin gün, bacısının toyuna bir-iki gün qalmış 
uzanıb dincəlirmiş. Birdən anasını çağırıb yanına. Deyib ki, “Ya mən 
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çıxıb gedəcəm, darıxıram orda səndən ötrü, gəl uzan yanımda, məni 
qucaqla yatım bir az doyum səndən”. Düz beş saat beləcə yatıb ana-
sının qollarında...

Balaca çiy kərpicdən tikilən evdə doğulub böyümüşdü Nurlan. 
Atası deyir ki, evin qapısından başını əyib çıxırdı. Amma son bir 
neçə ayda artıq işləri qaydasına düşürdü. Aylıq maaşı, bir də əmi-
sinin köməyi ilə elə o balaca daxmamızın yanından yeni daş ev tik-
dirməyə başlamışdı. Hündürlüyü o qədər də çox deyildi. Bizə görə 
yetərli hündürlükdür, əslində amma Nurlanın boyuna görə ev tik-
məyə gücü çatmadı. Zarafata salıb deyirdi ki, narahat olmayın mən 
onsuz da gec-gec gəlirəm. Mənim boyumdan beşcə santimetr hündür 
olsun, bəsdir. Elə o cür də götürtmüşdü evinin tavanını. Boyundan 
cəmi beş santimer hündür idi evi. Amma heç o evdə də yaşamaq nə-
sibi olmadı. İndi onun üçün Dəkkə kənd məzarlığında üç mərtəbəli, 
nəhəng bir məzar və məzar daşı düzəldiblər. Yəqin bu da bir qismət, 
həyat faciəsidir boyun boyda evin olmasın, amma boyundan uca və 
böyük məzarda yat...

Şəhidlər haqqında analarından gözəl kimsə danışa bilməz. On-
lar balaları haqqında ən gözəl layla çalır kimi əzizləyə-əzizləyə, sevə-
sevə danışarlar. Anası Afət bacı:

-Mənim balam uca boylu, enli kürəkli idi. Balamın arzuları var 
idi... Balamı bu kənddə, eldə obada sevməyən yox idi. Vətənsevər 
idi, ailəcanlı idi... Balamın məzuniyyəti bitirib, hərbi hissəyə gedəndə 
ayaqqablarını təmizləyirdim. Ayaqqablarını geyinib, məni qucaqla-
yaraq ürəyinə sıxdı. Dedi ki, ana mən sizdən doymuram... Mən də 
dedim ki, evdə qalaydın, doyaydın da...- son danışığımız belə oldu. 
Mən nə biləydim ki, balam ayrılığı duyduğundan belə deyirmiş, sən 
demə bilirmiş ki, bu getməyin geri dönməməyi də vardır... Bilsəm 
ayaqlarına yıxılar, başına dolanardım, qoymazdım getsin...

Nurlangilin həyətində ikinci bir ev də var. Atası o tərəfə çox baxdı-
ğımı görüb, “qardaşımın evidir” dedi. Sual verməyə qədər gözləmədi, 
əlavə elədi ki, o evin sahibi qardaşı kənddə yaşamır. Söhbət boyu susan 
anası da dilə gəldi: “Nurlan ordadır elə bilirəm, məni qoymurlar ge-
dim. Yenə atasına sarı döndüm. Bu dəfə heç duymayacağımı gözlədi-
yim bir söz eşitdim. Və o an göz yaşlarının necə süzüdüyünü də anlaya 
bilmir adam. “Nurlanın geyimləri, paltarları ordadır” - söylədi...

- Gedə bilərik ora?
- Nə bilim vallah, anası da bizə qoşulsa, pis olacaq!
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- Onsuz gedək.
- Gedək deyirsiniz gedək, amma siz narahat olmayın.
Deməli məsələ bu idi ki, həmin evdə Nurlanın hərbi xidmətdə 

istifadə elədiyi əşyaları, qeyd və gündəlik dəftərləri var idi. Üstündə 
əl izi qalan sabun parçasını, hələ yuyulmayan, qoxusu üstündən da-
ğılmayan geyimləri, ətir, bir də hərbi çəkmələr.

O qədər təsirli mənzərə idi ki, ifadəsi çox zor... İnsanın yox olma-
sının necə böyük dəhşət olduğunu onun susub danışan əşyaları qə-
dər aydın kimsə ifadə edə bilməzmiş... Amma bir təsəlliləri var, onlar 
şərəfli və ləyaqətli birinə aid idilər... Bir əsgərə yəni.

On bir ildə azı beş məktəb dəyişən övladı, həmişə gözü qapıda 
qalan narahat valideyni olmaq, dostla kefi istəyən yerləri gəzə bil-
məmək, hər işi ölçü-biçili görmək, özündən başqa hər kəsi düşün-
mək, hər gün ölümlə salamlaşmaq, Əzrayılla bir süfrəyə əl uzatmaq, 
kəfənini yırtanda ölümə də Əzrayıla da forsla əl yelləyib “salamat 
qalın” demək, qorxuyla sirdaş, həyatla yoldaş olmaqdır hərbçi olmaq. 
Hərbçi olmaq bir də budur: Bir gün unudulacağından qorxasan belə, 
“VƏTƏN sağ olsun!” deyib, ölməyi bacarmaq... Bütün bunları edə 
biləcək adamlarsa gerçək məmləkət Kişiləridir, vəssalam!..

SON: Onun məzarını ziyarət edəndə gördüyüm mənzərəni heç 
unutmayacağam. O boyda, o çəkidə, cüssədə insanın məzarı da 
nəhəng olarmış. Buna görə Nurlan təkcə mən, biz yaşayaq deyə ölən 
şəhid deyil mənimçün. O həm də evi boyundan kiçik, qəbri evindən 
böyük oğlandır...
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ONUN TABUTUNU DA 
İNTİZARLA GÖZLƏDİK… 

O gənc gəlin indi sevdiyi insanı, 
başının tacını, onun arzularını yarı yol-
da qoyan həyat yoldaşını axtaranda 
Sumqayıtdakı Şəhidlər Xiyabanına ge-
dir. Qucaqlayır başdaşını, ağlayır, ya-
man ağlayır. Aprel döyüşlərində həlak 
olmuş, 4 yaşlı oğlu Aminin atası Seymur 
Baxışov üçün gözlərinin yaşını tökür. 
1994-cü ildə Bakıdakı Şəhidlər Xiyaba-
nına gedəndə də bir sarı saçlı gözəlin 
başdaşını beləcə, qucaqlayıb ağladığını 
görmüşdüm. Aynurəni də elə o cür gör-
düm. O zaman gördüyüm mənzərədən 
təsirlənib bu şeiri yazmışdım:

Əhdinə vəfalı gözəl,
Nə yanıqlı ağlayırsan.
Göz yaşınla mərmər daşın,
Ürəyinmi dağlayırsan.

Daşa dönmüş o şəkili 
Bağrına basdığın bəsdir,
Səsini eşidən deyil,
Nə danışsan da əbəsdir.

Qucaqlayıb başdaşını
 tellərin yaman ağlayır.
Dərdin köksündə hönkürür,
Diləyib aman ağlayır.

Bir tumara həsrət qalan,
Tellərinin tumarı yox.
Nə zamandır dərdlərinin,
Səngiməyi, xumarı yox.

Sevgilin daşa dönəndən,
Daşlara saldın meylini,
Daha daşlara söylərsən,
Hər dərdini, gileyini.

Şəhid Seymur Baxışovun 12 iyulda 29 yaşı tamam olurdu. Ailə 
üzvləri şəhidin doğum gününü qeyd etmək üçün əvvəlcə Sumqa-
yıtdakı Şəhidlər Xiyabanına gəldilər. Daşla danışdılar, daşa dönmüş 
igidin önündə baş əydilər. Baxışovlar ailəsi ilə söhbətimin davamını 
evlərində etdim.

Seymur 1987-ci ildə Sumqayıtda doğulmuşdu. Uşaqlığı şəhərin 
köhnə məhəllələrindən birində, 4-cü mikrorayonda keçmişdi. Yer-
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li sakinlər arasında 4-cü mikrorayon əslində köhnə sumqayıtlıların 
yurd yeri kimi tanınınırdı, çünki burada məskunlaşanların əksəriy-
yəti Sumqayıtı qurub-tikənlər idilər. Amma Baxışovlar ailəsinin tut-
duğu yol məhəllə adamlarının sənətindən xeyli fərqlənirdi. Seymu-
run atası Qulamhüseyn və anası Zemfira xanım hərbçi idilər. Onların 
böyük oğlu Samir də hərbin yolunu tutmuşdu, ümumiyyətlə bu ailə 
Azərbaycan Ordusuna könül verənlərdən sayılır. Valideynlər çoxdan 
təqaüdə çıxmışdılar, Samir Baxışov isə bu gün də Azərbaycan Ordu-
sunun zabitidir. Böyüklərindən ibrət alan Seymur Baxışov da sənət 
seçimində hərbə üstünlük vermişdi. Əsgərlikdən sonrakı həyatını 
ordu ilə bağlamışdı.

Heç kimin ağlına sığmayan hadisə baş verdi, günlərin birində 
şəhidlik zirvəsi ona qucaq açdı. Seymur Baxışov cəbhədən ən gec qa-
yıdan şəhid oldu. Onu bütün Azərbayacan intizarla gözlədi. Anası 
Zemfira Baxışovanın dediklərindən:

-Aprelin 3-dən sonra oğlum ilə əlaqə qura bilmədik. Lakin son 
günə qədər, tabutu bu evə gələnə kimi ürəyimdə bir ümid, işıq var 
idi. Bəlkələr düşüncələrimi alt-üst edirdi, fikirləşirdim ki, bəlkə heç 
oğluma güllə dəyməyib, onu erməni tərəf əsir götürüb, yəqin ki, döv-
lətimizin səyi sayəsində yaralı da olsa, qaytarılacaq...

Bacısı Şəbinə Baxışovanın söylədiklərindən:
-Seymur evimizin kiçiyi olsa da, sevincimizin çox hissəsi onun-

la bağlı idi. Əsgərliyini çəkib gələndən sonra 2006-cı ildə hərbi xid-
mətdə qulluğa getdi. O gündən bizim də firavan günlərimiz başladı. 
Seymur aldığı aylıq əmək haqqı ilə hamımızı sevindirirdi. Biz kasıb 
yaşamışdıq, evimizdə hər şeydən biri var idi, biri yox. Bir gün Sey-
mur müxtəlif kanalları göstərən televizor antennası alıb gətirdi. Bir 
dəfə də anamla mənə bahalı palto hədiyyə etmişdi. Böyük qardaşıma 
da əl tuturdu. Qazancı o qədər bərəkətli olurdu ki, hamımıza çatır-
dı. Hətta mənə ev tikməkdə kömək də etmişdi. Seymur bizim sevinc 
mələyimiz idi. 2009-cu ildə isə evləndirdik onu, noyabrın 8-də Sey-
murla Aynurəyə gözəl toy çaldırdıq. Onlara baxanda biz də özümüzü 
xöşbəxt hiss edirdik. Bu cütlük bir-birinə qoşa göyərçinlər, qumrular 
kimi bağlanmışdılar. Qardaşımın itkin düşmə xəbəri çıxandan sonra, 
qohum-əqrəba, dost-tanış gəlib-gedirdi evimizə. Evdə hamımız ha-
valı adamlar kimi dolaşırdıq, əslində acı xəbəri eşitməkdən qorxur-
duq. Böyük qardaşım hərdən deyirdi ki, özünüzü ələ alın, bəd xəbəri 
eşitməyə hazır olun, sözünü ağzında kəsirdim. Seymurun yoxluğu 



Seymur Baxışov

291

ilə barışmaq istəmirdim. Aprel ayının 18-də qardaşımı gətirdilər. An-
caq tabutunu açmağa qoymadılar. Xatirimdə Seymur sağ görünüşü 
ilə qalıb. Onu ölmüş vəziyyətdə təsəvvür edə bilmirəm. Bu gün də 
qardaşımın yoxluğunu qəbul etmirəm.

Anası Zemfira xanım qızının sözünə qüvvət verdi:
-Gözüm elə qapıdadır. Elə bilirəm ki, indicə girəcək içəri, yenə 

evimiz işıqla, sevinclə dolacaq. Yəqin ki, öldüyüm günə qədər gözüm 
qapıda qalacaq, onu son dəfə salamat yola saldığım qapıda... Oğlu 
Amin əvvəllər çox kürlük elədi. İndi isə atasının adını çəkəndə hirs-
lənir. Elə bilir ki, atası onu atıb gedib. Daha heç bir reaksiya vermir, 
heç kimdən soruşmur onu. Ancaq hərdən “Ana, mən şəhid oldum” 
mahnısını oxuyur. Bilmirəm haradan, necə öyrənib bu mahnını. Otu-
rub ailə üzvləri ilə birlikdə xatirələrimizi danışırıq, amma oğlumun 
ölümü ilə heç cür barışa bilmirik.

Aynurə Seymurun səs yazısını dinlədir mənə. Onunla sonuncu 
dəfə danışdığı səs yazısı da qalıb telefonunun yaddaşında, başqa səs 
yazıları da var. Təhərindən-tövründən anlayıram ki, bu taleyi kəm, 
bəxti yarımçıq gəlin indi Seymurun səsinə sığınıb, gecələr tək qalanda 
o səsin sehrinə düşür, onu qucaqlayır, bağrına basıb ağlayır, hönkü-
rür... Seymur isə... eyni fikirləri, aprelin 1-nə qədər dediklərini təkrar 
edir.

Gözlərində bir dünya kədər-qəm var. Adama elə gəlir ki, o gəli-
nin gözlərini sevinc birdəfəlik tərk edib. Hələ ki, kədərini bölüşməyə 
özündə güc tapır. Aynurə Baxışovanın dediklərindən:

-Cürbəcür şayiələr gəzirdi ki, Seymurun bədəni tanınmaz hal-
dadır, bəlkə də özü deyil. Lakin mənə məhkəmə tibb ekspertlərinin 
çəkdikləri şəkilləri göstərdilər. Seymurun bütün bədən əzaları yerin-
də idi. Atılan mərmidən zirehli jiletinin açıq olan hissəsi, sağ və sol 
böyrü yaralanmışdı. Aldığı yaralardan və qanaxmadan dünyasını də-
yişmişdi. Seymurun nəşi 17 gündən sonra bizə təhvil verildi. Aprelin 
1-də nə baş verdiyindən xəbərsiz idim. Seymuru sonuncu dəfə yola 
salanda dedim: 

-Mənə söz ver ki, mütləq qayıdacaqsan. O isə sakitcə: “Əlbəttə”, - 
dedi. Az sonra yoldan mənə telefonla bu mesajı göndərdi:

 “ -Həəəə… mostanım sən çox istəyirəm…
-Mən də… Biz də…
-Yaxşı öpdüm…
-Biz də öpdük…



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

292

-Balama bax, gələcəm…
-Sən söz vermisən də mənə..
Həəəə… İnşallah”.
Gizir Seymur Qulamhüseyn oğlu Baxışov 1994-2005-ci illərdə 

14 saylı orta ümumtəhsil məktəbində oxuyub. Atası Qulamhüseyn 
Baxışov istəyir ki, oğlunun oxuduğu 14 saylı orta məktəb Seymur 
Baxışovun adını daşısın.

Şəhidliyindən sonra 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə” medalı indi Seymurun şəxsi əşyalarının içərisindədir. Balaca 
Amin hələ ki, bunların fərqində deyil, atasının gəlmədiyini görüb, 
gözlərini yoldan çəkib... Böyüyəndə biləcək ki, Şəhidlər Xiyabanında 
uyuyanların, Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixini yazanların sırasında 
onun atası, heç vaxt otuz və sonrakı yaşını qeyd etməyəcək Seymur 
Baxışov da var.

Gözləri qapıdan yığılmayan Zemfira xanım, oğlundan sonra 
qaməti bükülən Qulamhüseyn kişi, sevgisinə həsrət qalan hər an, hər 
saat, hər gecə darıxan gəlin Aynurə də axtardıqları sualların cavabı-
nı onda tapacaqlar ki, uğrunda canları qurban gedən şəhidlərin qanı 
alınsın, vətənin bütün torpaqları geri qayıtsın. O zaman Xəzərlə üz-
bəüz yerləşən Sumqayıtdakı Şəhidlər Xiyabanında uyuyan Şəhidləri-
mizin də ruhu bayram edəcək.



Rahim Tağıyev

293

TANKÇI RAHİMİN SONUNCU DÖYÜŞÜ

-  Rahim sakit, ağır təbiətli insan 
idi. 15 il bir yerdə yaşadıq, doğrudur, ka-
çıbçılıqla dolanırdıq, amma ötən hər gü-
nümüzdən məmnun idik. O, zəhmətkeş 
idi, aldığı az maaşla o qədər xoşbəxt idik 
ki, dünyanın dərdi-sərinə baş qoşmaz-
dıq, sadə və məsud həyatımızı yaşayır-
dıq. Gündəlik qayğılarımın hayına qalır-
dım, onu bilirdim ki, axşam evə yorğun 
gələcək, mazutlu, hisli-paslı paltarlarını 
yuyub ütüləyəcəyəm, sonra yenidən 
onu işə yola salacağam. Varımız-döv-
lətimiz üç övladımızdan ibarət idi. 12 
il Goranboyda kirayələrdə yaşamışdıq.

-  Nəhayət, Mingəçevirdə ipoteka ilə ikiotqalı ev aldıq. Rahim sevinir-
di ki, evimiz-eşiyimiz var... Məhəllədə nümunəvi ailə sayılırdıq. Onu 
özünə çəkən iki müqəddəs qüvvə var idi, biri ailəsi, digəri isə işi idi... 
Bir dəfə oğlum Nihad ondan soruşdu ki, “Ata niyə tankçı oldun?”. 
O da uşaqlıqda dostları ilə oynadığı tank oyunlarından danışdı. Sən 
demə, uşaq vaxtı dava-dava oyunlarında həmişə tankçı olarmış, - de-
yib, Aprel döyüşlərində şəhid olan tank bölüyünün komandiri Rahim 
Tağıyevin həyat yoldaşı Vüsalə Tağıyeva birlikdə keçirdikləri xoşbəxt 
günlərindən danışır.

Aprel döyüşlərində tankı ilə hücuma keçən, çəkinmədən düşmən 
üzərinə yeriyən, onları torpaqlarımızdan qovan igidlərimizdən biri 
də tank komandiri, gizir Rahim Tağıyev olub. Rahim Qara oğlu Tağı-
yev 1979-cu il noyabr ayının 10-da Şəki rayonunun Əliyar kəndində 
dünyaya göz açıb. 1998-ci ildə hərbi xidmətə yollanıb, 1999-cu ildə 
isə onu xidmət etdiyi hərbi hissədən gizirlər məktəbinə göndəriblər, 
orada tankçı peşəsinə yiyələnib. Aradan ötmüş illər ərzində hərbi 
hissədə tank komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlib. Qüsursuz xidməti 
dövründə dəfələrlə hərbi komandanlıq tərəfindən fəxri fərmanlar və 
medallarla təltif edilib. Ömrü boyu Vətənini düşməndən azad edəcə-
yi günü gözləyib, həmin günün yetişdiyi xəbərini alanda isə evində 
oturmayıb.

Vüsalə Tağıyeva həmin günləri xatırlayır:
-Mart ayının axırı idi. Axşam evə gəldi, yeməyini yedi və dedi ki, 
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yol çantamı hazırla, gedirəm. Mən də yol tədarükünü tutdum, artıq 
sorğu-suala ehtiyac duymadım, çünki onun qəfil gedişlərinə öyrən-
cəli idim. Lakin qapıya çatanda gözlənilmədən dönüb mənə baxdı, 
“bir müddət olmayacağam, ola bilər ki, heç gəlməyim”, dedi. Təəc-
cüb bürüdü məni. Qapıdan çıxanda isə oğlumun boynunu qucaqladı, 
ürəyindən keçənləri ona söylədi: 

- Nihad, mən gedirəm, ailəmizi sənə etibar edirəm. Ananın sö-
zündən çıxma, bundan sonra həmişə ana olacaq yanınızda... Onu in-
citməyin... Əgər ona bir şey olsa, onda bizə kim baxar... Hamımızla 
görüşüb getdi. Səhərisi gün Nihad dərsdən gəldi, nə qədər çalışdım-
sa, ona dərslərini oxuda bilmədim, məcbur olub atasına zəng vur-
dum. Nihad atası ilə danışandan sonra dünən onun dediyi sözləri 
xatırlayıb, başladı ağlamağa. Mən də uşağı ovundurmaq istədim, ona 
atasının zarafat etdiyini söylədim. Bir az keçəndən sonra Rahimlə bir 
də zəngləşdik. Evin kredit borcu ilə maraqlandı, mən də ödəniş etdi-
yimi ona dedim. Son söhbətimiz gecə saat 11-də oldu.

Aprelin 2-də anam səhər bizə zəng edib Rahimi soruşdu. Həmən 
gündən mən də narahat olmağa başladım. Zəng vurdum köhnə ta-
nışlara, onların bazalarına, dostlarına... Qulluq etdiyi hərbi hissədən 
olan bir dostunun arvadı dedi ki, hərbi hissədə hamı ön cəbhədədir, 
Rahim də onlarladır. Ürəyim sinəmə sığmadı, havam çatmadı o an... 
Evdə qərar tuta bilmədim. Uşaqları da götürüb, getdim anamgilə. 
Anam bizə yemək hazırlayanda əlindəki boşqab yerə düşüb iki his-
səyə bölündü. Dedim ki, Rahimə nəsə oldu... Dilimdən qopan kəl-
mələrim deməli əbəs deyilmiş, həmin vaxtda Rahim ağır yaralanıb-
mış...

Samiq Əzizov, Rahim Tağıyevin döyüş yoldaşı:
-Həmin günlər biz çox sevinirdik. Döyüş tankları ilə irəliləyir-

dik. Düşməni məhv etməyimiz bizə xüsusi ruh verirdi. Hamı bir-bi-
rini təbrik edirdi. Ermənilərin bu qədər qorxaq olduğunu bilməzdik. 
Cəbhə boyu tank komandirimiz Rahim Tağıyev çox gözəl manevrlər 
edirdi. Düşmən geri çəkildikcə o da sevincindən mahnı oxuyurdu. 
Deyirdi ki, bu günləri o qədər gözləmişik ki... Mən onu heç vaxt belə 
deyib-gülən, nikbin görməmişdim. Ətrafımızda bir az səssizlik ya-
randı. Biz də istirahət etmək və hava almaq üçün tankdan çıxdıq. Elə 
təzəcə çıxmışdıq ki, qəfildən bir mərmi gəlib bizim tərəfə düşdü. Gör-
düm ki, Rahim məndən aralıda yıxılıb, yaralıdır, vəziyyəti isə ağırdır. 
Mən hələ ki, özümü hiss edirdim, sürünə-sürünə ona tərəf gəldim, 
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amma kömək etməyə gücüm çatmadı... Elə bu vaxt yardım dəstəsi 
bizə yaxınlaşdı. Əvvəl məni götürmək istədilər, razı olmadım, dedim, 
əvvəlcə Rahimi aparın. Sonradan huşumu itirmişəm. Ayılanda özü-
mü hospitalda gördüm. Dedilər ki, o da mənimlə eyni hospitaldadır. 
Rahim gözəl və vəfalı dost, mərd oğul idi. Komandir kimi də hərbi 
hissədə böyük hörmət qazanmışdı. Şəhidlik hər oğula, Allahın hər 
bəndəsinə nəsib olmur ki...

Vüsalə Tağıyeva, şəhidin həyat yoldaşı:
-Anamgildə dayana bilmədim. Ağlaya-ağlaya qayıdıb evə gəl-

dim. Uşaqlar başladılar internetdən xəbərləri izləməyə. Birdən qışqır-
dılar ki, ana, cəbhədə bir tank minaya düşüb, bir dənə də helikopöter 
partlayıb... Ürəyim tir-tir əsdi. Ancaq ümidimi üzmədim, yenə dos-
ta-tanışa zəng vurdum. Hərə bir söz dedi. Ancaq hiss edirdim ki, Ra-
him dardadır.

Bir azdan kirvəmizin yoldaşı zəng vurub dedi ki, sənə bir söz 
deyim, qorxma, Rahim yaralıdır. Özümdən asılı olmayaraq, haray 
çəkdim, səsimə bütün binanın sakinləri çıxdılar. Ayaqyalın, başıaçıq 
evdən çıxdım. Qaynım və eltimlə birlikdə Gəncədəki hospitala yola 
düşdük. Nə qədər yalvardımsa, həkimlər yanına buraxmadılar. Otur-
dum pilləkənlərin üstündə, dedim məni onun yanına buraxmasalar, 
buradan tərpənən deyiləm. Axır ki, məni bir palataya apardılar. Otaq 
cavan uşaqlarla dolu idi. Hamısı yanmış, yaralı, qanın, hisin-pasın 
içərisində idilər... Kənarda bir nəfər uzanmışdı, başı sarıqlı, şişman 
adam idi. Dedilər ki, bu Rahimdir. Əlinə-qoluna, barmaqlarına bax-
dım, onu Rahimə oxşatmadım, dedim ki, bu mənim ərim deyil. Yaralı 
bir oğlan başı ilə onun Rahim olduğunu işarə etdi. Elə həmin gecə Ra-
himi helikopterlə Bakıya - Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına 
apardılar. İlk dəfə yanına gedəndə, qonşularım pul yığıb məni Bakıya 
yola saldılar. Səhərlər gedib otururdum hospitalda ki, bəlkə axşama 
qədər məni onun yanına buraxarlar... Kritik vəziyyəti keçəndən sonra 
pəncərədən yatdığı otağa baxmağıma icazə verdilər. Artıq şişkinliyi 
keçmişdi. Yataqda üz-gözündən nur yağırdı. Elə gözəl görünürdü 
ki... Bir də baxdım ki, əli və qolu tərpənir. Gülə-gülə Tanrıma şükr et-
dim, öz aləmimdə elə bildim ki, sağalmağa başlayır... Həkimə dedim 
ki, Rahim sağalır, əli-qolu tərpəndi. Həkim heç nə demədən səssizcə 
gülümsündü. Sonra yenə də gecə avtobusla qayıtdım üç balamın ya-
nına. Həmin müddətdə onu 3 dəfə əməliyyat etdilər. Mən də Bakı ilə 
Mingəçevirin arasında qaldım.
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Növbəti gedişimin birində həkim onunla görüşməyimə icazə ver-
di. Sevinə-sevinə yanına keçdim. Əlindən tutub yanında dayandım:

-Rahim, sənə qurban olum, niyə gəlib uzanmısan bu qəşəng qız-
ların içərisində, dur gedək evimizə... Nə olur, mənimlə belə zarafat 
etmə, - dedim. Hiss etdim ki, dodağı qaçdı, gülümsədi. Sonra gözlə-
rindən yaş axdı. Əllərini sıxdım, yalvardım, ağladım: 

-Sənə qurban olum, məni bu yollarda qoyma, özündə güc tap, 
balaların səni gözləyir axı... Axı sən bizə heç vaxt belə əziyyət vermə-
mişdin, dur ayağa, qurbanın olum...

Mənim sözlərimi eşidəndə yenə də Rahimin gözlərindən yaş 
axdı... Komaya düşdüyündən, söhbətimə-sözümə reaksiya verə bil-
mirdi. Vaxt ötdükcə belə görüşlərə öyrəşməyə başladım. Hər dəfə 
Mingəçevirdən Bakıya ümidlə gedirdim və inanırdım ki, bir gün 
görəcəyəm ki, Rahimin gözləri açılıb, ayaqları, əlləri tərpənir... Gö-
rüşlərimizin birində isə ona uşaqlarımızdan danışdım:

Rahim, uşaqlar yenə yaxşı oxuyurlar. Nicat əlifba bayramında 
sənə həsr olunmuş şeir söyləyib, hərbi paltar geyinib, üstünə də sə-
nin medallarını taxıb, onu videoya çəkiblər, deyir ki, atam gələndə, 
göstərəcəyəm.

Sonra Nihadın tədbirdəki şəklini düz gözlərinin önünə yaxın-
laşdırdım, sanki nəfəsi kəsilən kimi oldu. Elə qorxdum ki... Həkimi 
çağırdım, həkim dedi ki, onu həyəcanlandırmaq olmaz. Bir neçə an 
keçəndən sonra o, özünə gəldi. Sən demə, Nihadın şəklini hiss edib-
miş. Dayandım yanında, əllərini, ayaqlarını ovxaladım, öpüb-əzizlə-
dim onu... Əslində aradan keçmiş iki ay ərzində bir kəlmə də kəsmə-
di, amma hər görüşümüzdə gözlərindən süzülən yaş ara vermirdi... 
Bir də hərdən əlimi sıxırdı... Beyni işləyirdi, anlayırdı, ancaq bədən 
orqanları iflic olmuşdu...

Ona sevdiyi yeməkləri bişirib yedirə bilmədim, son nəfəsinə qə-
dər burnundan taxılan şlanklarla qidalandırdılar onu. Bir gün də ba-
laca oğlum Nicatı gətirdim yanına, ancaq həkimlər atası ilə görüşmə-
sinə icazə vermədilər. Dedilər ki, hələ balacadır, 8 yaşı var, atasını bu 
vəziyyətdə görsə, ömrü boyu stressdə qalacaq. Qoy atası yaddaşına 
qəhrəman kimi köçsün. Uşaq qapının ağzında hönkürtü vurub ağla-
dı... Kor-peşiman, oğlumu gözüyaşlı Mingəçevirə qaytardım. Səhər 
yuxudan ayılanda gördüm ki, uşağın yastığının üstü qandır. Qan 
onun qulağından açılmışdı, həkimə müraciət etdim. Həkim dedi ki, 
uşaq güclü stress keçirib və nə yaxşı ki, qan beyninə sızmayıb...
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Artıq 3 ay idi ki, Rahim hospitalda idi. Bu aylar ərzində gecəm-gün-
düzüm olmadı. Həftədə iki-üç dəfə yanına gəlirdim, gecə də qayıdıb 
evə çatdırırdım özümü ki uşaqlarım tək qalmasın. İyul ayının 7-si idi. 
Yenə getdim Rahimin yanına, əllərini ovdum, başını tumarladım. Böy-
ründə dayanıb ağladım... Dedim, daha dözə bilmirəm, səni belə gör-
məyə gücüm çatmır. Onda başladı ayağını çarpayıya döyəcləməyə... 
Bir gözünü açmışdı. Gözündə bir həsrət, bir ağrı və son işartı gör-
düm. Baxışı ürəyimin içərisini yaraladı. Bütün bədənim sustaldı. Hiss 
elədim ki, bu onun son baxışıdır... Huşumu itirdim... Həkimlər məni 
ayıltdılar, sonra evə qayıtdım.

İyulun 8-də baldızım zəng vurub eltimlə hospitaldan gəldiklərini 
dedilər və mənə gözaydınlığı verdilər ki, Rahim sağalmaq üzrədir. 
Ürəyimdə özümü qınadım. Dedim, kaş fikrimə gələn yalan olsun, Al-
lah Rahimi uşaqlarına bağışlayıb, geri qaytarsın... İyulun 10-da səhər 
qonşumuz qapını döyüb dedi ki, Rahim şəhid olub... Aprelin 2-si ya-
lan oldu, bir dəfə həmin günü ölmüşdüm. İndi bir dəfə də iyulun 
10-da öldüm...

İndi taleyimlə barışıb, yaşayıram. Rahim şəhid olanda özümü 
tənha hiss edirdim. Elə bilirdim ki, biz daha kimsəyə gərək deyilik. 
Lakin Rahimin dəfnindən sonra həyatımızda o qədər yeni dostlar, in-
sanlar peyda oldular ki... İndi dövlətimiz tərəfindən hərtərəfli qayğı 
ilə əhatələnmişik.

Rahim istəyirdi ki, qızım həkim olsun, deyirdi ki, Ülkər məktəbi 
bitirəndə mən də təqaüdə çıxacağam. Qızım həkimlik oxuyacaq, mən 
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də Bakıda onun keşiyini çəkəcəyəm. İndi Ülkər 9-cu sinifdə oxuyur. 
Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, Birinci vitse-prezidentimiz Mehri-
ban xanım Əliyevanın göstərişi ilə qızımın ali məktəbə hazırlıq kur-
sunun hesabı fond tərəfindən ödənilir. Evimizin kredit borcu var idi, 
o da sığorta şirkəti tərəfindən sıfırlandı. Keçən il Heydər Əliyev Fon-
du şəhid ailələrinin uşaqları üçün Bakıda payız tətili təşkil etdi. 3 gün 
ərzində uşaqlar anaları ilə yadda qalan günlər keçirdilər. Nihad de-
yir ki, böyüyəndə hərbçi olacaq. Mingəçevir şəhərinin bütün bayram 
tədbirlərinə dəvət alırıq. Balalarımı o tədbirlərə aparıram ki, özlərini 
tənha hiss etməsinlər.

Son dəfə 2016-ci ilin Yeni ilində və Novruz bayramı günlərindən 
övladlarım ataları ilə şəhərə gəzməyə çıxmışdılar. Bərabər gəzib do-
landıq, çox xoşbəxt idik. Həmin bayramlarda çoxlu şəkillər çəkdirdik. 
İndi uşaqlar oturub ataları ilə bağlı son xatirələrini bölüşürlər, arala-
rında gedən söhbətə mən də inanmaq istəyirəm, elə bil, Rahim indi-
cə qapını açıb içəri girəcək... Ən böyük arzum övladlarımı atalarının, 
dövlətimizin adına layiq vətəndaş kimi böyütməkdir. Müharibə heç 
vaxt olmasın, Vətən torpaqları sülh yolu ilə azad edilsin... Mən daha 
uşaqlarımızın atasız qalmasını istəmirəm.
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ÇÖRƏYI HALAL OLMAYANIN  
BALASI ŞƏHİD OLMAZ

- Ana, mənə pul ver, gedim dükan-
dan nəsə alıb gətirim, evdə heç nəyimiz 
yoxdur...

- İntiqam 40 qəpik pulumuz var, al 
sənin olsun...

İntiqam 40 qəpik pulu anasından 
götürüb, kənddə çıxdı, axşam evə qa-
yıdanda həmin pulun 20 qəpiyini çətin 
günlərin xatirəsi kimi medalyon şəklinə 
salıb, yadigar saxlayacağına qərar ver-
di...

Sonra əsgər getdi, əsgərlikdən qa-
yıtdı və Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə 
gizir kimi çalışmağa başladı. 5 yaş ki

çik qardaşı Nurlan Əsgərli də hər dəfə onun məzuniyyətə gəlməsini 
həvəslə gözləyirdi, böyük qardaşına bir qəhrəman kimi baxırdı. Ana-
sının nağıllarda danışdığı qəhrəman kimi...

Ziba və Bayram Əsgərovlar ailə quranda, dünyanın düz vaxtı de-
yildi, müharibə alovları yavaş-yavaş ətrafı cənginə alırdı. 1990-cı ildə 
cavan ailənin ilk övladı İntiqam dünyaya gəldi. Sonra da ocaqların-
da doğulan uşaqların sayı 4-ə çatdı. Zibanın adını atası Böyük Vətən 
Müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən Ziba Qəniyevanın şərəfinə 
qoymuşdu. Bir tərəfdən də mayın 9-da, Qələbə günündə doğulmuş-
du qızı. Ziba da elə uşaqlığından dəftərə, kitaba meyilli oldu. Adının 
mənasını dərindən bildiyindən müharibəyə aid kitablar oxuyar, daha 
çox döyüş süjetli filmlərə, kinolara baxardı. Uşaqları ondan nağıl 
istəyəndə, özünün düzüb-qoşduğu nağıllardan danışardı.

Qızları Nahidə və Səfurənin “igid qız” qəhrəmanları var idi, oğ-
lanları üçünsə “balaca cəsur əsgərin nağılı”nı uydurmuşdu. Bu “Ba-
laca cəsur əsgərin nağılı”na ən çox Nurlan inanmışdı:

- Balaca cəsur əsgər bir gün ata-anasının sözünə baxmadı. Kəndin 
yoluna çıxdı. Yolun böyük döngəsində, əlində torba gəzdirən erməni 
onu torbaya qoyub apardı... Balaca əsgər nə qədər qışqırdısa, səsini 
kimsə eşitmədi. Lakin torbada olan deşikdən yollara baxırdı. Axşam 
vaxtı, qışın soyuğunda erməni balaca əsgəri bir qaranlıq dərəyə apar-
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dı. Onu torbadan çıxardı... Uşaq ətrafına baxanda, yanında kəndlə-
rindən olan bir neçə dostunu və tanımadığı uşaqları gördü. Onlar 
çirkin-hisin içərisindəydilər. Bir çoxunun üstü-başı qan idi. Uşaqların 
əlləri-üzləri də qapqara idi. Həm də soyuqdan donurdular... Saqqal-
lı, lopabığ, dişləri yekə, qorxulu və vahiməli, beli donqar erməni kişi 
onlardan üşüyüb-üşümədiklərini soruşdu. Uşaqlar qorxa- qorxa 
“üşüyürük”, dedilər. Saqqallı erməni gülə-gülə onlara cavab verdi ki, 
“dayanın, indi sizi bir ocağa qatıb isidəcəyəm”. Uşaqlar qışqırıb ağ-
lamağa başladılar. Erməni kişi yanındakı küpəgirən qarı ilə birlikdə 
uşaqlara qışqıraraq, “kəsin səsinizi”, dedilər. Uşaqlar səssizcə hıçqı-
ra-hıçqıra ağlayırdılar. Sonra bu qorxulu qadın və kişi uşaqları qara 
dəmirdən hazırlanmış boru kəmərinin içərisinə doldurdular. Uşaqlar 
elə hey qışqırışırdılar. Boru kəmərinin hər iki başını qaynaqladılar. 
Uşaqlar qorxudan boru kəmərinin bir tərəfinə yığılaraq bir-birinə sı-
ğındılar... İçəriyə getdikcə isti və tüstü dolurdu... Bir azdan ermənilə-
rin ayaq səsləri kəsildi... Onlar uşaqları həmin dərədə yanan boru-
nun içərisində qoyub uzaqlaşmışdılar. Birdən Balaca cəsur əsgərin əli 
boru kəmərinin bir tərəfinə dəydi. Hiss etdi ki,boru kəməri barmaq 
dəyəndə ovulur. O uşaqlara səsiz dayanmağı və paltarlarının üstün-
dəki düymələrlə həmin deşik yerini qazımağı məsləhət gördü. Az 
sonra borunun həmin yeri ovulub yerə töküldü. Uşaqlar bir-bir boru-
nun içərisindən çıxanda, gördülər ki, yağış yağdığından, ermənilərin 
vurduğu od dəmiri yanıb-alışmağa qoymayıb. Balaca cəsur əsgər oğ-
lan yanındakı uşaqları dərədəki yolla üzüyuxarı çıxarıb, Azərbaycan 
əsgərlərinin dayandığı yerə qədər gətirib. Çünki bu əsgərlər onların 
kəndlərinin yanında torpağımızın keşiyini çəkirdilər. Balaca cəsur əs-
gər hərbi hissədəki əmilərə dedi ki, o, ermənilərin harada olduğunu 
da öyrənib... Səhərisi gün əsgərlərlə dost olan balaca qəhrəman or-
dumuzun kəşfiyyatçılarını həmin yerə aparıb və ermənilərin olduğu 
yeri onlara göstərib... Azərbaycan əsgərləri orada düşmənlərimizi, 
torpaqlarımızı alanları və uşaqları oğurlayıb torbaya yığan qadını 
və kişini də öldürüblər. O gündən sonra, balaca cəsur əsgər oğlan 
Azərbaycan əsgərlərinə bir çox əməliyyatlarda yardım edib. Çünki 
o, çox balaca olduğundan, ermənilərin ərazilərinə gedir, amma gözə 
görünmürdü. Ona verilən tapşırıqları yerinə yetirib gəlirdi, həm də 
ermənilərin bizdən işğal etdikləri torpaqlarda hansı işlər gördüyünü 
bizimkilərə söyləyirdi...

Ziba xanım belə nağıllarla uşaqlarını yatırar, onlara həyat dərs-
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ləri öyrədərdi. Bir dəfə də o, əmisi Polad haqqında soruşmuşdu ana-
sından:

 - Ana, Polad əminin də ayağını həmin erməni kişi yaralayıb?”.
-Bəli, oğlum, əminin ayağı ermənilərin atdığı güllədən yaralanıb.
-Ana, mən böyük oğlan olanda gedib həmin erməniləri öldürə-

cəyəm...
-Əlbəttə, mənim balam, axı sən bir aslansan, şirsən, qəhrəman-

san. Düşmənləri hər zaman məhv etməyi bacarmalısan...
Nurlan Əsgərli artıq kitab oxuyub, dərs anlayandan sonra, əmisi 

Poladın başına gələn əhvalatı tam təfərrüatı ilə bildi.
“1993-cü ilin fevral ayında, Poladgili Ağdərədə mühasirəyə 

düşəndən bir neçə gün sonra, Masallının Kalinovka kəndinə bir ta-
but gətirdilər. Açıb baxanlar, onun Polad Əsgərov olduğunu təsdiqlə-
dilər və meyidi kənd qəbiristanlığında dəfn etdilər...”. Bir neçə gün 
keçəndən sonra isə məlum oldu ki, Əsgərovların dəfn etdiyi şəhid 
Polad deyilmiş... Çünki Poladın Sumqayıt şəhərindəki xəstəxanalar-
dan birində yatdığından xəbər tutmuşdular. Ailə üzvləri də, kənd 
camaatı da sevinmişdi ki, Polad sağ-salamatdır. Bununla belə, adını 
bilmədikləri, ehtiramla dəfn etdikləri naməlum əsgərin də xatirəsini 
əziz tutub, öz oğulları kimi onun yas məclisini yola verdilər. Aradan 
18 gün keçəndən sonra, Qubanın Əlibəy Qılşaq kəndində yaşayan 
bir ailə soraqlaşıb Əsgərovları tapdı. Şəhidlərinə belə böyük ehtiram 
göstərib, elin adət-ənənəsinə uyğun dəfn etdikləri üçün onlara min-
nətdarlıqlarını bildirdilər və basdırılmış şəhidi yenidən Qubaya, do-
ğulduğu Əlibəy Qışlaq kəndinə apardılar. O gündən etibarən, kədər 
bu iki ailəni bir-birinə sıx tellərlə bağladı. Quba və Masallıdan olan 
iki acı yaşayan ailə dost oldular. Nağıla bənzər bu hadisəni Kalinovka 
kəndində böyükdən-kiçiyə hamı bilirdi. Kəndin 1992-ci ildən 2016-
cı ilə qədər 6 şəhidi var idi. Onlardan biri isə rus millətindən olan, 
Kalinovkada doğulan Belim Yevgeniy Nikolayeviç idi. Qarabağ uğ-
runda döyüşlərdə şəhid olan Belim Yevgeniy Nikolayeviçin ailəsi hər 
zaman rəhmətlə yad edilirdi. Bu kəndin camaatı onun xatirəsini uca 
tutaraq, Jenyanı (Yevgeninin adının qısaldılmış forması idi) kəndin 
girəcəyindəki parkda dəfn etmişdilər ki, heç zaman unudulmasın. 
Hər il bayram və hüznlü günlərdə kəndin məktəbliləri və şagirdləri 
bu məzarı yad edir, kəndlərinə şərəf və ad-san gətirən Jenyanı hör-
mətlə xatırlayırdılar...

Bu illər ərzində Ziba idmana böyük marağı olan Nurlanı və İn-
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tiqamı boks və güləş növünə yazdırmışdı. Hələ uşaq yaşlarından 
oğlanlarına çevik manevrləri də öyrətmişdi. Hədəfə vurmaq, atılan 
hədəfi göydə tutmaqla, əl hərəkəti çevikliyini də onlara aşılamışdı. 
Bütün bu keyfiyyətləri oğlanlarına ona görə öyrədirdi ki, azusunda 
olduğu hərbçi peşəsinə özü yiyələnməsə də, oğlanları yiyələnsin.

O gün gəldi. Əvvəlcə böyük oğlu İntiqam əsgər getdi. Elə özü-
nün arzuladığı kimi Xüsusi Təyinatlıların kəşfiyyat bölüyünə yazıldı. 
Nurlan isə 2014-cü ildə əsgər getdi. Heç əsgərliyini başa vurmamış, 
xüsusi döyüş keyfiyyətlərinə görə onu da Xüsusi Təyinatlıların tə-
lim kursuna yazdılar. 2015-ci ilin avqust ayında kursu bitirib gələn-
də, anasına demişdi: “Ana, mənim üstündə yazısı olan köynəyim var 
idi... “Hər ananın oğlu əsgər olur, ancaq hər qızın sevdiyi KOMAN-
DO olmaz!”, onu ver geyinim. Mən qarşıma qoyduğum məqsədimə 
çatdım”.

- Kursdan evə gəlib çəkmələrini çıxaranda, dəhşətə gəldim. Aya-
ğının dərisi soyulurdu, - deyir Ziba xanım:

 - Təlimlərdə çəkməni ayağından çıxarmayıb ki, ayaqlarının qa-
bar atdığına görə birdən kursu yarımçıq dayandırarlar. Nurlanı bir 
an da unuda bilmirəm ki... Bir dəfə də 2016-cı ilin yanvar ayının əvvə-
lində məzuniyyətə gəlmişdi. Dedi ki, ana, yadındadır, mənə “Balaca 
cəsur əsgərin nağılı”nı danışardın... Mən o nağılı həqiqət kimi qəbul 
etmişdim. Gedib dərsdə uşaqlara danışmışdım. Onlar da həmin kita-
bı axtarıb, tapmırdılar, mənə deyirdilər ki, o kitabın harada satıldığı-
nı deyim onlara... Məni yamanca inandırmışdın. Yalnız 11-ci sinifdə 
oxuyanda, bildim ki, elə bir nağıl yox imiş, sən demə o nağılları özün 
uydururdun... Bir dəfə qış ayında evə gəldi. Qabağına qaçıb qucaqla-
dım onu, balamın qəribə qoxusu vurdu məni... Elə bil ki, cənnət ətri 
idi. Belə xoş qoxu yalnız körpə mələk üzlü körpə uşqlarda olur... Oğ-
lumun həmin qoxusundan halbahal oldum... İçərimə bir üşütmə gəl-
di... Dedim, ay Allah, xeyrə yozulsun... Oğlanlarım hərbi xidmətdən 
evə nə zaman gəlsəydilər, alınlarından öpərdim... Deyirdim ki, sizə 
qurban olum, sağ olun, el içində, çalışdığınız yerdə başımı uca etmisi-
niz. “Qurban olum”, deyəndə etiraz edərdilər, deyirdilər ki, ana, biz 
sənə, vətənə qurbanıq. Ən böyük məqsədimiz vətənimizi qorumaq, 
torpaqlarımızı geri qaytarmaqdır. Atası ilə elə də söhbət etməzdilər, 
sirr-sözləri mənimlə idi, balalarımın. Onların aralarında böyük-kiçik 
hörməti var idi.

Bütün kasıb yaşayan adamlar kimi, bizim də çətin günlərimiz çox 
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oldu. Uşaqların atası ev tikənlərlə fəhləlik edib, ailəmizi dolandırırdı. 
Hərbi xidmətdə qulluğa keçəndən sonra, bir gün oğlum mənə dedi 
ki, ana, mən qoymayacağam ki, kimsə sizə yuxarıdan aşağı baxsın... 
Kasıba yuxarıdan aşağı baxırlar axı... Uşaqlarım kasıbçılıqdan o qə-
dər sıxıntı çəkmişdilər ki...

Bu kənddə onun Elvin adlı bir dostu var. Uşaqlıqdan bir yerdə 
böyüyüblər. Bir gün onu götürüb gəldi evə. Dedi ki, ana bu Elvin mə-
nim ruhumdur. Mən olmayanda, sənin yanında məni o, əvəz edəcək. 
Heç nə anlamadım. Sonra dedi ki, onun anası da məni çox istəyir, 
deyir iki oğlum var, sən də onu mənim qədər istə. Sonra da üzünü El-
vinə tutub: -”Mən evdə olmayanda, hər gün gəl, anamı yoxla”, - dedi.

2016-cı il aprelin 2-də, gündüz vaxtı zəng vurdu. Dedi ki, “Ana, 
indi mən telefonu söndürəcəyəm. Bizdən nigaran qalma. Özünü qoru, 
sənə bir şey olsa, özümə bağışlamaram. Bir arzum var ki, qardaşımın 
adına layiq olum...”. İçimdə təlatüm qopsa da uşaqlarımdan arxa-
yın idim. Fikirləşirdim ki, onlar “suda batmaz, odda yanmazdırlar”. 
Ancaq qəfildən, bir il əvvəl gördüyüm yuxunu xatırladım. Yuxum-
da görmüşdüm ki, Nurlan ikinci qatdakı evdə oturub, qarşısında bir 
qutu var, qutudan onun üzünə işıq seli ələnib... lakin elə fikirlidir ki...

Bayram hara gedirdisə, dalınca gəzərdim. Bir yerdə qərar tuta 
bilməzdim. Ayın 4-ü gördüm ki, ürəyim sıxılır, həyətə çıxdım, tor-
pağı belləmək istədim. Hiss etdim ki, qollarımda güc yoxdur, özümə 
yer tapa bilmədim... Günortadan sonra, Bayramı çağırdılar, darvaza-
dan çölə çıxdı. Baxdım ki, anamgilin həyəti tərəfdə cavan uşaqlar yı-
ğışıblar... Yolumuzun üstündə çoxlu adamlar gözümə dəydi... Axşam 
saat 9-da bacım və gəlinimiz ağlaya-ağlaya həyətimizə gəldilər... Son-
ra heç nədən xəbərim olmadı... Mənə iynə vurub, halbahal etmişdilər. 
Hər şeyi yuxu kimi xatırlayırdım... Özümə gələndə, bildim ki, Nurlan 
şəhid olub, İntiqamı axtardım, o da yox idi. Allaha yalvardım ki, kaş 
oğlumun səsini eşidəm... İnanın Allaha ki, birdən Nurlanın səsi gəldi 
qulaqlarıma, dedi ki, ana mənə laylay de... Ətrafıma baxdım, elə bil-
dim yanımdadır... Başladım laylay deməyə...

Laylay şəhidim laylay,
Ala göz balam laylay.
Laylay əsgər balam, laylay,
Laylay, igidim laylay.
Qardaşını meydanda tək qoyan,
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Balam laylay, a laylay...
Nağılları çin olan,
Özü göyərçin olan,
Bayrağa bükülü gələn,
Balam laylay, ay laylay,
İgidim laylay, laylay...

Nurlanı ağlaya-ağlaya, Allaha şükr etdim ki, nə yaxşı İntiqam sa-
lamat qayıdıb... Çünki yeznəmiz zəng vurub öyrənmişdi ki, İntiqam 
salamatdır. O gündən-bu günə, hələ bir dəfə də olsun, İntiqam məni 
ağlayan görməyib. Ağlayıb uşaqlarımın bağrını qan etmək istəmirəm.

İndi yuxularıma meylimi salmışam, bəlkə Nurlanı yuxularımda 
görə bilərəm... Deyirdilər ki, qarnından yaralanıb. Mənə göstərmə-
dilər, oğlumun cansız bədənini. Bir gün yuxuma gəldi. Ağappaq bir 
gözəl libasda idi. Köynəyini qaldırıb dedi ki, ana bax, mənim heç ye-
rimdə yara yoxdur. Sap-sağlamam... Gəldiyi kimi də qeyb olub get-
di... Nurlanım işıq, nur kimi göyə qalxdı, göyə şölə saçdı... Nurlanım 
dünyanın nuruna çevrildi...

İntiqam balam odun-alovun içərisindən salamat qayıtdı. Allah 
onu yəqin ki, mənə bağışladı. İki qanadımdan birini saxladı. İndi İn-
tiqamı Nurlanın dostu Elvinin bacısı ilə nişanlamışam. Fikirləşdim ki, 
Elvin indi mənə daha əziz olacaq...

Bayram Əsgərov oğlu haqqında danışmağa çətinlik çəkdi. Səsi 
soyuqda üşüyən adam kimi titrəyirdi. Həyətdəki toyuq-cücəni, 
mal-heyvanı göstərib söhbətinə başladı:

- Bunların hamısını mart ayında alıb gətirdi ki, atam daha ge-
dib özgə qapılarında işləməsin, başı öz təsərrüfatına qarışsın. Mən 
də həvəslə balalarım üçün yetişdirirdim bu mal-heyvanı. Neynək... 
qismət, yazı belə imiş...

Balalarımı kasıbçılıqla böyütdüm. Bu gördüyünüz evi də onların 
sayəsində başa gətirdim. İntiqam ilk hərbi xidmətini Murovda baş-
ladı. Qulluq etdiyi vaxtdan, maaş kartını gətirib mənə verdi, dedi ki, 
ata, özün necə istəsən, elə də xərclə. Hər iki oğlum bacarıqlı idmançı 
idilər. İdmanın karate, əlbəyaxa və qaydasız döyüş növlərini dərin-
dən bilirdilər. Nurlan da, İntiqam da həmişə deyirdilər ki, “Ata, biz 
halal çörək yemişik, ona görə də sənə minnətdarıq”. 

Çörəyi halal olmayanın balası şəhid olmaz. Tanrı şəhidliyi an-
caq halal çörək yeyənlərə, qəlbi ilə əməli düz olanlara yazar. Aprelin 
2-dən sonra oğlanlarımla əlaqə qura bilmədim. Anası durmadan ağ-
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layırdı. Ayın 4-də bacanağım məni qapıya çağırıb, Nurlanın yaralan-
dığını dedi... Sonra görəndə ki, kənd çamaatı doqqazımıza yığılır, bil-
dim ki, bu yaralı məsələsi deyil... Aprelin 5-i, səhər o başdan oğlumun 
tabutunu gətirdilər... İntiqam yox idi... Sonradan bildim ki, Nurlanın 
ölüsünü odun-alovun içərisindən elə İntiqam özü çıxarıb.

Həmişə bu qapıdan oğlanlarımı qoşa yola salardım. İntiqam artıq 
zabit idi, ona deyirdim ki, əsgərlərinə yaxşı baxsın, onları incitmə-
sin. Onlar da sənin qardaşlarındır. Nurlanın yoxluğunu hər an hiss 
edirəm. Kaş biləydim ki, Nurlan harada həlak olub, gedib bircə dəfə 
o torpağı öpüb qoxlayaydım, daha başqa dərdim olmazdı... Oğlumun 
şəhid olduğu yerə getsəm qanının, canının ətrini şəhid olduğu yerə 
getsəm, hiss edərəm... Yalnız ondan sonra rahatlanaram... 

Bayram qəhrəman oğlanları İntiqam və Nurlan Əsgərlilərdən elə 
xatirələr danışırdı ki... Hərəsi bir nağılın mövsuzu idi. Söhbətimizin 
şirin yerində darvaza açıldı və Nurlanın nənəsi Ədəbnaz xala gəldi. 
Nurlan haqqında xatirə yazmaq istədiyimi deyəndə, qadını ağlamaq 
tutdu, amma içindən keçənləri danışdı:

-Nurlan gözəl, ağıllı bala idi, heyif oldu, cavan canı torpaqla-
ra qarışdı. Nurlan gedəndən sonra əynimə təzə paltar geyinmirəm. 
El-oba mənə nə deyər?! O günü ölənə qədər unutmayacağam. Beli-
mizi sındırdı Nurlan... Axaşam düşmüşdü. Yerdə xəstə yatırdım. Bir 
də gördüm, gəlinim haray çəkib ağladı. Soruşdum nə olub? Dedi 
ki, Nurlan şəhid olub. Başıma-gözümə döydüm... Bir də baxdım ki, 
el-oba həyətimizə yığılıb, dedim, daha bura niyə yığılırsınız, gedəyin 
qızımın həyətinə... Camaatı yığıb, Zibanın həyətinə gətirdim. Gecə-
nin bir aləmində dedilər ki, bəs bu xəbər bizim Nurlanın deyil, başqa 
Nurlanın xəbəridir. Vallah, öz balamızdır da, sevindik ki, salamatdır. 
Allaha şükr etdik. Bizim qohum-əqrəbadan Qarabağ müharibəsində 
iki şəhidimiz də var. 1993-cü ildə, qızımın qaynı Poladın da ölüm xə-
bəri gəldi, onu səhv salıb, başqasını dəfn elədik... Elə bil ki, tarix tək-
rar olunurdu... Bu da Ağdərədən gələn xəbər idi, Poladın da xəbəri 
oradan gəlmişdi... Birtəhər səhəri açdıq. Küçəyə çıxanda gördüm ki, 
həyətdə mağar qurulub... Onda inandım ki, balam yoxdur, tərlanım 
uçub gedib... Dedim ki, belimiz sındı...

İndi kəndimizdə bütün uşaqlar Nurlana oxşamaq istəyirlər. Ha-
mının evində Nurlanın böyüdülmüş şəkli var. Zibanın oğulları qəh-
rəmanlıq etmək üçün doğulublar... Şükür Allahın yazdığına, biz onun 
hökmünün altında nə edə bilərik ki?...



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

306

Nurlan Əsgərli haqqında xatirəyə burada ara verib, qardaşı İn-
tiqam Əsgərlinin Aprel döyüşü haqqındakı acı və fəxarətlərlə dolu 
xatirəsini ipə-sapa düzmək istəyirəm. Masallının Kalinovka kən-
dində Qalibiyyət savaşımızın həm şahidi, həm də şəhidi var. Şəhid 
haqqında yazdım, şahid isə şəhidin qardaşıdır. Aprel döyüşünün işti-
rakçısı, xüsusi təyinatlı zabitimiz İntiqam həmin aprel günlərini belə 
xatırladı:

-Çoxdan gözlədiyimiz məqam yetişmişdi. Komandanlıqdan aldı-
ğımız təlimat əsasında deyilən mövqelərə yol tutmuşduq. Qardaşım 
Nurlan da mənimlə eyni bölükdə idi. Biz döyüş mövqelərinə aprelin 
2-də keçdik. Gecə-gündüz bilmədən vuruşduq, döyüşdük. Arada ət-
rafıma baxıb, Nurlanı yanımda görmədim, çünki döyüş şiddətləndi-
yindən hərbçi dostlarımızı, döyüş yoldaşlarımızı itirməyə başlamış-
dıq. Lakin itkilərimiz elə də çox deyildi. Gözlərim Nurlanı axtardı. 
Birdən fikirləşdim ki, Nurlana burada bir şey olsa, ata-anama nə ca-
vab verərəm... Böyük qardaş kimi onun məsuliyyəti var idi üstüm-
də. Tez onun dayandığı tərəfə keçdim. Nurlan məni görüb, yüksək 
əhval-ruhiyyə ilə qabağa keçdi. Bunu etməklə, əslində məni atılan 
güllələrdən qorumaq istəyirdi. Demək olar ki, yanaşı addımlayırdıq. 
Komandirlərimiz - polkovniklər Vüqar Yusifov, Raquf Orucov kimi 
zabitlərin yanımızda olması, bizə ikiqat güc vermişdi. Ermənilər də 
artıq postları qoyub qaçırdılar. Hər bir mənada üstünlük bizim tərə-
fimizdə idi. İrəlilədikcə ayağında zəncir olan arıq, çəlimsiz ölmüş 
düşmən əsgərlərini görəndə, dəhşətə gəlirdik. Ermənilər əsgərləri-
ni postlarda zəncirləmişdilər ki, qaçmasınlar. Çünki bu torpaqlar o 
cavan uşaqların nəyinə gərək idi, onları zəbt olunan ərazilərdə məc-
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buri saxlamışdılar. Ona görə də, erməni ordusunda fərarilik yüksək 
həddə çatmışdı. Komandirlərimizin xoş əhval-ruhiyyəsi bizim döyüş 
ruhumuza təsir edirdi. Nurlan snayperçi idi. Daim önə keçib, sərrast 
atəşlərini davamlı atırdı. Döyüş şəhidsiz, yaralısız olmur ki... Bu qələ-
bə soraqlı döyüşdə Türkiyədə birgə təlimdə olduğum Orxan Hümbə-
tovu itirdim. Orxanı şəhid olmazdan bir az əvvəl bikef gördüm. Nə 
baş verdiyini soruşdum. Dedi ki, qardaşım nişanlıdır, kaş buradan 
sağ çıxaydım, onun toyu olandan sonra, ölməyə hazıram. Ancaq indi, 
qisas dəmidir. Bizə ölmək yaraşmaz... Bir neçə saat sonra, o artıq yox 
idi... Orxanı itirdik... Az vaxt keçdi, Məhəbbət şəhid oldu... Yaxın dos-
tum Təbriz Əsgərov da ölənlərin arasında idi... Aprelin 4-də səhər 
obaşdan komandirlərimizin şəhid olması xəbərini aldıq. Həmin vaxt 
biz aldığımız mövqelərdə əməliyyat şəraitində irəliləyirdik. Əmrə 
uyğun olaraq, göydən yağış kimi yağan güllələrin altından keçib ya-
ralıları və şəhidləri səngərdən çıxarmağa başladıq. Bir neçə saat əvvəl 
aldığımız Ağdərə sevincimiz, sanki bir anda yoxa çıxdı, ürəyimizdən 
qara qanlar axdı... Düşmən tərəfi koordinatlarımızı müəyyən edib, 
zabitlərimizin oturduğu yerə mərmi atmışdı. Bir neçə şəhidi çıxar-
mağa başladıq. Dağlıq ərazi olduğundan, həm də güllə yağışı altında 
cansız bədəni çıxarmaq çox çətinlik törədirdi. Növbəti dəfə çıxardığı-
mız adamın komandirimiz Raquf Orucov olduğunu biləndə, Nurlan 
dəhşətə gəldi. Dedi ki, bu heyfi düşməndə qoymayacaq, onu da əlavə 
elədi ki, biz qəhrəmanlığı, şücaəti, mərdliyi bu kişidən öyrənmişdik. 
Bu dağlarda daha belə oğul doğulmayacaq... Komandirimizi şəhid 
görəndən sonra ikimiz də çox sarsılmışdıq. Müəyyən məsafə qət 
edəndən sonra polkovnik Raquf Orucovun cansız bədənini, bizi arxa-
da gözləyən əsgərlərə təhvil verdik, sonra polkovnik Vüqar Yusifovu 
çıxarmağa getdik. Elə bu vaxt, yenə də bizim tərəfə mərmi düşdü. 
Torpağın toz-dumanı çəkiləndən sonra, baxdım ki, Nurlan yoxdur. 
Onun dayandığı istiqamətə qaçdım. Qardaşım yaralanmışdı. Fikirləş-
dim ki, üstümdəki tibbi ləvazimatla ona yardım edə bilərəm... Mən 
Nurlana çatanda, o artıq həlak olmuşdu... çox dəhşətli bir mənzərə 
idi. Qardaşım düşməndən geri aldığımız torpaqlarda, qəhrəmanlıqla 
şəhid olmuşdu. Həm əziz dostlarımı, həm qardaşımı Ağdərədə əbə-
diyyətə yola saldım. Bircə təsəllim o idi ki, şəhid olan gizir və zabit-
lərimiz artıq Ağdərədə yüksəkliyə bayrağımızı sancmışdılar. Nurlan 
Ağdərəyə sancılan bayrağımızın yanına gəlib, onu öpmüş və şəkil 
çəkdirməyə də imkan tapmışdı. Nurlan öz arzusuna çatmışdı.
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...Mən qardaşımın cansız bədənini qucağıma götürüb, döyüş 
meydanından çıxardım... Dünyada insan üçün ən böyük əzab, ca-
nı-qanı bir olan qardaşının və yaxın dostunun ölməsini görməkdir. 
Baxmayaraq ki, biz bütün bu acı xəbərlərə alışmışdıq, ancaq həm qar-
daş, həm də dost itirmək çox ağırdir... Döyüş meydanında olanda, qa-
rış-qarış aldığın torpaqların sevinci, bu ağır itkini dərindən anlamağa 
imkan vermir... Zaman keçdikcə, anlayırsan ki, illərlə birlikdə böyü-
düyün qardaşın və yaxud ağır təlimlərdə, sınaqlarda kürək-kürəyə, 
ağız-ağıza söykənib arxalandığın dostun indi yanında yoxdur, bax, 
bu çox çətin qəbul edilən dərddir... Əgər, bu Tanrının qisməti və yazı-
sıdırsa, demək, Vətən torpağı uğrunda qurban getmək vəzifə və şərəf 
borcumuzdur. O soyuq aprel günortasında, o dəhşətli dəqiqələrdə, 
qardaşımı qollarımın üstündə daşıdığım an, ömrümün ən ağır yü-
künü çəkdim. Beynimdə bir fikir var idi: indi mən ata-anama nə ca-
vab verəcəyəm? Axı, mən özümdən kiçik qardaşımı bu döyüşdə qo-
rumalıydım. Hərdən özümə haqq qazandırmaq istəyirdim ki, onsuz 
da Nurlan özü döyüş boyu məni qorumaq üçün qabağıma keçirdi... 
Ancaq bu bir qismət idi. O güllələr həmin gün məndən yan keçmiş-
di... Qardaşımı gətirib zabitlərə təhvil verəndən sonra, yenə geri qa-
yıdırdım ki, polkovnik Vüqar Yusifovu gətirim... Qardaşımın həlak 
olduğunu bilən döyüşçü dostlarım, bu dəfə məni qanlı döyüş meyda-
nından çıxardılar...
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Qardaşımın tabutu kəndimizə aparılanda mən yox idim. Məni 
qorumaq üçün başqa yerdə saxlayırdılar ki, sarsıntım keçsin. Nurla-
nın dəfnindən sonra, aprelin 5-də axşam kəndimizə gəldim... Yollar 
elə uzun, elə ağır idi ki... Elə bil ayaqlarımdan daş asılmışdı... Qorxur-
dum... Kəndimizin adamlarından, atamdan-anamdan, bacılarım-
dan, el qınağından qorxurdum... Fikirləşirdim ki, onların üzünə necə 
baxacağam, axı, mən döyüş meydanında qardaşımı qoruya bilmə-
mişdim... Onlara nə deyəcəkdim... Gəlib həyətimizə çatdım... Atam 
elə balacalaşmışdı ki... lakin məni görüb qabağıma gəldi. Qucaqlayıb 
boynumdan, üzümdən öpdü. Sonra, məni kənara çəkib: “ İntiqam, 
mənə düzünü de, Nurlan niyə öldü, döyüşdə zəif iştirak etdimi, dö-
yüşdən yayındımı...?!” Mən atama Nurlanın necə şücaət və qəhrə-
manlıqla döyüşdüyü bütün anlarını danışdım... Ondan sonra atam 
alnımdan öpüb dedi:

 - İndi rahatam... Haqqımı sizə halal edirəm... Kaş Şuşaya bayrağı 
sancandan sonra şəhid olaydı... Heyif, fələk imkan vermədi...” . Atam 
məndən ayrılıb, yas mağarına gedəndə, artıq sınmış qaməti dikəlmiş-
di...

Bütün şəhid evləri eyni cürdür, kasıb, sevincsiz... Divarlarından 
da kədər yağır... Bu evlərin digər evlərdən bir fərqi də var, Aprel ayın-
da qəhrəmanlıqla həlak olan oğlanların böyük portretləri kədərli di-
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varlara yaraşıq gətirir...
21 yaşında dünyadan köçən Nurlan Əsgərlinin... adına bəzədil-

miş şəhid otağı, onun xatirələri ilə doludur. Anası Ziba xanımın dedi-
yi kimi, hər əşyada, hər şəkildə bir xatirə qoyub gedib... Onun dilsiz 
əşyaları danışır sanki...

Masallının Kalinovka kəndinin girəcəyində, indi Nurlan Əsgər-
linin xatirəsini əbədiləşdirən küçə də var. O küçədən keçən gənclər 
onu daim anırlar və ona bənzəməyə çalışırlar...
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DƏNİZÇİ İDİ, ANCAQ DAĞLARDA  
HƏLAK OLDU

- Yaşar, görəsən bir də Bakının işıq-
larını görə biləcəyik... Ancaq bu gün də 
tarix yazdıq... 

- Gördün erməniləri necə oturtduq 
yerində, onların qaçmağını heç vaxt 
unutmayacağam... Buradan sağ çıxsaq, 
salamat evimizə qayıtsaq, bu günlərimi-
zi danışıb güləcəyik..,- Rusif yanındakı 
döyüşçü dostuna deyirdi bu sözləri.

- Rusif, bura qədər gəlmişik, daha 
bizə zaval yoxdur. Ancaq unutmayaq 
ki, erməni bu yerləri əvvəllər də əsarət-
də saxlayıb, buranın hər cığırına bələd-
dir. 

-Deyirəm, birdən qaçıb getməzlər, gizlənərlər... - deyə, cavab 
verən Yaşar nigarançılığını bildirdi:

-Nə bilmək olar, hələlik hər şey əladır...
-Uşaqlar, gəlin bir azca yataq, gözümüzün yorğunluğunu alaq. 

Sonra qələbəni bayram edərik... - deyərək, Rusif kiçik dialoqa nöqtə 
qoydu.

Xüsusi təyinatlılar birlikdə əməliyyatı başa çatdırıb dincələndə ca-
navar kimi ağız-ağıza yatarlar. Gizir Rusif Ağayevin başçılıq etdiyi qrup 
dincəlməyə qərar vermişdi. Başlarını torpağın üstünə qoydular ki, bir 
az gözlərinin acısını alsınlar. Rusif yenə də, zarafatından qalmadı:

-Əəəə, sən öl, indiyə qədər heç fərqində olmamışdım, həqiqətən 
də torpağın üzü soyuqdur eee...

Bir saat keçməmiş, cavanlar yenidən səfərbər olub yola düzəldilər. 
Artıq səhər açılırdı. Ətrafda xeyli erməni meyitləri və ordumuzun ya-
ralı əsgərləri, hətta şəhidlər də var idi. Qrup üzvləri bacardıqları qə-
dər gizli yollar və cığırlarla şəhid olan silahdaşlarını, eyni zamanda 
yaralı əsgərləri dağın aşağı hissəsinə göndərə bilmişdilər. Artıq hava 
işıqlaşanda, duman və çiskin çəkilməyə başlayanda hərəkət etmək də 
çətinləşirdi. Rusifin yanındakı qrup üzvləri tutduqları mövqedə da-
yanıb gözləməyə qərar verdilər... Beləcə, günortaya qədər əməliyyat 
planına uyğun hərəkət etdilər...
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İkinci aşırımı arxada qoyanda artıq günortadan xeyli keçmişdi. 
Rusif dönüb yanındakı dostu Yaşar Ağayevə dedi:

-Görək, bu Ağayevlər günün sonuna kimi salamat qala biləcək-
lərmi? Salamat qalsaq, bizə ölüm yoxdur...

Əslində düşmən tərəfi atəşi səngitmişdi, səbəbi bəlli deyildi, 
amma daha atmırdılar. Şəhid və yaralı dostlarını görəndən sonra on-
ların ürəyindən qara qanlar axırdı. Rusif, birdən Yaşar Ağayevi ya-
nında yıxılan gördü. Qarşı tərəfdən snayper atəşi açılmışdı. Deyəsən, 
aşağıdan üzüyuxarı atmışdılar. Bayaq Yaşar deyirdi axı... Bunlar 24 
ildir bu yerləri əsarətdə saxlayıblar, hər cığırına-daşına bələddirlər. 
Başı al qan içərisində idi Yaşarın. Əvvəl elə bildilər ki, gözü çıxıb. Son-
ra kəllə qapağının snayper atəşindən parçalandığını gördülər. Rusif 
cəld dostunun aşağı endirilməsi üçün uşaqlara göstəriş verdi. Sən-
gərdə yerini dəyişmək istəyirdi. Deməli, düşmənlər onların yerini tə-
yin etmişdilər. Əslində, burada şübhələnməyə səbəb yox idi. Düşmən 
zəbt etdiyi yerdə bütün mövqeləri və səngərləri əlinin içi kimi tanıyır-
dı və təbii ki, gözü yumulu istiqamətləri müəyyən edə bilirdi. Heç iki 
dəqiqə keçməmiş, aşağı tərəfdən atılan digər snayper gülləsi Rusifin 
çanağını yaraladı, ağrıdan bir anlığa qıvrıldı. Ayağa durub qamətini 
düzəltmək və qarşı tərəfə atəş açmaq istəyəndə, düşmən snayperi Ru-
sifin alnından nişan aldı... Bir saat bundan əvvəl, evi, uşaqları, dostla-
rı ilə danışan Rusif artıq yox idi...

Hava dumanlı və çiskinli olduğundan, dərə aşağı gizlənən düş-
mənlər, yuxarıda dayanan Azərbaycan döyüşçülərinin yerini müəy-
yən etmişdilər. Duman çəkilən kimi, atəş açmışdılar. Rusifin ruhu 
Tanrı dərgahına qalxıb, azad olunan torpaqları seyr edirdi. Bədənin-
də elə yüngüllük var idi ki... Göylərdə uçmaqdan sevinirdi... Axı, əv-
vəllər də paraşütlə çox uçmuşdu. Həm də paraşütlə uçuş yarışlarında 
həmişə uğur qazanmışdı...

Elə həmin vaxt, aprelin 6-sı günorta saat 3 radələrində Rusifin 
oğlu ağlayaraq, anasının qucağına qaçmış və demişdi ki, ana, mən ata-
mı istəyirəm... Hansı hiss, hansı qüvvə bu sözü 4 yaşlı uşağa deməyə 
məcbur etmişdi, sualın cavabını bircə Tanrı bilirdi.

Rusif Ağayev Lənkəranın ən gözəl yerində, qədim Hirkan meşələ-
ri və dağları ilə əhatələnmiş Hirkan qəsəbəsində dünyaya göz açmış-
dı. Hirkan qəsəbəsi əvvəllər Avropa sovxozu adlanırdı. Bütün qəsəbə 
əhli orada çalışırdı, onun da valideynləri zəhmətəbağlı insanlar idilər. 
Atası sürücü, anası çayçı idi. Nənəsi də çay yığımı ilə güzəranını yola 
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vermişdi. Zəhmətkeş ailədə hər kəs öz işini bilirdi. Babası Rəhim Ağa-
yev sovet dövründə ölkəmizdə ən böyük su hövzəsi sayılan Xanbu-
laq tikintisində iştirak etmişdi. Burada göstərdiyi fəallığa və verdiyi 
layihəyə görə Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni almışdı. Nənəsi də çay 
sovxozunda seçilən qadınlardan olmuşdu, o, gün ərzində 350 kiloq-
ram çay yığarmış. Dövlət zəhmətkeş qadının əməyini qiymətləndir-
mək istəyəndə, Rəhim kişi etiraz edibmiş. O, “bir evdə bir qəhrəman 
olar”, deyib və arvadının adlı-sanlı çayçılar sırasında görünməsinə 
mane olub. Bunların hamısını nənəsi Rusifə uşaq vaxtı danışıbmış.

Rusifin atası İbrahim kişi danışır ki, indi yaşadığı bu ata-baba 
həyətində 9 bacı-qardaş böyüyüblər. Ailənin bütün uşaqları zəhmət-
sevər, işgüzar olub. O da öz övladlarını, iki oğlu və bir qızını ərköyün 
böyütməyib. Rusif Ağayev 1987-ci il aprel ayının 16-da Lənkəranın o 
vaxtkı Avrora sovxozunda (indiki Hirkan qəsəbəsi) dünyaya göz açıb. 
Məktəbi bitirəndən sonra ali hərbi məktəbə sənəd verib, tələb olunan 
balı yığmadığına görə, 2005-ci ildə hərbi xidmətə yola düşüb. Azər-
baycanın Hərbi Dəniz Donanmasında xidmət etməyə başlayıb. 6 ay 
hərbi xidmətdə qulluq keçəndən sonra, özünü nümunəvi əsgər kimi 
göstərib. Günlərin birində Azərbaycanın sabiq müdafiə naziri Səfər 
Əbiyev onların qulluq etdiyi hərbi hissəyə gəlib. Bu zaman miçman 
Rusif Ağayev hərbi təzim edərək, nazirə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 
tərkibində xidmət etmək arzusunda olduğunu bildirib. Nazirin adyu-
tantı onun adını dəftərçəsinə qeyd edib. Sınaq imtahanlarından uğur-
la keçən 12 hərbçi arasında Rusif Ağayev də olub və o, arzusuna çatıb.

Rusif Ağayev istər məktəbdə, istər hərbi sistemdə, istərsə də ailə-
də hər zaman nümunəvi olub. İbrahim Ağayev oğlunun uğurlarına 
sevindiyi günləri xatırlayır və deyir:

-Hirkan kəndinin adı bir çox mənbələrdə “Canavar yuvası” kimi 
ehtiva edilir. Oğlumla söhbətlərimizi xatırlayanda dostlarının onun 
haqqında xatirələrini eşidəndən sonra fikirləşirəm ki, elə mənim 
oğlum da kəşfiyyatda bir canavar olub. Vətənini çox sevirdi. O, heç 
vaxt yalan danışmazdı, düzgün insan idi. Onun toyunu 2008-ci ildə 
çaldırdım. Hərbi hissədən komandirləri ilə birlikdə 68 nəfər hərbçi 
gəlmişdi toyuna. O, işlədiyi hərbi hissədə də böyük hörmət qazan-
mışdı. Bir də ona görə başımı yuxarı tuturam ki, mənim oğlum, Aprel 
döyüşlərində şücaət göstərib. Talış yüksəkliyinin alınmasında yaxın-
dan iştirak edib. Hətta atəşkəsdən sonra da, düşməndən geri aldıqları 
mövqeni qeyrətlə qoruya bilib. Talış yüksəkliyində atəşkəsdən sonra 
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kəşfiyyata gedən iki qrupdan biri Rusifin qrupu olub. Öz canı və qanı 
hesabına dostlarını ölümdən qurtarıb. Rusifin meyidini Talış yüksək-
liyinə qalxan ikinci qrup çıxarıb və arxa cəbhəyə gətirib.

İbrahim kişinin iş yeri Bakıda olduğundan Lənkərana arada bir 
gedirmiş. Aprelin 5-də televiziya vasitəsi ilə “Xəbərlər” proqramını 
izləyəndə eşidir ki, 12 nəfər şəhidimiz var, eşitdiyi xəbərdən çox he-
yifsilənib. Arada kiçik oğlu Rasifə zəng vuraraq, Rusifi xəbər alıb. O 
da atasına hər şeyin yaxşı olduğunu söyləyib. Elə həmin axşam Rusif 
telefon açaraq atası ilə danışıb. Atası ona:

 - Nə yaman tövşüyürsən, nə işdir? - deyə soruşub, Rusif də:
 - Ata, bu erməni itlərini qovuruq, dallarınca qaçırıq, aradan çıxır-

lar, dovşan kimi qaçırlar... Ata, sən özündən muğayat ol, məndən ni-
garan qalma, ancaq ki, uşaqları sənə tapşırıram... - deyib.

-Bu sözlərindən şübhələndim, bir dəqiqə keçməmiş, “Sağ ol, ha-
rada olsam, sizə xəbər edəcəyəm” - deyib, telefonu bağladı. - deyir 
İbrahim Ağayev:

 -Sonra məni titrəmə tutdu sanki... “Rusif, Rusif” deyib qışqırdım, 
səsimə qonşular gəldilər. Mənə su verib, sakitləşdirdilər. Onu yola sa-
landa ön cəbhəyə getdiyini bilməmişəm. Çünki mənimlə danışanda 
artıq qulaqlarıma güllə vıyıltısının səsi gəlirdi... İndi dəqiq bilirdim 
ki, Rusif ön cəbhədədir... Aprelin 6-da isə axşam saat 11 olardı, telefo-
numa zəng gəldi. Tanımadığım bir səs idi. Çox soyuqqanlı halda dedi 
ki, sizin oğlunuz Rusif Ağayev qəhrəmancasına şəhid olub... Dedim 
kimsən sən? Cavab verdi ki, Elbrusam, Rusifin iş yoldaşı..

 Bir az keçdi, Bakı Dəniz Donanmasında işləyən ailə dostumuz 
Böyükxan Mehrəliyevə zəng vurdum. O, səsimi eşidən kimi başladı 
hönkür-hönkür ağlamağa. Sonra Rusifin komandiri mənə dedi ki, Zığ 
qəsəbəsinə, onların qərargahına getməliyəm. Evdən çıxanda həyətin-
də qaldığım qonşu dedi ki, paltarları tərs geyinmişəm, ayağımdakılar 
da çəkələkdir. Əyin-başımı düzəldib tələsik maşına oturdum, gecə-
nin qaranlığında NZS-dən Zığa qədər olan uzun yolu 5-6 dəqiqəyə 
sürdüm. Rusifin xidmət etdiyi hərbi hissəyə çatdım. Baxdım ki, əs-
gərlər bir tərəfdə, komandirlər isə digər tərəfdə dayanıblar... Hamı da 
başlarını aşağı sallayıb, lal-dinməz, susqun görünürlər... Aprelin 6-sı 
günorta saat 4-də oğlumun bəzəkli tabutunu Lənkərandakı ata ocağı-
mıza, Rusifin doğulduğu həyətə gətirdilər və bütün el-oba onunla bu 
həyətdə son dəfə vidalaşdı... Oğlumun tabutunu açdırıb, güllə yarası 
alan alnından öpdüm.
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Rasif isə həmin axşam Rusifin həyat yoldaşı Mahruha zəng vu-
rub və onu gecə evə gətirmək istədiyini bildirib. 1 gün əvvəl qayına-
tası və qayınanası ilə görüşüb, Astaraya, anasıgilə qonaq gedən gəlin 
nigaran qalıb. Lakin qayını ona, “Anam ağır xəstədir” - deyib, Mahru-
hu ata ocağına gətirib. Mahruh gəlib həyətə girəndə görüb ki, bütün 
qohum-əqrəba buradadır. Pilləkənlərlə eyvana qalxıb, evə keçəndə 
artıq gözləri heç nə görməyib, qulaqları da tutulub... Ayılanda, qo-
hum-əqrəbanı başının üstündə görüb.

Mahruhla Rusifin maraqlı sevgi tarixçəsi olub. Mahruh 10-cu si-
nifdə oxuyanda Bakıdakı Hərbi Hospitalın yanında yaşayan xalası-
gilə qonaq gəlir. Yolda bir ortaboylu, qaraşın oğlan yaxınlaşıb, ondan 
söz soruşur. Yolları bir olduğundan söhbət-söhbəti çəkir, onlar eyni 
zonadan olduqlarını öyrənirlər. İlk tanışlıqdan sonra bir-iki ay tele-
fonla danışırlar. Sonra hər şey unudulub gedir. Aradan bir ilə yaxın 
vaxt keçir. Bir bahar günü Mahruh məktəbdən evə qayıdanda, ondan 
qabaqda gedən oğlanlardan biri telefonla kiməsə deyir ki:

-Hə, qız elə mənim arxamca gəlir, istəyirsənsə, telefonu verim 
özünə.... 

Bu sözləri Mahruhun qulağı çalır. Lakin oğlanlar uzaqlaşıb gedir-
lər. Mahruh evə çatandan 1 saat sonra ev telefonu zəng çalır, telefonu 
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təsadüfən Mahruh özü qaldırır. Bu zaman Rusifin səsini tanıyır. Rusif 
deyir ki, onun bir əsgəri Mahruhun yaşadığı kənddəndir. Əsgərindən 
onların evini, ailəsini və ünvanını öyrənib və onu yenidən axtarıb ta-
pıb. Elə həmin dəqiqə Mahruha deyir ki, Bakıda ev kirayələyib, əgər 
“hə” desə, onu qaçırmağa hazırdır. Mahruh qaçırılmasının səbəbini 
soruşanda Rusif ata-anasının ona başqa qızı seçdiklərini və o qızı 
istəmədiyini deyir, ona görə də öz taleyini özü həll edir. O, Mahruha 
düşünmək üçün 1 həftə vaxt verir. Bir həftədən sonra yenə Mahruha 
zəng vurur, Mahruh düşünmədən, onunla ailə həyatı qurmağa hazır 
olduğunu dilə gətirir. Hələ ötən il, Rusifi ilk dəfə görəndə Mahruhun 
ürəyində onun alicənablığına, mərd və qeyrətli bir oğlan olduğuna 
əminlik yaranmışdı. Elə həmin gün Rusifin kiçik qardaşı Rasif Mah-
ruhu məktəbdən çıxarkən götürüb qardaşı üçün qaçırmışdı... Bir ay 
sonra İbrahim kişi bütün küskünlüyü və incikliyi unudub, 2008-ci ilin 
yayında oğluna şahanə bir toy çaldırmışdı.

Şəhidin anası Rəsmiyə bacı oğlunun haqqında danışa bilmədi. 
Mən isə onu yaxşı anlayırdım...

...Vətən uğrunda şəhid olandan sonra Azərbaycan Prezidenti, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən fədailərinin ailəsi 
qayğıdan uzaq qalmadı. Gizir ailələrinin əksəriyyəti evlə təmin olun-
du. Rusif Ağayevin iki körpəsi də bu qayğıdan bəhrələndi. Rusifin ar-
zusunda olduğu, lakin görmədiyi evində indi Mahruh və qızı Zəhra, 
oğlu Əli yaşayırlar. Rusifin hərbi paltarla çəkdirdiyi şəkilləri bu evə 
də istilik gətirir, əslində ruhu bu evə hakimdir...

Mahruh deyir ki, 2011-ci ildə qızları hələ dünyaya gəlməmişdən 
öncə atası yaşadıqları evin hər küncünü şarla, şəkillərlə bəzəmişdi. 
Zəhranı doğum evindən evə gətirərkən, çox xoşbəxt anlar yaşatmışdı 
ailəsinə. Sonra 2012-ci ildə Əli gəlmişdi dünyaya. Bundan sonra gənc 
ailə gələcək üçün planlar qurmuşdu. Mahruh Ağayevanın söylədik-
lərindən:

-Mən Rusiflə 8 il birlikdə ömür sürdüm. Lakin bu 8 il mənim 80 
ilimə bəs edəcək bir ömürə bərabərdir. Rusifi dərindən tanımadan 
ailə həyatı qurmuşdum. Ancaq Tanrı qarşıma elə bir səadət çıxarmış-
dı ki... Bəlkə də öz xoşbəxtliyimi özüm gözə gətirdim. Bizim birlikdə 
keçirdiyimiz hər günümüz bayram idi. Rusif həm quru, həm də də-
niz hərbi qüvvələrində çalışıb. Rumıniyada, Amerikada, Türkiyədə 
təlimlərdə olub. 2015-ci ildə qızıma böyük doğum günü şənliyi ke-
çirdik, oğlumuza isə kiçik toy elədik. Nə yaxşı ki, o şən günlərimiz 
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oldu. İndi xatırlamağa daha bir səbəb var. O, Allaha çox bağlı insan 
idi. Hamıya yardım, kömək etmək fikri ilə yaşayırdı. İşi ilə bağlı su-
allarımı həmişə cavabsız qoyardı. Mənə demişdi ki, heç vaxt məndən 
işimi soruşma, hər gün gələrəm, bir gün isə heç qayıtmaya bilərəm...

Rusif Şaxta baba kimi bütün arzularımı həyata keçirirdi. Biz çox 
xoşbəxt idik. Ailəsinə sadiq insan idi. İşdən evə, evdən işə idi yolu. 
Bir saat da başqa yerdə vaxt keçirməzdi, uşaqları ilə bir yerdə olmağı 
özünə qazanc sayardı. O yanımda olanda özümü dünyanın xoşbəxt 
anası və xoşbəxt qadını hiss edirdim.

Bu günlərdə Əli ilə ticarət mərkəzlərindən birinə getmişdik. Qa-
pıdan içəri girəndə, Əli atası ilə burada olduğunu xatırladı, uşaqlar 
atalı günlərini unutmurlar. Rusif bütün bayramları bizimlə fərqli ke-
çirərdi.

Sonuncu dəfə mart ayının 28-də dedi ki, təlimləri başlayır. Bizi 
rayona yola salmaq üçün avtovağzala gətirdi. Oturduq avtobusa, gö-
rüşüb bizdən ayrıldı, bir neçə dəqiqə ötəndən sonra yenidən geri qa-
yıtdı, uşaqlarla təkrar görüşdü. Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə mənə 
sms yazdı ki, gedirəm, soruşdum hara gedirsən, yazdı ki, lazım olan 
yerə gedirəm, özündən, uşaqlardan muğayat ol. Əlinə fürsət düşən 
kimi mənimlə danışırdı. Sonra mən başqalarından eşitdim ki, bunlar 
davadadırlar. Dəfələrlə israr etdim ki, hardasan? Mənə heç nə demə-
di. Ayın 3-də yenə sms yazdı ki, “Səni çox sevirəm, məni heç vaxt 
unutma... Bildin...”. Mən haradan biləydim ki, o, ölümün üstünə ge-
dərkən, bu sözləri yazıb... Aprelin 5-də qardaşı Rasifə nəsihət yazıb: 

-Şər deməsən, xeyir gəlməz, mənə nə isə olsa, Mahruha və uşaq-
lara mən baxan kimi baxarsınız, ataya əmanət... Yenə də ön cəbhədən 
xəbərlər alırdıq. Rusiflə əlaqəmiz var idi. Bir də aprelin 6-da səhər 
tezdən mənə sms yazdı ki, narahat olmayım. Günorta 2-yə 15 dəqiqə 
qalmış uşaqlarla danışdı, Zəhra dedi ki, ata tez gəl də, axı, səni gör-
mək istəyirəm. Onların könlünü almaq üçün soruşdu ki, ata gələndə 
sizə nə alsın? Zəhra gəlincik, oğlum isə maşın istədi. Deyib-gülüb da-
nışdılar. Bu bizim onunla son danışığımız idi.

O gündən sonra bütün növrağımız pozuldu. Keçirdiyim sarsın-
tılardan şəkər xəstəliyinə tutuldum. Uşaqlar məndən tez-tez atalarını 
soruşurlar. Məndən fərqli olaraq, onlar bir-birinə təsəlli verib, atala-
rının yolunu gözləyirlər. Rusifin mənə, Vətənə əmanət qoyub getdiyi 
balaları yaşatmaq, onun adına layiq övladlar böyütmək üçün, yaşa-
mağın vacib olduğunu dərk edirəm... 
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 VƏTƏNİN MÜSƏLLƏH ƏSGƏRİNİN  
DÖYÜŞ XATİRƏSİ

Aprel döyüşçülərində iştirak edən 
müsahibimiz qazi Sərxan Məmmədov-
dur. O, 1991-ci ilin 4 aprelində Bərdə-
nin Otuzikilər kəndində doğulub. Orta 
məktəbi də Bərdədə bitirib. O, məktə-
bi bitirənə qədər hər gün güllə, mərmi 
səsləri eşidib. Qarabağın bu regionunda 
yaşayanlar artıq atəş səslərinə öyrəncəli 
idilər. Hərbi xidmətə yollananda Sərxa-
nın təyinatını Naxçıvandakı kəşfiyyat 
bölüyünə veriblər. Əsgəri xidmətini 
başa vurandan sonra könüllü ordu sıra-
larında, kəşfiyyat qrupunda qalıb. 2011-
ci ildə gizir hazırlığı kursuna müraciət

edib, sınaqlardan keçdiyinə görə dərhal təlim-tədris mərkəzində oxu-
mağa başlayıb. Daha sonra bütün kəşfiyyatçılar kimi tədrisdən əməli 
işə cəlb edilib. Kəşfiyyat tağım komandirinin müavini rütbəsinə qə-
dər yüksəlib. Günlərin birində isə XTQ-nin xüsusi əməliyyat bölü-
yündə xidmətə başlayıb.

Sərxan Məmmədov kəşfiyyat qrupu ilə dəfələrlə düşmən tərəfə 
keçərək, hərbi hissəyə dəqiq məlumatlar gətirmiş və ona verilən tap-
şırıqları hər zaman yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirmişdi. Bir dəfə 3 
həmkarı ilə düşmənin pusqusuna da düşmüşdü. Lakin dağların, qa-
yaların “dilini” bilən bu kəşfiyyatçılar bir neçə gün düşmən arxasında 
kəşfiyyat apararaq uğurla qayıtmışdılar.

2015-cı ildə XTQ-nin polkovniki Murad Mirzəyevin rəhbərliyi ilə 
keçirilən bir əməliyyatda o da iştirak edirdi:

- Kəşfiyyatçılar gəlib erməni postlarının 100 metrliyində da-
yandılar. Belə əməliyyatlarda iki snayperçi irəliyə keçir, istehkamçı 
ləpirlərin izi ilə minaları təmizləyirdi, arxadan müdafiə isə öz işini 
görürdü. Rabitəçi də lazım olan vaxtda məlumatları arxaya, hərbi 
hissənin komandiri Murad Mirzəyevə ötürürdü. Həmin kəşfiyyatçı-
ların içərisində Elimdar Səfərov, Ağası Şahgəldiyev, Elşən Cəbiyev də 
var idi. Erməninin yüz metrliyində dayanan snayperçilərimiz həmin 
gecə düşmənin dayandığı postda əsgərləri məhv etmişdilər. Snayper-
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lərdən dəqiq atılan səssiz atəş erməni postunda duranların arasına 
vahimə salmışdı. Yaxın məsafədə mövqe quran kəşfiyyatçılarımız 
onların qışqırıqlarını, hay-küylərini eşidir, gülməkdən özlərini güc-
lə saxlayırdılar. Həmlənin və güllələrin haradan gəldiyini tapa bil-
məyən ermənilər, qaçaraq postdan uzaqlaşmışdılar. İndi həmin post 
bizim əlimizdədir. Onu aprel döyüşlərində ermənilərdən azad etdik.

Yağışlı-çiskinli bir havada yüksək əhval-ruhiyyə ilə tapşırığı ye-
rinə yetirib gələn kəşfiyyatçılar qərargaha tələsirdilər. Enişli-yoxuş-
lu dağ yollarında, kol-kosda, ağacların arasında görünmədən, səs-
siz-səmirsiz hərəkət etmək, heç də asan iş deyildi. Müsahibim Sərxan 
Məmmədov deyir ki, həmin gün Elşən Cəbiyevin ayağı sürüşərək, 
gedib minaya toxundu və partlayış nəticəsində onun ayağı yaralandı. 
Ağır hava şəraitinə baxmayaraq, kəşfiyyat qrupu Elşəni ərazidən bir 
göz qırpımında uzaqlaşdıra bilmişdilər.

Digər bir əməliyyata isə rütbəli bir zabitlə getmişdilər. Hədəf ay-
dın görünürdü. Tapşırığı yerinə yetirərkən, erməni zabitini pusquya 
salmışdılar. Erməni zabitini həmin yüksək çinli hərbçimiz vurmuşdu. 
Bu əməliyyat da uğurla sona çatmışdı. Əməliyyatın təfərrüatını Mu-
rad Mirzəyevə danışanda o, kəşfiyyatçıları qucaqlayıb bağrına bas-
mışdı.

Kəşfiyyatçı Sərxan Məmmədov deyir ki:
- Həmin aprel gecəsi, biz komandanlıqdan göstəriş alan kimi işə 

başladıq. Bizim işimiz kəşfiyyata gedib ərazini öyrənmək, elə yerin-
dəcə arxaya məlumat ötürməkdən ibarət idi. Sonda arxadakı koman-
dir necə hərəkət etməyin planını cızır və qərar qəbul edirdi. Ermənilə-
rin bizim ərazilərimizə yenidən keçmələri haqqında əlimizdə ciddi 
məlumatlarımız olduğundan, gecə ilə mövqelərinə keçid etdik. Bu 
təxribatların qarşısını almalı idik. Adətən, irəlidə gedəndə DRON-lar 
və PUA-lar vasitəsilə arxadakı komandanlıq bizə qarşıdakı postlarda 
nə baş verdiyini deyirdilər. Ermənilərin səngərinə çatanda bizim ta-
ğıma nəzarət edən komandirimiz Murad Mirzəyev xəbər göndərdi ki, 
qarşıdakı postda ermənilərin canlanması və fəallığı artıb, bizi pusqu-
ya salıblar. Belə məqamda ya qorunmalı, ya da peşəkarlıqla pusqu-
dan çıxmalı idik. Pusquya salmaq odur ki, bizi görən erməni marığa 
yatır və məqam gələndə mühasirəyə alırlar. İndi biz də mühasirəyə 
yaxın vəziyyətdə idik. Həmin gecə düz üç dəfə pusqudan çıxmışdıq. 
Düşmən tərəfi özünü itirmişdi. Güllələr, snayper atəşləri bəzən düz 
başımızın üstündən, ya da burnumuzun ucundan keçib gedirdi, lakin 
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bizi Allah qoruyurdu. Elə bil ki, o gecə Allah da köməyimizdə idi, biz 
qələbə çalmaq üçün yaranan şəraitdən yararlanmağa çalışırdıq.

Oradan çıxıb qrup halında Talış tərəfə istiqamət götürdük. Bizə 
əmr olundu ki, 45 dəqiqə ərzində Talış kəndini düşmənin əlindən geri 
almalıyıq. Çünki erməni bizə hücumu təşkil etmək üçün əsasən Talış 
tərəfdə səfərbər olmalı idi. Onların planlarını alt-üst etməli idik, yəni 
düşməni tez bir zamanda geri oturtmaq tapşırığını yerinə yetirmə-
liydik. Biz qrup şəklində hərəkətə keçib öz yerlərimizi tutduq. Hava 
işıqlaşanda tağım komandiri Ağası Şahgəldiyevin qrupu ermənilərlə 
üz-üzə gəldilər. Erməni dilini çox səlis bilən Şahgəldiyev onların ba-
şını bir anlığa qata bildi, biz daha da yaxınlaşdıq. Talış kəndi dağın 
çuxurunda yerləşir, bir tərəfi meşə, bir tərəfi də dərə və yoldur. Böy-
ründən də çay axır. Artıq bizim kəndə girməyimizdən duyuq düşən-
lər kəndi tərk etməyə başlamışdılar. Silahlı erməni batalyonunun 
üzvləri özlərini itirmişdilər. Çox maraqlıdır ki, kəndin sakinlərinə 
kəndi əvvəlcədən boşaltmağı xəbər etməmişdilər. Dağa qaçan erməni 
əsgərlərini bir-bir arxadan biçirdik.

Bu döyüşdə bizim koordinatları arxaya kəşfiyyatçı rabitəçimiz 
Əlağa Zeynalov ötürürdü. Arxadan isə bizə dedilər ki, heç nədən 
qorxmayın, irəliləyin, tanklar və kömək gəlməkdədir. Elə bu vaxt 
sursatla dolu bir erməni maşını gördük. Dərhal onu pusquya saldıq. 
Hərbçilərə sursat gətirən erməni zabiti idi. Onu və yanındakı sürü-
cünü də zərərsizləşdirdik. Bir gülləyə hər ikisini məhv etdik. Həmin 
zabitin soyadı hərbi xidmət rəisi mayor Qavoyan idi. Onun silahını 
və telefonunu da götürdük və arxaya qayıdanda təhvil verdik. Dil-
suz Qarayev onda sağ idi hələ. Dedi ki, gəlin bunların sursat ma-
şınını partladaq. Ona dedim ki, dəymə, daha partlatmağa ehtiyac 
yoxdur, onsuz da bu yerləri geri almışıq. Talış kəndində olanda isə 
mühasirəyə düşdük. Dilsuzu qarşıya qəfil çıxan erməni vurdu. Biz 
onu vuran ermənini elə o dəqiqə bir atəşlə yerə sərdik. Yanımızdakı 
uşaqlarla köməkləşib Dilsuzu ərazidən xeyli uzqalaşdırdıq, bu vaxt 
ona kömək edənlərdən biri Elşad Həşimov da yaralandı. Çətinliklə 
də olsa, Dilsuzun cansız bədənini və yaralını mühasirədən çıxardıq 
və onları səngərə qoyduq. Döyüş güclənmişdi. Ancaq ərazilər bizim 
əlimizdə olduğundan Murad Mirzəyev deyirdi ki, indi özü köməyə 
gəlib aldığımız Talış yüksəkliyində dayanacaq. Murad Mirzəyev bizə 
kömək və xeyli sursat göndərdi. Biz aldığımız əraziləri onlara təhvil 
verib, başqa yerlərdə mövqelərimizi möhkəmləndirməyə getdik. Biz 
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həmin ərazilərdən çıxandan sonra digər yaralı MAXE və əsgərlər mü-
dafiəyə girmişdilər. MAXE Şahin Cavadzadə də ürəklə vuruşurdu. 
Və Şahin minaya düşərək, yaralandı. Teymur Qasımov heç nə fikir-
ləşmədən onu xilas etmək üçün irəli atılmışdı, bu zaman Teymur özü 
də mina partlayışından həlak oldu. Demək olar ki, üzbəüz döyüşdə 
gülləyə tuş gələnlərimiz çox az idi. Əsgərlərimizin əksəriyyəti mərmi 
partlamasından yaralanmışdı və ya şəhid olmuşdu. Snayperçilərimiz 
çox dəqiq işləyirdilər. Sərrast atəşləri ilə mümkün olan nöqtələrdə 
dayanan erməni postlarını darmadağın edirdilər. Biz erməninin 21 
və 22-ci postlarını da ələ keçirdik. Bu postları uzun illər idi ki, ələ 
keçirmək arzusu ilə yaşamışdıq. Təkcə 23-cü postu almadıq... Bu niyə 
baş vermədi, deyə soruşa bilərsiniz. Bizim günahımız deyildi. Biz əs-
gərik, arxadan bizə nə desələr, o planla da hərəkət edirik. “Geri qayıt” 
deyəndə, qayıdırıq, “arxaya get” deyəndə, verilən əmri yerinə yetiri-
rik. Biz işimizi elə qururduq ki, erməni səngərində bir dənə də olsun, 
yaralımız qalmadı. Döyüşün ilk günündə üç şəhid verdik: Elimdar 
Səfərov, Ravil Novruzov, bir də Dilsuz Qarayev. Onların üçünü də 
enişli-yoxuşlu ərazilərdən keçirərək, döyüş meydanından 5-6 kilo-
metr kənara apardıq.

Biz qələbə qazanmışıq. Dünyasını dəyişən dostlarımızın bu qələ-
bədə payı çox idi. Elimdarın bircə dəfə PK ilə atması nəticəsində bir 
postu götürmüşdük. Erməni şərəfsiz onun yerini bildi və ikinci dəfə 
Elimdar həmin 21-ci posta atəş açmaq istəyəndə snayper onu vur-
du. O çox sevinirdi, özü də qorxmaz oğlan idi. Talışı alandan sonra 
digər posta girəndə Ravil qabaqda gedirdi. Onun qarşısına oyuqda 
duran bir erməni çıxdı, Ravil onu vurmaq istədiyi anda erməni cəld 
tərpənərək əlindəki silahdan Ravilə atəş açdı. Eyni çevikliklə biz də 
qarşımızdakı həmin yaralı ermənini məhv etdik. Biz üç dostumuzu 
belə itirdik.

Artıq Talış mövqeyini alıb komandirimiz Murad Mirzəyevə və 
onun dəstəsinə təhvil vermişdik, indi başqa əməliyyatları həyata 
keçirməli idik. Bizə xəbər verdilər ki, mühasirədə uşaqlarımız var. 
Yollanıb onları da mühasirədən çıxardıq, qayıdanda Elşad Həşimov 
yaralandı. Onun yarası çox ağır idi, ona görə də yerimizi dəyişərək, 
arxaya qayıtmalı olduq. Elşad yalvarırdı ki, nə olar, vurun məni, 
ölüm, sizə mane olmayım, siz işinizi rahat görün. Biz ən ağır yaralı-
mızı da səngərdə atmırıq. Döyüşün ikinci günü Şahin Cavadzadə ya-
ralı dostunu xilas etmək üçün gedəndə, canından keçmişdi. Biz Elşadı 
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məlum məsafəyə qədər gətirib köməyə gələn dəstəyə təhvil verdik. 
Elşad indi qazidir.

Biz digər mühasirəni yarmaq üçün gedərkən qarşıda bir gölməçə 
diqqətimi cəlb etdi. Üç gün ərzində nə su içməyə, nə yemək yeməyə 
imkanımız yox idi. Belə dağda-daşda olanda özümüzlə yemək ehti-
yatı az götürürük. Bilirdik ki, dağda, oyuqlarda pusqu quran döyüş-
çülərimizin su ehtiyatı olmaya bilər. Yolda atılmış boş su qabı var idi. 
Onu götürüb həmin qurbağalı gölməçənin suyundan doldurdum ki, 
uşaqlara verərəm, içərlər. Uşaqların arasında yaralılar da var idi, ha-
mının üstü-başı toz-torpaq içində idi. Susuzluqdan dilləri-dodaqları 
qurumuşdu. Həmin sudan hərə bir qurtum içdi. Yaralılar bir az özünə 
gəldilər, taqətdən düşmüş hərbçilərimiz də dirçəldilər. Belə vaxtlarda 
çox enerji itirdiyimizdən bizə yemək yox, ancaq su lazım olurdu.

Səhərə yaxın mövqe tutduğumuz ərazilərdən uzaqlaşaraq, başqa 
ərazilərə keçmək tapşırığı aldıq. Komandirimiz Murad Mirzəyevə Ta-
lış yüksəkliyini tam təhvil vermişdik, artıq özləri orada mövqelənmiş-
dilər. O, bizə dedi ki, öz işimizin arxasınca gedək, onlara da kömək 
gələcək. Onlara niyə kömək gəlmədi?... Bunu bilmədik... Sonradan 
öyrəndik ki, Mühüt Orucov, Samid İmanov, Murad Mirzəyevin da-
yandıqları mövqelərə, bizim onlara alıb verdiyimiz ərazilərə erməni 
tankları aşağıdan-yuxarıdan mərmi atıblar. Mühüd Orucov ən mü-
hüm saatlarda və ekstremal anlarda çox səlist və doğru qərarlar qə-
bul edə bilirdi. Hər bir məqamda hansı hərəkəti edəcəyini onun kimi 
bilən, ən çətin vəziyyətdən onun kimi çıxmağı bacaran komandirlər 
az-az yetişir. Düşmən onları arxadan mühasirəyə salıb vurmuşdu...

Aprelin 5-i atəşkəs əldə edildi. Bir neçə gündən sonra neyt-
ral sahələrdə qalan meyitlərimizi götürməyə getdik. Ermənilər bizi 
görəndə, qorxurdular. Çox solğun və əzgin görünürdülər. Kəşfiyyat-
çımız Əliağa Zeynalovla aldığımız koordinata əsasən hərəkət etməyə 
başladıq. Bizə demişdilər ki, 100 metrdən qabağa gedə bilməzsiniz. 
Lakin biz 5 nəfərlik dəstə və iki nəfər istehkamçı ilə hərəkətə keçdik. 
Çünki minalanmış sahələrdən istehkamçı olmadan keçmək mümkün 
deyildi. Bizimlə birlikdə gedən Əliağa Zeynalov dedi ki, ürəyimə 
damıb ki, burada kimsə var, bunu hiss edirəm. Birdən ordumuzun 
əfsanəsi, kobrası və cəsuru xüsusi təyinatlımız gizir Məhəbbət Mir-
zəyevin papağını gördük. Ətrafda ağaclar və aşağıda yulğunluq var 
idi. Onu ağacların dibində tapmadıq. Bir az aşağı, erməni səngərinə 
düşdük. Elə bu zaman Ceyhun Alcanov dedi ki, ağacın altında kimsə 
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var. Baxdıq ki, ağacın altına çəkilib oturub, özü də erməni səngərinə 
tərəf baxır. Baldırından yaralanıb, özü də yarasını bağlamışdı. Ancaq 
ikinci yarasını alnından almışdı. Əllərini sinəsində cütləyib çarpazla-
mışdı. Yəqin ki, onu sursatı qurtarandan sonra vurmuşdular. Çünki 
yanında bir dənə də olsun gülləsi qalmamışdı. Biz onu götürməyə 
yaxınlaşanda, komandanlıqdan bizə dedilər ki, erməni tərəfdə nara-
hatlıq var, siz neytraldan çox irəliyə keçmisiniz. Çünki həmin vaxt 
Qırmızı Xaç Komitəsinin üzvləri ilə birlikdə idik, təlimata görə onlar-
la birlikdə olanda heç bir tərəf atəş açmamalıdır. Dərhal onu xərəyə 
qoyub, ərazidən uzaqlaşdırdıq.

Qayıdan baş İnci çayına çatanda yanımıza minomyot mərmisi 
düşdü. Hər yer toz-torpaq oldu. Bir az ara verəndən sonra yoluma da-
vam etdim. İsti-isti olduğundan, bir az da canımdakı yorğunluqdan 
həmin minomyotun mərmisindən, qəlpələrindən aldığım zərbələri 
hiss etmədim. Yüngül yaralardır, keçib-gedər, - deyə düşündüm. Bir 
ay sonra isə səhhətimdə problemlər əmələ gəldi.

Hospitala müraciət etdim. Həkimlər dedilər ki, başımda zədələr 
var. Müharibədir, bəxtin gətirsə, şəhid olursan, gətirməyəndə dost-
larını xilas edə bilirsən, bunun özü də böyük işdir. Taleyimizə düşən 
həyatı belə yaşayırıq...

Həmin aprel döyüşündən yaddaşımda bunlar qaldı. Talış yük-
səkliyindən bizdə bir post qaldı. İndi o postun sayəsində Talış kəndi-
nin yoluna nəzarət edirik. Tap Qaraqoyunluya isə erməni daha atəş 
aça bilmir.

Biz döyüşürük ki, Vətənimizi düşməndən azad edək. Döyüşdə 
göstərdiyim xidmətlərə görə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Koman-
danın əmri və imzası ilə “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olundum.

Mən sevinirəm və xoşbəxtəm ki, həmin qalibiyyət gününü görən, 
torpaqlarımızın alınmasında iştirak edən hərbçilərimizdən biriyəm. 
Vətən nə zaman çağırsa, onun müsəlləh əsgəriyəm.
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YALVARIB TANRIDAN YALNIZ  
SƏNİ İSTƏDİM

Məmməd kişi yuxusunu yaman qa-
rışdırdı... Dik atılıb yerinin içərisində 
oturdu, Allah xeyir eləsin... - Bu nə yuxu 
idi, -deyib, bir az sonra yatağına uzansa 
da, gözünə yuxu getmədi. Neçə gün idi 
ki, Milli Ordumuzun erməni tərəfə aç-
dıqları cavab atəşlərindən yaranan top-
tüfəng səslərindən Yuxarı Salahlı kəndi-
nin adamları da rahat yata bilmirdilər. 
Kənd-kəsəkdə insanların da əli işdən 
soyumuşdu... Bir tərəfdən də ön cəbhə-
dən artıq şəhid xəbərləri gəlməkdəydi... 
Məmməd kişi özünə yaxın buraxmaq 
istəmirdi bu xəbərləri... Çünki gözünün

işığı, güvənc yeri, yaraşıqlı, qeyrətli oğlu Elvin Namazov da ön cəbhə-
də idi... Günortaya yaxın işdə otura bilməyib evə qayıtdı. Bir də baxdı 
ki, həyat yoldaşı Aişə ağlaya-ağlaya həyətə girdi. Özündə-sözündə 
deyildi... “Balam-balam” - deyib haray çəkirdi. Həyəcanla eyvandan 
aşağı endi. Artıq həyət kənd camaatı ilə dolmuşdu... Dedilər ki, bu 
səhər tezdən Elvin ermənilərlə gedən döyüşdə həlak olub...

Məmməd Namazov Elvinlə fəxr edirdi. Oğlu elin-obanın içəri-
sində seçilən insanlardan biri sayılırdı. O əsgər gedəndə, ali hərbi 
məktəbi bitirəndə də atası Aslanbəyli kəndindəki müqəddəs Hacı 
Mahmud Əfəndi həzrətlərinin ocağına nəzir demişdi. Hər dəfə nə-
zir-niyazı qəbul olurdu.

QEYD: Hacı Mahmud Əfəndi 1835-ci ildə Qazaxın Aslanbəyli 
kəndində anadan olub. Atasının adı Veysdir. İlk təhsilini almaq üçün 
o zaman dini mərkəz hesab edilən Şəkiyə gedir təhsilini tamamlayıb 
qayıtdıqdan sonra o, Veysəl Qaraninin tikdirdiyi balaca bir otağın ye-
rində iki gözlü, iki mərtəbəli ev və bu evdən əlavə kənd uşaqlarını 
oxutmaq üçün bir otaqlı hücrə tikdirir. Bu hücrə Aslanbəyli kəndində 
ilk təhsil müəssisəsi olur. Beləliklə, Aslanbəyli kəndində elmə, təhsilə 
olan marağın əsası da Hacı Mahmud Əfəndi tərəfindən qoyulmur. 
Xatirələrdən məlum olur ki, Hacı Mahmud Əfəndi kənddə molla, 
müəllim, həkim, aqronom, həm də yerli camaatın məsləhətçisi olmuş-
dur. Bir müddət Azərbaycanda qaldıqdan sonra Osmanlıya Amasi-
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ya şəhərinə Seyid Mir Həmzə Nigari həzrətlərinin yanına gedərək, 
orda da təhsil alır. Nigari həzrətlərinin seçkin xəlifələrindən biri olur. 
Nəqşibəndi silsiləsində, altun silsilədə 33-cü şeyxdir. Hacı Mahmud 
Əfəndi insanlar tərəfindən çox sevilirdi. O, insanlanrın mənəvi və 
maddi müşküllərinin həll edilməsinə vasitəçi idi. Ruslara qarşı mü-
barizədə Dağıstandakı müridizm hərakatına köməklik etdiyinə görə 
çar Rusiyası tərəfindən iki dəfə həbs edilir. Onu Aslanbəyli kəndində 
atasının adına tikdirdiyi türbədə dəfn edirlər.

Bu dəfə Aişə xanımın, Məmməd kişinin qurbanı qəbul olunmadı. 
Hərdən fikirləşirsən ki, demək bu qismət imiş, qədər imiş, ancaq in-
san sevdiyini, bəslədiyini itirəndə bu ağrıyla bacarmır, dözmür, Tan-
rıya etiraz edir... Lakin öyrəşdiyimiz, dərinliyinə qədər anlamadığı-
mız bir mütləq həqiqət var: torpağa verdiyin canı geri ala bilməzsən. 
Bu kainatın fəlsəfəsidir, kainatın düzümüdür. İnsan oğlu yarandığı 
gündən gedəninin dalınca ağlasa da, üsyan etsə də, kainatı idarə edən 
o qüvvənin qarşısında çox acizdir. Lap nə qədər kitablar oxusa belə, 
o hikməti öyrənə bilmir.

... Qazaxlılar da elmə, kitaba, oxumağa, şeirə-sözə hər zaman 
maraq göstəriblər. Azərbaycanın bir çox tanınmış ziyalıları, ədəbiy-
yat-söz adamları bu bölgədə doğulub. Qazaxda məktəbə, oxumağa 
meyil etməyən az-az insana rast gəlmək olar. Onların ən kiçik uşaq-
larının da gözəl nitq, danışıq mədəniyyəti olur. Bunun da əsasında 
şeir, kitab, söz dayanır. Elvin Namazov da oxumaqdan, təhsilini ar-
tırmaqdan doymazdı. Vaxtı olanda Azərbaycan ədəbiyyatı və tarixi-
ni vərəqləyərdi. Atası ilə söhbətində həmişə deyirdi ki, ay ata, bizim 
şəhidlərimiz haqqında ayrıca kitablar bağlamaq lazımdır. Onların hə-
yatı hər kəsə nümunə olmalıdır. Axı Tanrı hər bəndəsini şəhid etməz. 
Elvin Məmməd oğlu Namazov 1990-cı ildə Qazax rayonunun Yuxarı 
Salahlı kəndində doğulmuşdu. 2007-cı ildə Zahid Məmmədov adına 
Yuxarı Salahlı kənd orta məktəbini bitirib, 2008-ci ildə Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbə daxil olmuşdu. 2012-ci ildə hə-
min akademiyanı leytenant rütbəsində başa vurdu. 2013-cü ildə XTQ-
nin tərkibinə daxil oldu. 2016-cı ildə baş leytenant rütbəsi aldı.

Atası Məmməd kişi:
-Mən çox vətənpərvər, tərbiyəli övladlar böyütdüm. Elə bilirdim 

ki, Elvinə heç zaman güllə dəyməz, yaralanmaz, ona çox güvənir-
dim. Sevinirdim ki, torpaqlarımızı azad edənlərdən biri olacaq. Çün-
ki danışanda görürdüm ki, onun xidmət etdiyi Ordu bizim könüllü 
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kimi yazıldığımız ordu deyil artıq. Döyüş taktikası dəyişmişdi, Or-
dumuz möhkəmlənmişdi. Aprel döyüşlərinin başladığı ilk günlərdə 
Aslanbəyli kəndində Məhəmməd Əliyevin oğlu Orxanın şəhid olma-
sı haqqında xəbəri eşitdik. Çox nigaran olduq. Biz də Elvinlə daima 
əlaqə saxlayırdıq. Deyirdi ki, narahat olmayın... Aprelin 3-də onun 
əvvəlcə yaralanması, sonra şəhid olması haqqında xəbəri aldım. Buna 
baxmayaraq nəyəsə ümid edirdik. Yaxın qohumlar gedib Gəncədəki 
morqdan axtarmışdılar, demişdilər ki, morqlarda belə adam yoxdur. 
Sevinmişdik. Dost-tanış, qohum-əqrəbalar ilə istədik ki, gedək gə-
tirək, dedilər ki, hələ yerini bilmirlər. Sonra bildim ki, Fərəhli kən-
dindən Qurban kişinin oğlu kapitan Mühüd Orucov da şəhid olub. 
Biz çox yerlərə zəng etdik, axtardıq, sonradan dedilər ki, hər iki şə-
hid neytral zonadadır. Düz aprelin 9-na qədər gözlədik. Aprelin 9-u 
səhər tezdən oğlumu gətirdilər... Ancaq bundan sonra baş verənlərin 
nə qədər ağır olduğunu dərk etdim. Sən demə ötən 5 gün hələ yuxu 
imiş, hələ onda yol gözləyirdik...

Həmin günləri anadan soruşmaq, xatırlatmaq çox çətindir. Çün-
ki Aişə xanımın özünün dediyi kimi, hələ qapısından toy evinin qa-
zanlarının iysi getməyib, hələ gəlinin otağı bəzəkli qalıb. O bəzəkli 
otaqda indi Nuranənin tək çıxıb-girdiyini görəndə ürəyi param-parça 
olur. Nuranənin qırmızı lenti açılmamış xonçalarına baxa bilmir, indi 
toy şəkillərinin yanına kənarında qara lent sarılmış Elvinin çərçivə-
dən baxan işıqlı siması və hərbi geyimi də əlavə olunub. Aişə ana belə 
arzulamamışdı:

-Mən çinar boylu oğlumdan doymadım ki... Özü cənnətə gedib, 
məni cəhənnəmdə qoydu. Bir dəfə söhbətimiz zamanı mənə dedi ki, 
həyatı Mübariz kimi yaşamaq lazımdır. Oturub ağladım ki, gör bir 
nəyə həsəd aparırsan, ay bala? Bir də belə söz danışma. Dedi ki, ana, 
bu mənim seçdiyim yoldur. Mübarizdən nəyimiz əksikdir ki... So-
nuncu görüşümüz mart ayının 25-də oldu. Çox pis xəbər almışdım. 
Hərbi şəhərcikdə qaldıqları evlərinə getdim. Gəlinin 2 aylıq körpə-
si tələf olmuşdu. Ancaq ki, buna baxmayaraq bayramda bişirdiklə-
rimdən, kəndin məhsullarından da yığıb apardım onlar üçün. Oğul 
üçün anasının bişirdiklərindən dadlı heç nə olmur axı... Gəlinə təsəl-
li verdim, könlünü aldım. Çox narahat idik. Martın 27-si qayıtdım, 
çünki ev-eşiyin də işi mənsiz getmir axı... Gəlinin ata-anası Bakıda 
yaşadığından bilirdim ki, qulluğunda duranı var. Həm də Elvinin iş 
yeri hərbi şəhərciyin yaxınlığında idi. Tez-tez gəlib, gəlinə baş çəkirdi. 
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Oğlumun şəhid olması xəbərini alanda dedim ki, gəlinimi gətirin. Gə-
linim Nuranəni ata-anası aldada-aldada gətirdilər həyətə.

Həmin ağır günləri heç zaman unutmayacaq Nuranə. Elə bir an, 
elə bir dəqiqə olmur ki, Nuranə həmin ağrılı anları və günləri unut-
sun. Aldığı hər nəfəsində “Elvin” deyir:

-Elvinlə Bakıda tibb kursuna gedərkən tanış olmuşdum. 3 ilə 
yaxın görüşdük, dostlaşdıq. Sonra ailələrimiz bu sevgidən xəbər tut-
du. İlk vaxtlarda ailələrimiz tam razı deyildi. Elvin qazaxlı, mən isə 
ağdamlı idim. Amma biz Bakıda yaşayırdıq. Ailələr bir-birini tanı-
yandan sonra bu evliliyə razılıq verdilər. Sonra isə el adəti ilə nişan-
landıq. Nişan mərasimində Elvin iştirak edə bilməmişdi. Həmin gün 
kursda idi. Onu hətta öz nişanına da buraxmamışdılar. Artıq Elvini 
yaxşı tanıdığımdan nişana gəlməməsini problemə çevirmədim. Çün-
ki bilirdim ki, hərb sahəsi çox məsuliyyətli işdir. Elvin məni hazırla-
mışdı. Bilirdim ki, Elvin torpaqlarımızın azad olması üçün, sərhədlə-
rimizin qorunması üçün nə qədər narahatdır. Biz nişanlı olanda Elvin 
XTQ-yə daxil olmağa hazırlaşırdı. Bu, onun ən böyük arzusu idi. Hət-
ta, mənə deyirdi ki, “çoxlu dua elə, mən bu kursu keçim. Allah sənin 
dualarını tez eşidər”. Çox əziyyət çəksə də, arzusuna çatdı. Elvin xü-
susi təyinatlıların kursunda təlim keçəndə mənə öz işləri haqqında az 
da olsa bilgilər öyrətmişdi. İşindən, maraqlı məqamlardan danışanda 
fərəhlə ona baxıb deyirdim ki, “Sən gələcəyin generalısan”. O isə de-
yirdi ki, Nuranə, mənim hədəflərim çox uzaqlardır, çox böyükdür. 
Hələ xaricdə keçirilən kurslara qatılacam, biliklərimi, peşəkarlığımı 
artıracağam. Özünə çox əmin idi, ən ağır işlərin öhdəsindən gəlirdi, 
onun bir şüarı var idi. İnsan qarşısında qoyduğu məqsədə çatmaq 
üçün çalışmalıdır. Mənə deyirdi ki, hərbçilərin ailəsi də hərbçi xarak-
terində, nizam-intizamında olmalıdır. Dözümlü, ürəkli, möhkəm ol-
maq, həm də həyat yoldaşına arxa olmaq deməkdir. Hərbçinin ailəsi 
bunları hiss etmirsə, o zaman onlar birlikdə yaşaya bilməzlər. 2015-ci 
il iyun ayının 14-də Qazaxın Yuxarı Salahlı kəndinə gəlin köçdüm. 
Toyumuzdan bir müddət sonra Elvin hərbi hissədə işinin başına qa-
yıtdı. Məni də özü ilə gətirdi. Hərbi hissənin yanındakı şəhərcikdə 
bizə də ev vermişdilər. Elə xoşbəxt, gözəl günlər keçirirdik ki... Elvinə 
deyəndə ki, Tanrı bizə valideyn olmaq xoşbəxtliyi verib, sevincindən 
bilmədi ki, neyləsin... Onsuz da xoşbəxt idik. Adətən daha çox o məni 
sevindirirdi. İndi isə “övladımız olacaq” xəbərini verməklə, elə bil 
ki, ona dünyaları vermişdim. Onda məni qucaqlayıb dedi ki, Nuranə 



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

328

mən istədiyim çox arzularıma çatdım. Onlardan biri hərbi işimdə irə-
liləyiş idi, onu qazandım, ikincisi səninlə ailə qurmaq istəyirdim, bu 
da oldu, indi də məni ata edəcəksən... Allahımdan çox razıyam... Bir-
cə torpaqlarımız da azad olunsa, daha başqa arzum olmaz ki...

Allah bu sevinci bizə uzun müddət yaşamağa imkan vermədi. 
2 aydan sonra mart ayının sonlarına yaxın, bahar bayramı qabağı 
hamiləliyim pozuldu və mən uşağı tələf etdim. Elvin çox pis olmuş-
du. Bir gün özünə gələ bilməmişdi. Mənim də həyəcan keçirdiyimi 
görüb daha çox narahat olmağa başladı. Elə bil ki, nəsə itirmişdik, 
uşaq haqqında qurduğumuz bütün arzularımız bir dəqiqənin içəri-
sində dağılıb getmişdi... Sonra Aişə xala gəldi, bizimlə bir neçə gün 
qaldıqdan sonra kəndə qayıtdı. Elvin tez-tez gəlib mənə baş çəkirdi 
ki, üzülməyim.

Amma ayın 28-i təlimə gedəcəyini dedi və əşyalarını toplamağı-
mı xahiş etdi. Sonra təlimin alınmadığını söyləyib geri qayıtdı. Lakin 
martın 30-da getdi və bu, sonuncu gediş oldu. Mənə döyüş barədə 
heç nə demədi. Martın 30-u və 31-i telefon əlaqəsi saxladıq. Aprelin 
1-i günü isə axşam saat 11-də sonuncu telefon əlaqəsi yaratdı. Qonşu-
luğumuzda olan hərbçi xanımlarının hamısı həyat yoldaşları ilə əlaqə 
saxladıqlarını söyləyirdilər. Aprelin 2-dən etibarən Elvinin zəng et-
məməsinə görə narahat olmağa başladım. Fikirləşirdim ki, nə əcəb ki, 
bu qədər vaxtı mənə zəng etmədən dayana bilib?! Axı, o, həmişə məni 
axtaran olub.

Aprelin 1-də axşam mətbəxdə qabları yuyurdum. Telefonum zəng 
çaldı. Elvin idi. Səsimdən həyəcanlı olduğumu hiss etdi. Onun səsini 
eşidib ağlayırdım. “Qorxma. Ayın 3-ü mütləq gələcəm. Əgər alınmasa, 
uzağı aprelin 5-nə qədər gələcəm. Sən ağlama. Sən ağlasan, mən niga-
ran qalacam” - deyib, könlümü aldı. Sonra əlavə elədi ki, əgər lap gec 
olsa, 10 günə qayıdacağam. Səni Allaha əmanət edirəm. Mən də ona: 

-Allaha əmanət edirəm, ancaq tez qayıt- dedim. Cəbhədən 12 şə-
hid xəbəri gəlmişdi. Artıq hərbi şəhərcikdə olan qonşu qızlar da na-
rahat idilər. Bu o demək idi ki, təmas xəttində ciddi gərginlik var. 
Qızlar deyəndə ki, kişilər döyüş bölgəsindədir, mən onlara inanma-
dım. Dedim ki, Elvin döyüşdə deyil, təlimə gedib. Aprelin 3-dən son-
ra arabir etdiyim telefon zəngləri cavabsız qalanda, narahatlığım da 
artdı. Qohum-əqrəbaya zəng vurub narahatlıq keçirdiyimi bildirdim. 
Hamısı mənə narahatçılığa əsas olmadığını deyərək, sakitləşdirmək 
istəyirdilər. Artıq qayınanamgil də telefon zənglərimə cavab vermə-
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dilər. Axır ki, Elvinin atası Məmməd əmi ilə əlaqə saxladım. O dedi 
ki, Elvin yaralıdır. İnanmadım. Elə həmin gün onun hərbçi yoldaşının 
xanımı mənə dedi ki, Elvin onun ərinə deyib ki, “Nuranəyə deyin 
məndən nigaran olmasın, onunla özüm əlaqə saxlayacağam.”. Mən 
də bu sözə inanmışdım. Sən demə məni yayındırmaq istəyiblər. Mən 
bu haqda atama dedim, atam da gedib hərbi xəstəxanalara baş çəkdi, 
qayıdıb gələndə dedi ki, oralarda Elvin adında yaralı hərbçi yoxdur. 
Çox sevindim ki, şükür Allaha xəbər yalan çıxdı.

Aprelin 3-də səhər tezdən atam mənə dedi ki, Elvin həqiqətən də 
yaralıdır. Gəncədəki hərbi hospitaldadır. Biz təlaşla maşına oturub 
Gəncəyə çatdıq, Gəncəni keçəndə, təəccüblə atamdan nədən xəstəxa-
naya dönmədiyini soruşdum, o Elvinin əmisioğluna zəng vurdu. 
Sonra mənə dedi ki, gördün, indi ora getməyin mənası yoxdur, Elvi-
nin yanına adam buraxmırlar. Kəndə çatanda isə...

Aprelin 3-də axşamüstü gəlin Nuranə həyətə girəndə eşitdiyi ilk 
səs qayınanasının qışqırıqları, naləsi idi. Bir zaman “Vağzalı” sədaları 
ilə girdiyi həyətdə hamı onu çal-çağırla, sevinclə qarşılamışdı. İndi 
isə, bu həyətdən ağlaşma səsləri gəlirdi:

-Düz 5 gün Elvinin xəbərini gözlədik. İndi Allaha yalvarırdıq 
ki, heç olmasa ölüsünü gətirib versinlər. Nəhayət o gün də yetişdi... 
Məhəlləmizdə iynə atsan yerə düşməzdi... Və mənim boylu-buxunlu 
əzizimi, sevdiyimi çiyinlər üstündə Azərbaycan bayrağına bükülmüş 
tabutda gətirdilər... Nə qədər ağlasam, fəryad etsəm də, səsimi eşit-
mədi Elvin, halbuki, o mənim hər sözümə “can” deyərdi, harada olsa 
səsimə hay verərdi... Anası da, mən də tələb etdik ki, Elvinin tabu-
tunu açsınlar, barı sonuncu dəfə onunla görüşək... Neçə gün idi idi 
ki, gözlərim yolda qalmışdı. Elvinin tabutu açılanda məndə qəribə 
hiss yarandı. Onun üzündə bir təbəssüm vardı. Dodaqlarında gülüş 
donmuşdu. Elə bil yatmışdı. Çünki insan dünyasını dəyişəndə rəngi 
ağarır. Amma Elvinin rəngində heç bir dəyişiklik yox idi. Öz rəngi 
idi. Əllərimlə ona toxundum. Amma soyuqluq hiss etmədim. Üstə-
lik tabut açılanda qəribə və xoş bir ətir vurdu məni. İndiyə kimi elə 
bir qoxu hiss etməmişəm. Ona görə də onun ölümünə inanmıram. 
O, sağdır... İlk dəfə idi ki, Elvin əhdinə vəfalı çıxmadı... Elvin mənim 
gözümü yollarda qoydu... 

İndi Nuranə gəlin Elvini istəyəndə, onun üçün darıxanda mahnı-
larda, şeirlərdə ovudur ağrılarını:
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Sən gedəni bir il oldu 
Eşqimiz bir gültək soldu 
Kaş bu xəbər yalan olsun 
Doğrudursa al bu canı...

Gecədən sübhədək yolunu gözlədim 
Od yaxıb sinəmə qəlbimi közlədim
 Yalvarıb TANRIDAN yalnız səni istədim 
Bu qüssəyə mən dözə, dözə bilmədim...

-Kənddəki ikimizə aid olan otaqdan Elvinin məzarı görünür. 
Üzərində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Gündə 100 dəfə o tərəfə 
baxıram... çağırıram hay vermir, baş daşını gedib qucaqlayıram, tor-
pağını öpürəm... Amma eşitmir ki, eşitmir... Elvin şəhid olanda aylar-
la özümə gəlməmişdim. Həkimlərin uzunmüddətli müayinəsindən 
sonra yavaş-yavaş özümə gəldim. Amma heç vaxt intihar etmək barə-
də düşünmədim. Çünki bunun günah olduğunu bilirəm. Axı intihar 
etsəm, Elvinin yanına getməyəcəm. İnsan nə qədər məzarlığa gedər 
axı! Adi vaxtlar olsaydı, məzarlığa getməyə qorxardım. İndi isə qə-
biristanlığa gedəndə elə bilirəm ki, hansısa saraya, imarətə gedirəm. 
Mənə xoş təsir bağışlayır. Dəfələrlə olub ki, məzarlığa gedəndə ilan-
lar qarşımıza çıxıb, amma bu da məni qorxutmayıb. Çünki Elvinim 
orda uyuyur...
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Gözəl, nur üzlü Nuranə gəlin əhdinə çox sadiqdir. Hətta gəlin 
gəldiyi evi özünün qibləgahı bilir. İndi qayınanası Aişə xanımla daha 
da yaxındır. İndi özünü bu evin gəlini deyil, qızı sayır. Deyir ki, El-
vinin ata-anası mənə çox doğma insanlardır. Onlar mənə gəlin kimi 
yox, qızları kimi baxıblar. Heç atam-anam da deməyib ki, “çıx gəl evi-
mizə”. Belə şey ola bilməz. Çünki valideynlərim bilir ki, Elvinə yaxın 
olmaq mənə daha rahatdır.

Xanimanı dağılmış Aişə xanımın hər gün darıxır oğlun üçün. 
Oğrun-oğrun bəy otağına girib, oradakı paltarlarını qoxlayır, Elvinin 
ətrini sinəsinə çəkmək istəyir. Elvinin 40-ı çıxan günü Aişənin anası 
Dilbər nənə də bu həyata “əlvida” - dedi. Nəvəsinin müsibətinə dözə 
bilmədi. Aişə xanım deyir ki, anam məndən vəfalı çıxdı, kaş onun 
yerinə mən gedib qovuşaydım Elvinimə...

Bir də Elvinsiz darıxan bir qardaşı var. Adı Elbəydir, deyir ki:
-Qazax rayonu 9 apreldə iki şəhidini dəfn etdi. Biri kapitan Mü-

hüd Orucov idi, biri də qardaşım. Qardaşım təkcə Allahdan qorxur-
du. Ölümdən qorxmurdu. Mən fəxr edirəm ki, canını Vətən torpaqları 
uğrunda düşünmədən fəda etmiş bir ŞƏHİDİN qardaşıyam. Mənim 
qardaşım döyüşə Goranboy-Tərtər istiqamətində qatılıb. Ağdərinin 
işğaldan azad olunmasında, Talış yüksəkliyinin alınmasında iştirak 
edib. Özü də döyüşlərdə yaralansa da, geri çəkilməyib. Hətta yarala-
nıb da. Deyib ki, sona qədər gedəcək, yarası ağır deyil. Döyüş itkisiz 
olmaz. Güllələr başlarının üstündən yağış kimi yağanda, Elvin baxıb 
ki, hərbçi yoldaşı xüsusi təyinatlıların giziri Seymur Baxışov yarala-
nıb. Həmin əraziyə qayıdıb ki, onu arxaya gətirsin ki, yardım etsinlər. 
Bu zaman həmin ərazidəki mina partlayıb, qardaşım mina partlayı-
şından həlak oldu. Canını sevdiyi Vətən torpağına, hərbçi dostlarına 
fəda etdi. Elvin Namazov ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa 
görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğ-
runda” medalı ilə təltif edildi. Bu gün bizim kəndlə həmsərhəd əra-
zilərdən güllə səsləri eşidilir. Mən də döyüşə hazıram. Bizi Cənab Ali 
Baş Komandan çağırsa, hər dəqiqə gedib Elvin Namazovun, Mühüd 
Orucovun, Orxan Əliyevin qanını, qisasını almağa hazır dayanıblar. 
Qisas hissi bizim qəlbimizi göynədir. Analar oğulu ona görə doğurlar 
ki, Vətəni qorusun. Biz də bu Vətənin qoruyucularıyıq. Ona görə də 
ermənilərlə üzbəüz dayanan kəndlərimizdən çıxmırıq, buraları tərk 
etmirik. Təki Vətənimiz yaşasın, təki üç rəngli ulduz-hilallı bayrağı-
mız həmişə uca olsun.
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HAQQINIZI HALAL EDİN...

Tural Qurbanov 1992-ci ildə Kürdə-
mir rayonunun Sığırlı kəndində dünya-
ya göz açmışdı. O kənddə Qurbanovlar 
böyük köç-külfət sahibi idilər. Validə 
ananın 11 övladından 70 nəvəsi və nə-
ticəsi dünyaya gəlmişdi. O, övladlarını 
yerbəyer edəndən sonra, ocağında Tu-
ralın atası Gürşadı saxlamışdı. Turalın 
anası Solmaz da istəkli gəlinlərindən 
biri idi. Ata-baba ocağının qapısı bütün 
qohum-əqrəbanın üzünə açıq olardı. 
Atalardan qalma məsəldir, deyərlər ki, 
ocaqda oturan gəlinin darvazası gen ol-
sun gərək. Gəlin mütləq səhər o başdan

durub həyət-bacasını süpürməli, qayınana-qayınatanın qulluğunda 
durmalı, gəlib-gedənin dilini bilməli, onları gülərüzlə qarşılamalıdır. 
Solmaz da belə gəlinlərdən idi. Üç övladı gəlmişdi dünyaya. Onların 
arasında nənəsinin ən sevimli nəvəsi də Tural idi. Balaca Tural tez-tez 
başını nənəsinin dizlərinin üstünə qoyub ondan nağıl istəyərdi. İllər 
ötdükcə nənəsinin nağılları, anasının laylaları onu da böyütdü. Mək-
təbə gedəndə isə başqa ab-havanın ağuşuna düşdü, “Ana”, “Vətən” 
sözlərini yazmağı öyrəndi, torpaq uğrunda canından keçən sərhəd-
ləri tanıdı. Tural məktəbi bitirib, ali məktəbə imtahan versə də, bu 
arzusu baş tutmadı. Elə həmin ildə, 2010-cu ilin oktyabrında Vətənə 
xidmətə yollandı. Artıq Vətənin müsəlləh əsgəri idi.

Bütün ailə ata ocağına yığışıb Tural Qurbanovu əsgərliyə yola 
salmışdı. Hərbi xidmətinin 6 ayı tamam olandan sonra atasına xəbər 
göndərib demişdi ki, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin qrupuna yazılmaq 
istəyir. Tural hündür boylu, enlikürək oğlan idi, 6 ay ərzində qulluq 
etdiyi hərbi hissədə kürəyini yerə vuran olmamışdı. Əslində Gurşad 
da oğlunun hərbçi olmaq arzusunu sevinclə qarşıladı. 2011-ci ildən 
etibarən Tural artıq gizir kimi Xızıdakı N saylı hərbi hissədə fəaliy-
yətə başladı. 2013-cü ildə isə onu evləndirdilər, Qurbanovlar daha bir 
ocağın qurulmasına nail oldular. Bir sevgi tarixçəsi bu cavan ailədən 
yan ötməmişdi...

2012-ci ilin son ayında Tural evə gəlib, bacısı Könülə pıçıldamışdı 
ki, Bakıda yaşayan xalasının qızı Afaqı sevir... Könül də bu xəbəri ana-
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sına demişdi. 20 yaşlı gəncin evlənmək istəyi ailədə çaşqınlıq yarat-
mışdı. Lakin atası Turalı bərkə-boşa çəkəndən sonra razılıq vermişdi, 
2013-cü ildə əvvəlcə Bakıda, sonra isə Sığırlı kəndində toy etmişdilər. 
2014-cü ildə Turalın qızı Zəhranur, 2015-ci ildə isə Züleyxa dünyaya 
gəlmişdi. O, özünü dünyanın ən xoşbəxt atası hiss edirdi.

Turalın həyat yoldaşı, Afaq Qurbanovanın dediklərindən:
-Sizə desəm ki, Turaldan əvvəlki həyatımı xatırlamıram, mənə 

inanın. Həyatıma gəldiyi gündən xoşbəxtliyin nə olduğunu dərk et-
dim. Bu gün Turalın yoxluğunun ağrısını çəksəm də, onunla ötmüş 
illərimin həsrəti ilə yaşayıram. Əslində biz cismən ayrılmışıq, ruhən 
yenə bir-birimizin yanındayıq. Bizim evimiz hərbi şəhərcikdə yer-
ləşirdi. Demək olar ki, mən də onun kimi hərbçi ömrü yaşayırdım. 
Hətta birlikdə hərbi filmlərə baxar, qəhrəmanları bərabər müzakirə 
edərdik. Hərbi geyim onun hündür boyuna çox yaraşırdı, o, işinə çox 
bağlı idi. Bəzən bir neçə gün evə gəlməzdi, tapşırığa və ya təlimə ge-
dərdi. Mənim ürəyimə şübhələr dolardı, onu itirmək qorxusu var idi 
içimdə. Tural dönənədək min dəfə ölüb-dirilirdim. Narahatlığımı gö-
rüb deyirdi ki, ilin axırına qulluq müddətim bitəcək, çıxıb başqa işlə 
məşğul olacağam. Ancaq mən bilirdim ki, o bu işi atan deyildi, peşəsi-
ni çox sevirdi. Evə gələndə onu ilk dəfə görürmüş kimi həyəcanlanır-
dım... Namaz qılardı, hər gün dualar edib, xalqımıza əmin-amanlıq 
diləyirdi. Hərbçi dostlarından kimsə yaralansaydı, ya da şəhid olsay-
dı, haldan-hala düşərdi, doğmalarını itirməkdən çox üzülərdi.

2016-cı ilin mart ayı onlar üçün çox ağrılı keçmişdi. Düşmənin 
təxribatı nəticəsində itkilərimiz olmuşdu. Həyətdə hərbçi gəlinlərin 
söhbətlərindən eşitmişdim ki, yenə də erməni təxribatı gözlənilir. 
Martın son günlərində, bayramdan sonra isə Turalın könlü heç açıl-
madı. Mart ayının 27-də evə gəlmişdi, bizi rayona, atasıgilə aparmaq 
istədiyini dedi. Mən də bütün hazırlıq işlərimi gördüm. O, şirniyyatı 
çox sevirdi. Vaxt eləyib, onun üçün halva bişirib qoydum, üstəlik do-
vğa da hazırladım ki, işdən gəlib ac qalmasın. Təlimə gedərkən apar-
dığı yol çantasının yükünü tutdum. Gecənin bir aləmi atasıgilə yetiş-
dik. Bir gecə orada qaldıq. Sonra səhər tezdən Gürşad əmi ilə birlikdə 
onu yola saldıq. Ayrılanda dedi ki, 10 günə, ya da bir aya qayıdacaq. 
Çox həyəcanlandım... Heç vaxt evdən çıxanda “əlvida” deməzdi, son 
dəfə bu sözü işlətdi, mən zarafatca əlimlə ağzını qapadım ki, küfr da-
nışma. Arxasınca su atdım, çıxıb getdi...

Turalın atası, Gürşad Qurbanovun söylədikləri:
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-Martın 27-də axşam evdə oturmuşduq. Həyətə səsə çıxdım, gör-
düm ki, Turaldır, uşaqları ilə gəlib. Dedi ki, uşaqlar darıxmasın deyə, 
bura gətirdim. Sabah təlimə gedirik. Onların hər ay təlimləri oldu-
ğundan, həmişəki kimi çox rahatca oturub söhbətimizi etdik. Səhər 
saat 5-də onu yola salmaq üçün oyandım. Bizim kənd yolun qırağın-
dadır. 5 il idi ki, kalonla buradan keçəndə onu yola salırdım. Bəzən 
səssiz gəlib keçərdilər. Ancaq bəzən də zəng vurub bizə tapşırırdı ki, 
uşaqların maşınlarına yemək, meyvə-tərəvəz qoyaq. Mən də qarpız-
dan-yemişdən, mer-meyvədən torbalara doldurub yolüstü hərbçilərə 
verirdim. Hər dəfə bu tədarükü edəndə sevinirdim ki, nəsə bir işlə-
rinə yarımış oluram. Səhər tezdən yola çıxdıq, bunların maşınları gə-
lib çatdı. Tural maşına minəndə mənə sarı dönüb qəribə baxdı, amma 
baxışları ürəyimi sıxdı. Evə qayıtdım, yoldaşım yuxudan ayılandan 
sonra nigarançılığımı ona da dedim...

Onunla martın son günlərinədək telefonla əlaqə saxladıq. Apre-
lin 2-si günortaya qədər ailəsi, bacısı ilə danışmışdı. Onlara demişdi 
ki, haqqınızı mənə halal edin. Elə həmin gündən etibarən narahat ol-
mağa başladım. Rusiyadan hardansa Murad Mirzəyevin və Turalın 
şəkillərini göndərdilər mənə. Qohum-əqrəba da o ərəfədə tökülüşüb 
gəlirdilər evə. Onun qayıdacağına ümid bəsləyirdim, hər kəsə də de-
yirdim ki, oğlum sağdır, əməliyyatdadır. Aprelin 3-də oğlumun tele-
fonundan mənə zəng gəldi. Tələsik telefonu açanda mənimlə namə-
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lum bir kəs ana dilimizdə danışdı, əvvəlcə salamlaşdı, sonra soruşdu 
ki, rusca bilirsən? Şübhələndim. Dedim ki, hə... 30 saniyə ərzində bu 
adam erməni dilində nəsə dedi. Sayıq tərpəndim, Kürdəmir Rayon 
Hərbi Komissarlığına gəlib telefon zəngi barədə onları məlumatlan-
dırdım. Dedilər ki, biz heç bir xəbər bilmirik. Aprelin 4-də başqa bir 
idarəyə üz tutdum, orada da oturub gözləməyi məsləhət verdilər və 
məlumatı nəzarətə götürdüklərini dedilər. Ancaq mən əlim çatan ra-
yonlara gedib, oğlum haqqında xəbər öyrənmək istəyirdim...

Həmin döyüşdə Tural istehkamçı kimi qabaqda gedib. İri çaplı 
silahlarla son nəfəsə qədər düşmənlə döyüşüblər. Görüblər ki, orda 
qadınlar var. Polkovnik Murad Mirzəyev təlimat verib ki, qadınlara 
və uşaqlara güllə atmayın. Hərbçilərimiz Ağdərəyə qədər irəliləyib-
lər və Talış kəndində dayanıb gözləyiblər ki, arxadan yardım gəlsin... 
Muradgilin qrupu erməninin 70-ə qədər əsgərini biçiblər. Onları sus-
durmaq üçün ermənilər top atıblar, ara sakitləşib, düşmənlər bizim 
hərbçilərin öldüklərinə əmin olandan sonra gəlib cəsədlərini yığıb 
aparıblar. Həmin gün mərmilər, güllələr göydən yağış kimi yağırdı. 
Polkovnik Murad Mirzəyev deyib ki, mən komandir kimi gedirəm, 
siz qayıdın geri, yanındakı 5 nəfər isə cavab verib ki, komandir hara, 
biz də ora. Əslində başqa cür ola da bilməzdi. Turalın 2 metr boyu 
var idi. Mən onu əvvəldən qorxmaz bir igid kimi böyütmüşdüm. An-
caq oğlumun bu qədər tez şəhid olacağını düşünməmişdim. İndi fi-
kirləşirəm ki, kaş yaralı qayıdardı, amma yanımda olardı. Mən, “20 
Yanvar” şəhidlərimiz üçün həmişə ehsan verərdim. Bizim ailədə hər 
zaman vətənpərvərlik ruhu yüksək olub. Axırda, oğlumun da adı on-
ların sırasına yazıldı...

-Tural mənim gözümün nuru idi, - deyib, Turalın anası Solmaz 
xanım söhbətə qoşulur:

-Turalın yaşı 24-ə çatmadı, amma Vətəninin borcundan çıxdı, 
ailəsinin, ata- anasının, övladlarının haqqını verib, getdi. Oğlum çi-
narboylu idi, bir elin, obanın yaraşığı idi... Bir oğul itirmişəm ki, bir 
ordunun vuran qolu idi... Mənim balam hər kəsin könlünü alıb, se-
vindirməyə çalışardı. Nə qədər yorğun görünsə də, büruzə verməz-
di, hər gəlişi evdə bayrama dönərdi. Əziz günlərdə böyükdən-kiçiyə, 
hamıya hədiyyə alardı. İlk maaşından mənə, paltaryuyan maşın alıb 
gətirmişdi. Gözəl günlərim onunla getdi. İl ərzində ona 2 dəfə məzu-
niyyət verilirdi. El-oba içində, yolda-küçədə bir qoca görəndə yükü-
nü qaldırardı, hamıdan sevgi ilə hal-əhval tutardı. Cavan olmasına 
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baxmayaraq, camaat, qohum-əqrəba arasında böyük hörmət qazan-
mışdı. Dostları deyirdi ki, döyüşə gedəndə də zarafatından qalmayıb, 
deyirmiş ki, “gedək, çəpişləri qıraq, qayıdaq...

Afaq Qurbanova, Turalın həyat yoldaşı:
-Aprelin 1-də səhər tezdən bizə yazdı ki, gəlirik. Sən demə, alda-

dırmış bizi, axı həmin gün “gülüş günü” idi... O vaxta qədər mənə, iş-
lərinin qaydasında olduğundan yazırdı. Ancaq baxırdım ki, baldızım 
Könülün üzündə dünyanın-qəmi kədəri yığılıb, bulud kimi dolub 
dayanıb. Ayın 2-si səhər Turaldan xəbər gəldi, telefonuma yazdı ki, 
“Haqqınızı halal edin, burada vəziyyət pisdir”. Sonra ona zəng çat-
madı, sən demə, Tural şəhidlik məqamında imiş... Onun ölümündən 
bütün el-oba xəbərdar imiş, bircə bizim qulaqlarımız kar imiş... Apre-
lin 2-də günortaya yaxın qızım Zəhranurun halı dəyişdi, dili qatlandı, 
nədən olduğunu anlaya bilmədik, indi fikirləşirəm ki, bəlkə də atası 
canını tapşıranda uşağa əyan olub, ona görə, uşaq o hala düşüb...

Aprelin 11-də səhər saat 4-də mənim başıma qara şal örtüb, de-
dilər ki, Turalın tabutunu gətirəcəklər. Bu sözdən sonra evə qəribə 
səssizlik çökdü, elə bil ki, tufan birdən-birə yatdı, mənsə heç nə anla-
madım..Qayınanam da dedi ki, başımıza daş düşdü, Turalı gətirirlər... 
Kimsə mənə dedi ki, qara-qışqırıq salmayım, Turalın xoşuna gəlməz, 
özümü el içində ağır aparım... Bundan sonra anlamağa başladım ki, 
tabutda gətirilən Turalımdır, nakam Turalım... Qəribəsi o idi ki, o gün 
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hətta bizə gözaydınlığı verənlər də var idi. Deyirdilər, sevinin ki, nə-
şini qaytarıblar, mənfur ermənilər onları qaytarmaya da bilərdilər...

Könül Qurbanova, şəhid Tural Qurbanovun bacısı:
-Tural çox istəkli qardaşım idi, onunla gözəl günlərimiz olmuş-

du. Zəhranur doğulanda o qədər sevinirdik ki... Gecə yarısı idi, ge-
dib şarlar aldı, evi bəzədi ki, sabah Zəhranur gələcək. Mən də tort 
bişirdim... Bizi xəstəxanaya aparanda yadına düşdü ki, gül almayıb, 
az sonra gözəl bir gül dəstəsi bağlatdırıb gətirdi. O, evə gələndə içi-
miz də, üzümüz də gülürdü. Zarafatları indi də yadıma düşür. Bizim 
bu ev külfətli olub, qapımız qıfıl görməyib. Anam da sakit, abırlı qa-
dın olub, bu ocağa gələnlərin hörmətini saxlayıb. Bir ay əvvəl anamı 
yuxuda görmüşdüm, yuxularım həmişə çin çıxırdı, qorxmuşdum. 
Görmüşdüm ki, anamla darvazamızın ağzında dayanmışıq. Birdən 
hər yer nurlanır. Həmin işıq selinin içərisindən bir ağ paltarlı adam, 
əlində Turalın şəkli gəlir yanıma və deyir ki, Tural Gürşad oğlu şəhid-
dir. Anamla bir-birimizə baxırıq. Sonra eyni sözləri bir də təkrarlayır. 
Biz isə çaşqınlıq içərisindəyik... Yuxudan oyandım. Ağladım. Dua et-
dim ki, ay Allah, bu yuxu çin çıxmasın. Qəribədir, sonra yuxumun 
davamını gördüm, gördüm ki, hamı toplaşıb, Turalı yola salırıq...

Aprel ayının 11-də Turalın tabutu evə gətiriləndə həmin səhnəni 
gördüm. Əlimlə başımı tutub xalama dedim ki, mən bu yuxunu gör-
müşdüm. Onun şəhidliyindən sonra hansı məqamda olduğunu da 
gördüm. Özü gəlmişdi yuxuma, dedi ki, bacı, mən yaxşıyam, peyğəm-
bərlərin yanındayam. Bir dəfə də qızı Zəhranura meyvə yedirtdiyini 
gördüm. Soruşdum, o nə meyvəsidir? Dedi ki, cənnət meyvələridir. 
Qardaşımın son məkanının cənnət olduğuna çox inanıram.

Şəhidlərimiz şəhadətə yüksələndən sonra dövlətimiz onların 
ailələrini evlə təmin etmişdi. Mənzil alan şəhid ailələrindən biri də 
qardaşımın ailəsi olmuşdu. Özlüyümdə fikirləşirdim ki, Tural yuxu-
ma niyə gəlmir?! Bir gün Tural yuxuma gəldi. Mənə dedi ki, bizə 
gedəndə təzə evimizə bir dəstə qızılgül alarsan. Bir də 11 nömrəli 
avtobusla gedərsən, evimizin yanında düşərsən. Sonra Afaqdan so-
ruşdum ki, sizə hansı marşrutla gəlmək olar? Afaq dedi ki, şəhərin 
hər yerindən 11 nömrəli marşrut gəlir. Bütün bunlara əsaslanıb de-
yirəm ki, Tural daim mənim yanımdadır.

Tural Tanrı dərgahında Vətən torpaqlarının azad olunması üçün 
hər gün dualar etmişdi. Onun duaları məqamına yetişmişdi. İndi 
yəqin ki, orada da Qalibiyyət məqamını gözləyir şəhidimiz və şahidi-
miz Tural Qurbanov...
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ETMƏDİYİ SÖHBƏTİ QALDI RƏŞİDİN...

Kəndin girəcəyində voleybol oyna-
yan uşaqlar Rövşən əmini görüb, bir-bi-
rinə dedilər:

 - Qadir, İsa..., baxın Rəşidin atası 
gəlir...- və qarşısına qaçıb salam ver-
dilər. Hər dəfə belə olurdu. Salyanın 
Xələc kəndindəki uşaqların hamısı Rə-
şid Mehdiyevlə maraqlanırdı. Çünki Rə-
şid öz biliyi ilə Heydər Əliyev adına Ali 
Hərbi Məktəbə daxil olmuşdu. Bu xəbər 
də kənddə ildırım sürəti ilə yayılmışdı. 
Belə yüksək bir təhsil ocağında oxumaq 
isə kənddə olan cavanların çoxunun ar-
zusu idi. Bütün oğlan uşaqları belədir,

lap kiçik vaxtlarından dava-dava oyunlarına, müharibə kinolarına, 
döyüş kitablarına meyil edərlər. Hər bir uşağın ən böyük arzusu əs-
gər getmək olur. Məhəllədə oturub söhbət edəndə, əsgər gedib gələn 
böyük qardaşlarının, qohumlarının təcrübəsindən danışardılar...

Rəşid Mehdiyev Salyanın Xələc kəndində 1990-cı il iyulun 26-da 
dünyaya gəlmişdi. Ailədə ondan böyük iki qız uşağı olduğundan, bü-
tün qohum-əqrəba, dost- tanış sevinirdi ki, Rövşənin də oğlu varis 
oldu. Doğuluşu ilə Mehdiyevlər ailəsinə sevinc gətirən Rəşid, böyü-
dükcə sevinc payları boy-boy çoxaldı. Dəcəlliyi də ki, öz yerində. Ba-
cılarının oxuduqları dərs şeirlərini onların dilindən əzbərlədi, məktə-
bə gedəndə hamıdan qabaqcıl oldu, istər ədəbiyyat, istər, riyaziyyat 
və fizika fənlərinin olimpiadalarında qalib gəldi. Müəllimlərinin hər 
biri onun qismində böyük bir riyaziyyatçı, ədəbiyyatçı görürdülər. 
Dərslərini yaxşı oxumaqla bərabər həm də kəndin içərisində sayı-
lıb-seçilən, mərd və səxavətli gənc kimi tanıdılar. Beləcə hər kəs üçün 
əfsanəyə çevrildi Rəşid. At ilində doğulmuşdu, Tanrı onu hər mura-
dına çatdırırdı. 2012-ci ildə Ali Hərbi Məktəbi bitirəndən sonra təyi-
natını Gəncəyə verdilər. Sonuncu iş yerində isə N saylı hərbi hissənin 
3-cü Divizion İdarəetmə Tağımının komandiri oldu.

- Mən onu müəllim görmək istəyirdim, - deyir Rəşid Mehdiyevin 
atası:

-Fikirləşirdim ki, elə kəndimizin məktəbində uşaqlara dərs öy-
rədər, gözəl nitqi, yüksək səviyyədə qavrama qabiliyyəti, insanlarla 
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münasibət qurmaq kimi keyfiyyətləri var idi. Mənim deyil, arzusu-
nun dalınca getdi və arzusuna çatdı. Ali hərbi məktəbin birinci kur-
sunu bitirib, ikinci kursa keçəndən sonra ona “komandir” - deməyə 
başladım. Çünki bu təhsil ocağı çox dərin və çətin yer idi. Orada bir il 
sınaqlara tab gətirəndən sonra artıq insan hərbçi kimi formalaşmağa 
başlayır.

Danışdıqca gözləri gülür, xatirələrini vərəqlədikcə, sanki yenə 
Rəşidin əlindən tutub məktəbə aparır Rövşən kişi. Elə danışır ki, san-
ki həmin hadisələr dünən və ya indi baş verib. Elə danışır ki, sanki 
Rəşid sağdır, elə danışır ki, az qala inanırsan ki, bu dəqiqə Rəşid qa-
pını açıb içəri girəcək...

Ancaq... bütün bunlar hamısı xatirə, xəyaldır... yavaş-yavaş gö-
zündəki gülüşlər göz yaşına çevrilir... Titrək əlləri ilə gah başını qol-
ları arasına alır, gah gözlərinin yaşını əllərinin arxası ilə silir. Hər gün 
belədir, hər gün Məxburə xanım da, Rövşən də evin bir tərəfində Rə-
şidin adına yaratdıqları guşəyə baxırlar, oradakı şəkillərini, əşyala-
rını, geyinmədiyi hərbi mundirlərini sevib-oxşayırlar. Bu mundirləri 
Rəşid də yaman sevirdi. Özünə də elə yaraşırdı ki...

Bacısı Zümrüd Rəşiddən 4 yaş böyükdür. Deyir ki, Rəşid hər işin-
də atamıza bənzəyirdi:

- Atam istedadlı rəssamdır, gözəl əl qabiliyyəti var. O, bizim se-
hirli qardaşımız idi. İki bacının ağzından nə çıxsa, ürəyimiz nə istəsə, 
alıb gətirirdi. Onunla bağlı o qədər gözəl xatirələrimiz var ki. Rəşid 
4-cü sinfi bitirmişdi. Yay tətili idi. Atam gecə traktorçularla çöl sahə-
mizdə ot bağlamağa getmişdi. Və bir də anam baxıb gördü ki, atam 
gedib ot bağlamaq üçün iplər evdə qalıb. Anam çox nigaran oldu ki, 
gecənin bu vaxtı ipləri atama kim çatdırsın? Və qardaşım gecənin bir 
aləmi o balaca yaşı ilə, kənddən xeyli uzaqdakı çöl sahəsinə gedir... 
atama yaxınlaşanda oradakı kişilərin hamısı məəttəl qalır ki, 9 yaş-
lı uşaq kənddən qaranlıq bir gecədə bu qədər yolu necə tək gəlib? 
Çaqqaldan, ilandan, qurddan qorxmayıb. O qədər nadinc idi ki, Rə-
şid. Bir yerdə oturmurdu. Gah maqnitafon təmir edirdi, gah naqilləri 
tapıb bir-birinə calayıb, nəsə düzəldirdi, bir dəfə də elektrik cərəyanı 
vurmuşdu onu... Ev tikənə kömək edirdi, taxıl sahəsində işləyənin 
taxılını biçirdi... Bu uşağın bacarmadığı iş yox idi.

Qardaşım həm də səxavətli idi, həm mənim, həm bacım Ceyra-
nın qayğısına qalırdı, qazandığı pulu gətirib bizim üçün, uşaqlarımız 
üçün xərcləməkdən zövq alırdı. Deyirdim ki, ay qardaş, pullarını 
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topla, ver anam saxlasın, evlənməyin gecikir, anam yığıb toyun üçün 
xərcləyər, bizim heç nədən ehtiyacımız yoxdur axı... Deyirdi ki, toyu 
edəndə də Allah yetirəcək, narahat olmayın. İndi biz bacıların qo-
lu-qanadı qırılıb, biz onun üçün toy xəyalları qurmuşduq, o isə bizim 
arzularımızı ürəyimizdə qoydu... Təlim Tədris Mərkəzində - Salyan 
Kazarması deyilən yerdə oxuduğu vaxtlar idi. Mən xəstələnmişdim, 
təcili əməliyyat olunmuşdum. Əməliyyat bitəndən sonra atam ona 
demişdi ki, bacın əməliyyat olunub. O gecə ilə Salyan kazarmasından 
çıxıb, maşın tapmadığından piyada mən yatan xəstəxanaya gəlib ye-
tirmişdi özünü. Narkozdan ayılanda baxdım ki, oturub başımın üs-
tündə. Və əlimdən tutub ağlayır... Ürəyi çox yumşaq idi, bizi çox istə-
yirdi, bizə çox bağlı idi. Deyirdim bacın qurban özünü gözlə, deyirdi 
ki, öləndə də öləcəm də... ölənlərdən artıq deyiləm ki... Həmin aprel 
günlərində də göydəki Rəbbimiz elə bil ki, bu şəhidləri seçib apardı... 
İndi hər birinə baxanda yanıb tökülürəm ki, biri o birindən gözəl, biri 
o birindən mərd... Yuxuda görürük indi qardaşımı... Elə gülə-gülə gə-
lir röyalarımıza. Deyir ki, baxın, yaralarım sağalıb... Ancaq anamın 
yuxusuna iki dəfə girib, deyib ki qoymursan məni yatmağa... Anam 
çox ağlayır, lap çox... heç kirimir...

Başına qaralar bağlayıb o gündən sonra Məxburə xanım. İndi 
naləsi Kürü qurudur, Salyanı yandırır. Deyir ki:

Əziziyəm Salyana,
Rəşid gəlməz Salyana.
Necəsən bir ha çəkim...
Kür quruya, Sal yana.

Əzizim meyxanəyə, 
Şeh düşüb meyxanəyə, 
26 il bala saxladım, 
Çıxarmadım toyxanəyə

-Sonuncu dəfə 2016-cı il mart ayının 20-də gecə saat 10-da gəlib 
çatdı evə. O harada olsa, bayramları gəlib bizimlə keçirirdi. Deyirdi 
ki, ana mənim toylara gəlməyə vaxtım yoxdur, işim çox məsuliyyət-
lidir. Ancaq ki, siz mənim böyüklərimsiniz, üstümdə haqqınız var. 
Dünyanın harasında olsam, sizə aid olan günlərdə, bayramlarda gəlib 
sizə baş çəkmək borcumdur. Ona görə də işdən macal tapıb martın 
20-də evə gec gəlmişdi. Bizim Salyan tərəfdə bayramda “Qara plov” - 
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yəni şirin plov bişirərlər. Rəşid heç vaxt o plovu yeməzdi... Ancaq bu 
dəfə yedi... Dayandım maddım-maddım baxdım ki, bundan nə əcəb 
yedi şirin plovu... Rəşid evdə olmayanda Məxburənin bişirdikləri 
yeməklər canını yandırırdı, hər dəfə ağlayırdı ki, ay bala, biz burda 
şirin nemətlərdən yeyirik, sən gör neçə illərdir ki, fərli-başlı ev yemə-
yi yemirsən...

Analar övladı dünyaya gətirəndən sonra, sinələrindən gələn süd-
lə onları yedirib yatırandan sonra rahat olarlar...Uşaqları böyüdük-
cə ən şirin tikələrini də övladlarına verər, bununla rahatlıq taparlar. 
Yeməyin ən gözəlini balası üçün hazırlar analar, balası yeyəndə baxıb 
sevinər, ürəyinə yağ kimi yayılar, o həzz...

Məxburə bacı da həmin bayram axşamı kənardan oğluna baxıb, 
necə sevinmişdisə, indi də o həzzi unutmur və özünə təsəlli verir ki, 
nə yaxşı ki sonuncu dəfə oğlunu doyunca yedirib-içirib:

-Martın 21-də axşam Gəncəyə işlədiyi hərbi hissəyə yola düşdü. 
Ayın 22-si səhər o başdan da atasına zəng vurdu ki, çatıb, kişi yal-
nız bundan sonra yatdı. Rəşid evdən çıxıb ünvanına çatmasa, Röv-
şənin gözünə yuxu getməzdi ki... Bir də aprelin 4-də baxdım ki, qo-
hum-əqrəbalar tez-tez bizə gəlirlər ki, cəbhədə vəziyyət ağırdır. Biz 
isə tez-tez danışırdıq oğlumla. Aprelin 4-də axşam saat 7-8 radələ-
rində qardaşımla, qohumlarla danışdı. Sonra telefonu mənə verdilər. 
Rəşid “Ana” deyə-deyə çağırdı, məni həmişəki kimi qəhər boğdu, 
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dəfələrlə təkrar etdi ki: “Anaaaaa, danış da...”, - onun səsi qulaqla-
rımda qaldı, mən danışa bilmədim boğazım qovuşdu qıfıllandı elə 
bil... Mənim aprelin 1-də doğum günüm idi. Dedi ki, ana elə bilmə 
ki, doğum gününü unutmuşam, burada işimizi qurtarım, hədiyyəni 
özüm gətirəcəyəm... Qohum-əqrəba dağılışıb gedəndən sonra yıxılıb 
yatdıq. Sübh o başdan, səhər saat 6-da yuxudan ayılanda gördük ki, 
həyət adamla doludur... Oğlumu mənə qırmızı tabutda gətirdilər.. 
Oğlum dediyi doğum günü hədiyyəsini gətirmişdi mənə... Belə hə-
diyyə olmazdı axı, belə divan olmazdı axı... yandım, qovruldum, axı 
son dəfə yola salanda ondan nə zaman evlənəcəyini soruşdum, dedi 
ki, qayıdım gəlim, söhbət edərik... Nə bilim kimi apardı ürəyində, 
kim idi sevdiyi-seçdiyi, bilmədim, etmədiyi bir söhbəti qaldı bəy liba-
sı geyinməyən oğlumun...

Ərdəbil bucağında
Od yazndı ocağında.
Oğul necə can verdin? 
Tərtərin bucağında? 

Bala gəlsə yaxşıdır,
Ana görsə yaxşıdır.
Balanın qabağında, 
Ana ölsə yaxşıdır.

Adətən Rəşid evə gələndə qohum-əqrəba, qonşular başına yı-
ğılardı, indi isə tabutunun başına yığıldılar... El-oba Salyanın Xələc 
kəndinin şəhidini aparıb xüsusi hörmət və ehtiramla dəfn elədilər. 
Rövşən kişinin həyətinə gələn hər kəs deyirdi ki, heyif bu oğlandan, 
belə oğulu analar tək-tək doğar.

Aprel döyüşləri bitəndən sonra hərbi xidmət qulluğunu bitirən 
Qadir Hüseynov yaşadıqları Qaraçala qəsəbəsinə deyil, birbaşa Xələc 
kəndinə gəldi. Baş leytenant Rəşid Mehdiyevin dəfn olunduğu qəbi-
ristanlığa gedib, ona hərbi təzim etdi, baş daşından öpdü... Sonra isə 
Rövşən əminin evinə gəldi. Rövşən bilirdi ki, Qadir onun oğlunun 
əsgəri olub. Əslində Rövşən bu görüşü çoxdan gözləyirdi.

Qadir 2015-ci ildə hərbi xidmətə yola düşmüşdü. İlk sıra düzülü-
şündə Rəşad Mehdiyevi görəndə gözlərinə inanmamışdı. Bu onların 
hər zaman həsrətlə baxdıqları qonşu kənddən olan Rəşid idi. N saylı 
hərbi hissədə qulluq edərkən həmyerlisi baş leytenant Rəşid Mehdi-
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yevin işlədiyi hərbi hissədə necə yüksək hörmətə malik olduğunun 
şahidi oldu. Həmin aprel döyüşləri başlayan vaxt isə, artilleriyaçıla-
rın bir hissəsi də Tərtərin Seydimli kəndi tərəfdə mövqe tutmuşdular. 
Həmin döyüşlərin iştirakçısı, artilleriyada hərbi xidmət keçən Qadir 
Hüseynov o aprel günlərini xatırlayır:

-Biz artilleriyaçılar adədən döyüşün içərisində ön cəbhədə deyil, 
vuracağımız ərazidən 15-30 km aralıda oturub mövqelənirik. 4 gün 
idi ki, düşmənin ardıcıl atdıqları top atəşlərini cavabsız qoymurduq. 
Bizə verilən komandaya əsasən hərəkət edirdik, verilən kordinatla-
ra uyğun zərbələr endirirdik. Həmin döyüşlər vaxtı da təminatımız 
elə düzgün qurulmuşdu ki, həm yeməyimiz, həm silah-sursatımız 
vaxtlı-vaxtında gəlirdi. Aprelin 4-də axşam saat 9-10 radələrində göz-
ləmədiyimiz halda bizim artilleriya qurğusu dayanan istiqamətə qar-
şı tərəfdəki erməni cəbhəsindən top mərmisi atıldı... Bir az keçmiş 
baxıb gördük ki, bizdən arxada ağır hərbi rabitə texnikasının yanında 
dayanan kapitan İnqilab Quliyev və baş leytenant Rəşid Mehdiyev 
mərmi partlayışı nəticəsindən aldıqları zərbələrdən həlak olublar. Bir 
neçə saat əvvəl isə, onların hər ikisi bizə gözaydınlığı verib, deyirdilər 
ki, gördünüzmü bizim atdığımız atəşlər düşməni necə darmadağın 
etdi. Bizim yüksək əhval-ruhiyyəmiz pozuldu, çünki iki nəfər yüksək 
rütbəli zabitimizi qanlar içərisində görmüşdük... O döyüşlərdə atəş-
kəs başlanana qədər biz gecə-gündüz yatmadıq, bilirdik ki, quru qo-
şunlarımız, kəşfiyyatçılarımız müəyyən mövqeləri alıblar, bu da bizə 
ruh yüksəkliyi verirdi. Həm də bizim yanımızda qorxmaz və döyüş-
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kən komandirlərimiz var idi... Heyif ki, həyatları tez qırıldı...
Rəşid Mehdiyevin atası Rövşən söhbətimizin əvvəlində deyir-

di ki, oğlum böyüyəndən sonra eldə obada məni Rəşidin atası kim 
göstərməyə başladılar. Artıq mən oğluma görə tanınırdım. Bu hiss 
mənə qürur gətirirdi. Rəşid dayısı İlham Gözəlovun yolunu seçdi. O 
da ədliyyə sistemində çalışmışdı. Rəşid məktəbdə oxuyanda hər za-
man dayısının mülki paltarlarını geyər, onlarla şəkil çəkdirər, kənd 
içərisinə çıxardı... Rəşid şəhid olandan sonra qaynım İlham Gözəlov 
da dözmədi. Elə həmin ili ürəyi partladı, dünyanı tərk elədi. Çox sev-
diyi bacısı oğlunun iztirabını çəkə bilmədi...

2014-cü ili sentyabrın 29-da kəndimizdən olan Alahverdi Baxışlı 
ön cəbhədə şəhid ioldu. Bu xəbər Rəşidi çox sarsıtmışdı. Rəşid Şəhid 
Allahverdi Baxislinın yas mərasimi zamanı məzarının başında and 
içdi ki, onun qisasını almamış bir də bu məzarı ziyarət etməyəcək. 
Aprelin 4-də isə Tərtər rayonun istqamətində Talış yüksəliyində ge-
dən döşlərdə topçu kimi neçə-neçə düşmən texnikasını sıradan çıxar-
dıb, sonda qəhrəmacasına şəhid oldu. 

Salyanın özündə, Xələc kəndində indi yenə də Rövşən Mehdiyevi 
görənlər ona ehtiramla yanaşır, salam verib, hal-əhval tuturlar. İndi 
rayonda keçirilən bütün rəsmi görüşlərdə, məktəblilərin tədbirlərin-
də hörmətli qonaqlar sırasında Aprel şəhidi Rəşid Mehdiyevin də va-
lideynləri iştirak edir. Onları indi Rəşidə görə tanıyırlar...
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TANRI MƏQAMINA YETİŞƏN DİLƏK

Emin Bağırov 2014-cü ildə Bakıdakı 
182 nömrəli məktəbi bitirib, Azərbaycan 
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Aka-
demiyasına sənəd versə də, bu sınaqda 
qalibiyyət qazana bilməyib. Elə həmin 
ilin oktyabr ayının 8-də əsgərliyə yola 
düşüb. Vətəninin keşiyində durmağı o, 
hələ uşaqlıq illərindən ali vəzifə sayıb.

2010-cu ildə Türk dünyasında yeni 
qəhrəmanlıq dastanı yazan Mübariz 
İbrahimov düşmənin bir bölük əsgəri-
ni məhv edəndən sonra, Eminin hərbi 
sahəyə marağı daha da artmışdı. Adını 
qəhrəmanlıq səhifəmizə qızıl hərflərlə

yazan Mübarizin şəhadətindən sonra gənclərimizdə vətənpərvərlik 
hissləri yüksəlmişdi. Vətənin dar günündə hər bir oğul MÜBARİZ 
olmaq istəyi ilə yaşamışdı. Emin də özünü o gənclərdən biri saymışdı.

Emin gözünü dünyaya açandan evdə babasından, atasından, 
nənəsindən, əmilərindən vətənpərvərlik dərsləri almışdı. Hər gün 
böyüklərin namaz üstündəki dualarını eşitmişdi, qulaqlarında sırğa 
olub qalmışdı o sözlər: “Vətənimizin torpaqlarını özümüzə qaytar-
maq üçün oğullarımıza güc ver, vətəni sevmək imandandır, xalqımı-
za özün kömək ol, İlahi!”. Bitib-tükənməyən dualar zaman ötdükcə, 
onun həyat meyarına çevrilmişdi.

Kənd uşaqlarına qoşulub oynadığı bir oyun da var idi, bu oyun 
Yer üzünün bütün oğlan uşaqlarının sevdiyi oyun idi bu: dava-dava 
oyunu... Uşaqlıqda qardaşlarının, tay-tuşlarının çox sevdiyi oyuncaq-
lar avtomat, tank, pulemyot olardı. Üzlərinə Azərbaycan bayrağının 
şəklini çəkib döyüşə gedən əsgərlər kimi onlar da sıra düzülüşü edər, 
sonra da üz-üzə dayanıb dava-dava oynayardılar. Beləcə, Vətəni sev-
məyi, onun sərhədlərini qorumağı öyrənərdilər.

Hərbi xidmətə yola düşdüyü gün sevincinin həddi-hüdudu yox 
idi. Arada onu yola salmağa gələn dostlarına da pıçıldamışdı ki, mən 
Vətən yolunda şəhid olmağa, o uca şəhadət zirvəsinə yüksəlməyə ge-
dirəm. Onun bu sözlərini ata-anası da eşitmişdi, amma o anda də-
liqanlı gəncin fikirlərinə hörmətlə yanaşmışdılar. “Vətənini sevən in-
san ölümdən qorxmaz ki”, - deyə düşünmüşdülər. Sən demə, Tanrı 
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dərgahında Eminin sidq-ürəkdən dilədiyi arzusu dərhal eşidilibmiş, 
üstəlik Uca Tanrımızın yaddaşına həkk olunubmuş Eminin arzusu. 
Məqamı yetişəndə bəndəsini öz arzusuna çatdıracaqdı...

Emin Beyləqanda hərbi xidmətə başlamışdı. Atası İmran kişi və 
əmiləri ona baş çəkəndə onlara, “əsgərlikdən gözəl bir xidmət ola bil-
məz” demişdi. Hətta uğurlarından da danışmışdı. Əlbəttə ki, yaxın-
ları onun bu sözündən fərəhlənmişdilər. Az vaxt ötəndən sonra hər 
yerdə birinci olmaq istəyən Emin Bağırovun vətənpərvərliyi, cəsarəti, 
verilən tapşırıqları həvəslə yerinə yetirməsi hərbi hissə komandirinin 
də diqqətindən yayınmamışdı. Orduda nümunəvi xidmətinə görə isə 
o, iki dəfə məzuniyyətə buraxılmış, evə gələrək əzizləri, doğmaları 
ilə görüşmüşdü. Günlərin birində atasına xəbər etmişdi ki, Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələr bölüyünə yazılmaq istəyir. Atası da oğlunun bu 
arzusunu sevinclə qarşılamışdı, ürəyi dağa dönmüşdü. Oğlu yolun 
ən çətinini, peşənin ən şərəflisini seçmişdi.

Atalar və oğullar müxtəlif dövrlərin yetirmələridirlər. Oğlunun 
əsgəri xidmətdə olması İmran kişinin düşüncələrini yaxın keçmişə 
çəkib aparardı, o keçmişə ki, orada onun gənclik illəri asılıb qalmışdı. 
Həmin illərdə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunov adlı 
xatirəsi var idi. 1987-1989-cu illərdə onunla birlikdə Sovet ordusu sı-
ralarında hərbi xidmət keçmişdi. O vaxtlar Sovet Ordusunun əsgərlə-
ri arasında xoşagəlməyən bir adət var idi. Əsgərlər birləşib yerliçilik 
iddialarını irəli sürür, yəni respublikalara bölünərək, daha güclü ko-
manda yaradır və özləri haqqında nüfuz formalaşdırırdılar. Sovet Or-
dusunda bu qaydalara “dedovşina” deyirdilər. İmranın xidmət etdiyi 
hərbi hissədə isə ermənilərlə azərbaycanlıların arasında nüfuz davası 
gedirdi. Həmin hərbi hissədə azərbaycanlılar erməniləri üstələmiş-
dilər. Lakin hər zaman Azərbaycana hikkə ilə yanaşan ermənilər mil-
liyyətcə yəhudi olan çəlimsiz Alberti təkləyirlər. Günlərin birində 
İmran hərbi hissəyə təzə gəlmiş Albertin ermənilər tərəfindən sıxışdı-
rılmasının şahidi olur və korpusda xidmət edən azərbaycanlılarla bir-
likdə Alberti müdafiə və mühafizə etməyə başlayır. Əsgərlər biləndə 
ki, Albert xidmətə Suraxanıdan çağırılıb, onu öz tərəflərinə çəkib tək-
lənməkdən xilas edirlər. Bir neçə ildən sonra, hərbi komissarlığa ge-
dən İmran Bağırov Vətən qəhrəmanlarına aid lövhədə tankın üzərin-
də dayanan bir döyüşçü şəkli görür, diqqətlə baxanda, onu xatırlayır. 
Şəklin altında A.Aqarunovun Qarabağ uğrunda ermənilərlə döyüşdə 
qəhrəmanlıqla həlak olduğu yazılır. Bu həmin Albert Aqarunov idi. 
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Sonradan məlum olur ki, İmranın qohumu Nazim də Albertlə eyni 
döyüşdə, Şuşada Vətən torpaqlarını müdafiə edərkən şəhid olublar. 
O zaman İmran fikirləşir ki, Albert Aqarunov Vətən torpaqlarını mü-
dafiə etməklə yanaşı, həm də ermənilərdən əsgərlikdəki qisasını ala 
bilmişdi.

...Sonuncu dəfə mart ayının axırında evə gələndə, ailə üzvləri 
Emini tanımamışdılar. O, 6 ay XTQ-də keçdiyi hərbi təlimlər zamanı 
xeyli dəyişmişdi, 1 metr 80 sm olan boyu bir az da ucalmışdı. Enli 
kürəkləri, qüvvətli qolları əynindəki hərbi paltarın altından özünü 
büruzə verirdi. Emin sözün əsl mənasında lap kinolardakı qəhrə-
manlara bənzəyirdi. Sonuncu dəfə təlimlərdə paraşütdən tullanarkən 
suya düşdüyündən, bir az nasazlamışdı. Ona görə də ona hərbi his-
sədən evə getməyə icazə vermişdilər. Bütün qohum-qonşu, dost-tanış 
başına yığışmış, bir qəhrəmana, cüssəli bahadura bənzəyən bu oğ-
lanın maraqlı söhbətlərinə qulaq kəsilmişdilər. Bir-iki gün keçəndən 
sonra isə təkidlə atasına demişdi ki, mən artıq evdə qala bilmirəm. 
Hərbi hissə üçün darıxıram. Anası Sədaqət, nənəsi Xanımzadə xa-
nım da onu fikrindən yayındıra bilməmişdilər. Yola düşəndə qardaşı 
Yaqubu yanına çağırıb demişdi:

 - Qardaş, sənə bir söz deyim, mənim istədiyim qız başqasına qis-
mət olarsa, onun adını öz qızıma qoyaram, yox, əgər nə vaxtsa şəhid 
olaramsa, bu arzuma çatmaramsa, o zaman sən həmin adı öz qızına 
verərsən...

Bunu eşidəndə Yaqub qardaşının kürəyinə vurub və ona cavab 
vermişdi:

 - Sən yenə boş-boş danışmağa başladın... Bu boyda xidmət keç-
misən ki, şəhid olasan... Hələ o qədər işləyəcəksən ki... 20 gündən 
sonra, xidmətini başa vurub, Xüsusi Təyinatlıların tam heyətində ça-
lışacaqsan. Sən bir bunun arzusuna bax... - deyib, onu qınamışdı. 

Emin qardaşında çaşqınlıq yaratdığını duyub və onun könlünü 
almaq üçün tamam başqa söhbəti ortaya atmışdı:

 - Zarafat etdim, Xüsusi Təyinatlıların tam heyətində xidmətə 
başlayan kimi evimizi təmir etdirəcəyəm. Onda atamın da, sənin də 
əziyyətin az olacaq, daha firavan yaşayacağıq”. Emin son dəfə qarda-
şına bu sözləri deyib, ayrılıb getmişdi evlərindən.

Aprelin 1-ni Bağırovlar ailəsi səbirsizliklə gözləyirdilər. İmran 
kişi həyətində qurbanlıq bir qoç alıb saxlamışdı, ikisini də əlavə al-
mışdı ki, oğlunun əsgərlikdən gəldiyi günü bayram etsinlər. Bilirdi 
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ki, Eminin hərbi xidmətini başa vurub döndüyünü eşidən el-oba, qo-
hum-əqrəba bu ocağa gözaydınlığına gələcək...

Aprelin 1-də ermənilərin torpaqlarımızda yenə təxribat törət-
mələri barədə xəbərlər yayılanda, elə bil ki, İmran kişinin kürəyi sanc-
mışdı. İçində bir təlatüm yaranmışdı. Amma bir gün sonra oğlu Emin 
ona zəng vuraraq, gümrah səslə danışmışdı və onun da içi rahatlan-
mışdı. Oğlu demişdi:

 - Ata, sevin, qalibiyyət və nailiyyət bizim tərəfdədir. Düşməni 
torpaqlarımızdan qovmuşuq. 1-2 günə evə qayıdıram. Narahat olma. 
Hər şey əladır.

Telefonu bağlayandan sonra, elə bil ki, qeybdən İmran kişinin 
qulağına bir səda gəlmişdi: “Oğlun şəhid olacaq...”. Tez ətrafına bax-
mışdı. Kimsə yox idi. Hirslə əlində gördüyü işi yarımçıq qoyub, evə 
girmişdi. Əsəbləşəndə ya da nigaran vaxtlarında Qurani-Kərimi oxu-
yub rahatlıq tapırdı İmran kişi. Kitabdan bəzi surələri bir az mütaliə 
edəndən sonra oğlunun adına səhifə açmışdı. Səhifədə “Şəhidlərə aid 
ayə” çıxmışdı. Düz aprelin 5-nə qədər ürəyi köksünə sığmamışdı...

Aprelin 1-dən sonra Ermənistan qoşunlarının torpaqlarımızda 
yenə təxribat törətmələri məlum olanda, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr-
də təlim keçən Emin Bağırov əslində yol çantasını yığıb evə qayıtmalı 
idi. Hərbi hissə komandiri əməliyyata gedən dəstəni formalaşdıran-
da, Emin Bağırovu bölmədən kənarlaşdırmışdı. Lakin Eminin cavabı 
özünü çox gözlətməmişdi. Emin demişdi:

 - Öncə Vətəndir, atam-anam gözləyər... Mənim evdə iki qarda-
şım var. Çox xahiş edirəm, məni də döyüşə yazın, axı döyüş qabi-
liyyətimdən xəbəriniz var. Çox yalvar-yaxardan sonra hərbi hissə 
komandiri ona XTQ-nin üzvləri arasında döyüş bölgəsinə getməyə 
icazə vermişdi.

Onlar ilk döyüşdən üzüağ çıxmışdılar. Hərbçilər 25 ilə yaxın düş-
mən nəzarəti altında olan Talış kəndi istiqamətində yüksəkliyi azad 
etdiklərinə görə, sevincdən Vətəni öyən, Ordumuzun gücünü tərən-
nüm edən mahnılar oxuya-oxuya irəliləmişdilər. Əməliyyat baş tut-
muşdu. Onlar burada da xeyli ərazi azad etmişdilər. Hətta düşmənin 
arxa istehkamına keçib, onları məhv etmişdilər. Qarşı tərəfdən isə atı-
lan top və mərmilər tükənmək bilmirdi. Qızğın döyüş gedən zaman, 
ətrafa mayor Ələsgər Eynullayevin ağır yaralanıb yüksəklikdə qaldığı 
barədə xəbər yayılmışdı. Təcrübəli hərbçilər mayoru güllə və mərmi 
yağışının altından xilas etmək haqqında fikirləşirdilər, Emin hamıdan 
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xəbərsiz irəliyə atılıb, yüksəklikdə yaralı halda huşunu itirən mayoru 
atəş yağmurunun altından çıxara bilmişdi. Onun bir göz qırpımın-
da etdiyi bu qəhrəmanlıqdan dostları xüsusi zövq almışdılar. Bütün 
hərbi əməliyyatlarda öndə gedən, 6 ay ərzində özünü ən cəsur dö-
yüşçü kimi göstərən Emin Bağırov qızğın döyüşdə də həmin cəsarə-
tini ortaya qoymuşdu. Aprelin 4-ü, dan yeri ağarmağa başlayanda, 
komandir polkovnik Raquf Orucov və Vüqar Yusifov öndə gedərək, 
əsgərlərimizlə bərabər Talış yüksəkliyini azad etmişdilər. Oradan da 
düşməni geri qovub oturtmuşdular. Əslində qarşıdan həmlə gözlə-
nilmirdi, lakin qəfildən minaatan mərmisi gəlib Təbriz Əsgərovu vur-
muşdu. Təbriz Əsgərov elə yerindəcə həlak olmuşdu. Əziz və yaxın 
dostu Təbrizin həlak olduğunu görən Emin onun nəşini götürmək 
üçün özünü qabağa atmışdı. Elə bu vaxt atılan digər mərmi Eminin 
həyatına son qoymuşdu. Eminin ruhu həmin an arzuladığı şəhidlik 
məqamına yetişərək, Tanrısının yanına uçmuşdu.

Eminin şəhidlik xəbərini bütün Binəqədi rayonunun əhalisi bilsə 
də, onu Bağırovlardan gizli saxlayırdılar. Nəhayət aprelin 5-də qar-
daşı və kənd əhli İmran kişini bu xəbərdən agah etdilər. Emin ata oca-
ğına gəlinlik libası geyinmiş sevgilisi ilə bərabər gəlməliykən, tabut-
da, dostlarının, hərbçilərin çiyinlərində gəlmişdi. Eminin tabutunu 
həyətdə qarşılayan babası Vəzirxan kişi elə bir haray qoparmışdı ki, 
naləsindən yer-göy titrəmişdi. Bu kəndin içərisində hələ kimsə belə 
dil deyib, ağlamamışdı:

Bağım qara boyandı,
Axar sular dayandı.
Mənim ahu-zarımdan,
Çərxi fələk oyandı.
Əzizim hay mənimçün,
Göndərdi pay mənimçün.
Mən ölsəm sənə qurban,
Sən öldün, vay mənimçün.

O gündən sonra Vəzirxan kişi saraldı-soldu. Daha ağlaya bilmə-
di, qəhəri boğazına, dərdi ürəyinə yığdı. Eminin il mərasimini verən-
dən düz 20 gün sonra, 2017-ci il aprelin 24-də “Emin” - deyə-deyə 
dünyadan köçdü Vəzirxan baba. Şəklini gözünün qabağına qoymuş-
du. Deyirdi ki, şəkil gözümün qabağında olsun ki, hər gözümü açan-
da onu görə bilim...



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

350

-O gün-bu gün, hamımız dəli-divanə olmuşuq Emin üçün. Qadın-
lar ağlayıb, ürəyini boşaldırlar. Kişilər dərdi içərilərinə vururlar... İndi 
də İmran ürəyimi dağlayır - deyir Eminin nənəsi Xanımzadə arvad:

-O, da hər gecə Eminin paltarlarını qucaqlayıb yatır. Balasının 
ətrini alır o paltarlardan. O boyda balam yumağa dönüb, 50 yaşını 
tamam etməmiş qocalıb. Oturub hərdən dərdləşirəm balamla. Deyir 
ki, ana bir uzaq yer istəyirəm ki, qaça-qaça gedim oralara, səsim get-
dikcə “Emin...” deyib qışqırım, çağırım oğlumu, bəlkə səsimi eşidə... 
İmranı Eminin döyüşdüyü, xidmət etdiyi yerlərə də apardılar. Gedib 
balasının şəhid olduğu yerləri addım-addım gəzib qayıtdı. Hərbi his-
sədə Xüsusi Təyinatlılar aprel döyüşlərində həlak olanların adına bağ 
salıblar. Orda Eminin adına da ağac əkiblər. Emini hamı çox istəyirdi. 
Emin uşaq yaşlarından hörmət qazanmışdı.

Xanımzadə bibi danışdıqca qovrulur, yanıb tökülürdü, gözləri-
nin yaşını siləsilə Eminin uşaqlığını xatırlayır:

- Əlindən tutub onu birinci sinfə apardığım illər gəlir yadıma. 
Elə ilk gündən sinifdə tay-tuşlarından seçilirdi. Məktəbdə ən dəcəl, 
dalaşqan uşaq idi, bununla belə, bütün işlərdə fəallıq göstərirdi, mək-
təbin səhnəsində qurulan tamaşalarda oynayardı. Səlis danışığı, mən-
tiqi var idi balamın. Bir dəfə şah rolunda, bir dəfə dəcəl oğlan rolunda 
çıxış etmişdi. Sonradan Respublika Gənclər Teatrında da müsabiqələ-
rin qalibi olmuşdu. Hara getsəydi, baş çıxarardı, hamı ilə dil tapıb 
dost olardı. Sonra idmana getdi. Bu gördüyün medalların hamısını 
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idmanda qazanıb. Atasının artıq pulu olmadı ki, ona müəllim tutsun, 
oxutdursun...

Eminin anası Sədaqət xanım qayınanasının yanında hələ də da-
nışmağa ürək etmir. 25 ilə yaxındır ki, bu ocağa gəlin gəlib, ancaq 
qayınanası ilə ana-bala münasibətində olublar. Eminin şəkillərini 
düzür stolun üstünə, əlləri ilə şəkillərə sığal çəkir, sevə-sevə oxşayır 
oğlunun gözlərini, boyunu... Xeyli keçəndən sonra o da danışmağa 
başladı:

-Emin deyirdi ki, ana, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə qalacam. Üç 
oğlum var. Böyük oğlum ikinci dərəcəli əlildir. İkinci oğlum Yaqub və 
Emin, hər ikisi idmanla məşğul olurdular. Halallıqla dolanan ailəyik, 
malımıza haram qatmırıq, kiçik bir dükanımız var. Evdə hamı ibadət 
edir, ona görə dükanda spirtli içki satmırıq. Alver zəif olur. Amma 
buna baxmayaraq, Allaha asi deyilik, şükür edirik. Allah verdiyini bir 
gün alır da... Neyləyə bilərik.

-Oğlunuza görə də şükür edirsiz?!
-Nə etməliyik ki, Allah verib, Allah da aldı. Elə almadı, şəhid 

elədi, ən uca məqamı verdi övladımıza. Şəhidlərin anasına Allah əv-
vəlcədən səbr verir. Mənə də səbr verdi. Əsgər getməmişdən əvvəl 
deyirdi ki, mən şəhid olacam, özü də əsgərliyimin sonunda... Mənim 
adım zirvələrdən gələcək. Sən şəhid anası olacaqsan. İnanmırdım, 
ona uşaq kimi baxırdım, dediklərinə əhəmiyyət vermirdim. Birinci 
sinfə gedəndə müəllimi ondan soruşmuşdu ki, böyüyəndə kim ola-
caqsan, o da müəlliminə: - “Əsgər olacam”, - deyə cavab vermişdi.

Yaqub qardaşı Eminlə elə bil ki, bir almanın iki üzüdürlər. Yaman 
çətindir Eminsiz mənimçün - deyir, Yaqub:

 - Hara baxıram onu görürəm. Mən onunla fəxr edirdim ki, əs-
gərlikdə belə hörmət, ad-san qazanıb. Özündən böyüklərlə birlikdə 
hər 19 yaşlı oğlan döyüşə girməz. Emin isə elə qəhrəman idi ki, Vətən 
üçün, torpaq üçün döyüşə atılmışdı. Döyüş bölgəsindən yaralı zabiti 
çıxarmaq əsl qəhrəmanlıq deyil bəs nədir? Emin bunu da bacarmışdı. 
Qardaşım idmanın “uşu” növü üzrə respublika çempionu idi. Özü 
də kəskin nişançı idi. Atdığı güllə də, ox da hədəfə dəyirdi. Paraşüt-
dən tullanma üzrə ikinci yeri tutanda bizə xəbər elədi, elə sevinirdi 
ki... Anam deyəndə ki, “cənnət anaların ayağı altındadır”, qardaşım 
deyirdi ki, ana gəl öpüm ayaqlarının altından. Hamımız o ötən gün-
lər üçün darıxırıq, qardaşımın yoxluğu ilə barışa bilmirik. Şəxsən biz 
gənclər qisas haqqında düşünürük. Hamımız silaha sarılmağa hazı-
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rıq. Biz bu gün də Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik, qisas hissi 
ilə yaşayırıq. 

İmran Bağırovun son sözləri ilə Eminin həyat hekayəsini sona 
çatdırmaq istəyirəm:

- Emin həmişə gülürdü. Həyata gülürdü. Dünyaya gülürdü. 
Ona gülməyi biz öyrətmişdik. Ona öyrətmişdim ki, kim olursansa ol, 
Vətənə xeyirli oğlan ol. Torpağı qorumaq dindən, imandandır, ancaq 
torpağı hamı qorumalıdır. Ölüm əbədi həyatdır. Mən elə bilirdim ki, 
ata-anasız yaşamaram. Emin öz ölümü ilə məni bərkitdi. İndi atamın 
da yoxluğuna dözürəm. Quran oxuyanda deyirdim ki, Allah məni də 
şəhidliyin zirvəsinə ucalt... Allah bunu oğluma nəsib etdi. Hamı ge-
dəcək, amma Şəhidlər qalacaq...

Binəqədinin kənd qəbiristanlığında Eminin qara mərmərdən məza-
rı ucalır. Özünün arzuladığı kimi ən yüksək yerdədir. Buradan Bakının 
hüdudları görünür. Onun məzarını, qibləgahımızı ziyarət edəndə anası 
Sədaqət xanım məzarın yanında yatan pişiyi göstərib dedi ki, Emin bu-
rada dəfn edilən gündən bu pişik onun məzarının ətrafından çəkilmir.

O, çox az ömür sürdü. Əgər sağ qalsaydı, 2017-ci ilin 15 iyulunda 
20 yaşı olacaqdı. Bu dünyadan özü ilə bir nakam sevgi apardı, əvə-
zində milyonların sevgisini qazandı. O, qəhrəmanlıqla həlak oldu, şə-
hidlik zirvəsini fəth etdi. Vətən Mübariz kimi, Fərid kimi, Emin kimi 
oğlanları ilə Vətən olur. Tanrının da, xalqın da yaddaşında qəhrəman-
ların yeri, şəhidlərin yeri ən uca zirvədədir. Emini məmurlar unuda 
bilər, Tanrı isə unutmayıb, O, Tanrının dərgahına ucalıb...
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 BƏXTİMİN TƏXTİ OĞUL...

Bəxtiyar bazar günü işdən çıxıb, 
evlərinə, Goranboyun Qızılhacılı kən-
dinə gəlmişdi. Anası Afaq xanım onun 
sevdiyi yeməkləri bişirib, bəzəmişdi 
süfrəsini. Oğlu ilə görüşəndən sonra, 
vaxt tapıb Bəxtiyarın gətirdiyi paltarları 
yuyub həyətdəki zivədən asmışdı. Hər 
dəfə onun hərbi paltarlarını yuyanda, 
burnuna tutub qoxlayar, sonra da ürə-
yində öz-özünə pıçıldayardı: “Ay Allah 
sənə çox şükür, ölmədim bu günü də 
gördüm, oğlumu nə tez böyütdün, nə 
tez çörək sahibi etdin. İndi balam, evə 
arxa-dayaq durur...”.

Heyf ki, tez gəldiyi kimi, tez də dönərdi Bəxtiyar Hüseynov. Heç 
doymazdı balasından Afaq xanım. Darvazadan Bəxtiyarı yola salanda 
da, qarşılayanda da onun boynuna sarılar, ətrini ciyərlərinə çəkərdi. 
Oğlunun ətrindən doymazdı, bu qoxunun sayəsində elə bil ki, canına 
qüvvət, dizlərinə taqət gələrdi Afaq xanımın...

İndi mənimlə söhbətində həmin ətirli günlərindən danışdıqca, 
gözlərini qoşa bulağa döndərmişdi Afaq xanım:

- Bəxtiyardan sonra, dərd-dərd üstündən gəldi. Kiçik oğlum Eti-
bar meydanda tək qaldı. Atası Rəfael Bəxtiyarın şəhidliyindən sonra, 
evdə otura bilmirdi. Hər gün kəndin qəbiristanlığına gedirdi. Kənd 
qəbiristanlığında Bəxtiyardan başqa da Qarabağ müharibəsində şə-
hid olanlar var idi. Həyat yoldaşım oğlumun məzarına yaxın xeyli 
sahəni öz əlləri, zəhməti və pulu hesabına abadlaşdırmışdı. Orada hər 
biri 60 manat dəyərində olan ağaclar alıb əkmişdi. Təəssüf ki, qulluq 
olunsa da, ağaclar quruyurdu. O, hətta divara, “Şəhidər ölməz, Vətən 
bölünməz “ sözləri yazılmış lövhə də vurdurmuşdu. Bununla ürəyini 
soyutmağa çalışırdı. Evə gələndə də sözü-söhbəti ancaq Bəxtiyarın 
təzə mənzilindən-məzarından olurdu. Bəy otağı kimi bəzək vururdu 
məzara. Deyirdi ki, toy eləmədim, əziyyətini çəkmədim, heç olmasa, 
qəbrinin keşiyini çəkim. Bu ilin aprel ayının 6-da kiçik oğlum Etibar 
qəbiristanlığa, atasının arxasınca gedərkən, görür ki, atası, çömbəlib 
oturub. Yaxınlaşanda, hiss edir ki, onun bir tərəfi heç nəyi hiss etmir, 
sanki daşa dönüb. Qəbiristanlıqdakı kənd camaatı ilə birlikdə kömək-
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ləşib onu evə gətirdilər. Həkimlər dedi ki, beyninə qan sızıb. Apardı-
lar Bakıya... Özü deyirdi ki, mənə dəyməyin, imkan verin ölüm. Heç 
Bəxtiyarın il mərasimini keçirdəndə də evdə olmadı. Aprelin 18-də 
isə evimizin böyüyünü itirdik. Atası Bəxtiyarın ayrılığına dözmədi, 
54 yaşını tamam etməmiş, getdi sevimli oğlunun hüzuruna.

Əziziyəm bala gəl,
Çəkirəm ah-nalə, gəl.
Atan can üstündədir,
Qoyma həsrət qala, gəl.

Demişdi ki, məni elə yerdə basdırın ki, qəbrimdən baxanda, oğ-
lumu görüm... Beləcə, tifaqımız dağıldı ... İndi daha özümə hər şeyi 
haram etmişəm, bu evdə Bəxtiyarın sevdiyi yeməklərdən bişmir... 
Bəxtiyar kabab xoşlayardı, kətə xoşlayardı... Bütün sevinclərim, səa-
dətim onunla getdi... Bəxtiyar ömrümün bəzəyi idi...

Bir sən idin ömrüm bəzəyi,
Dərdimə dərman dağ çiçəyi.
İndi nədən qəlbi didən xatirəsən sən...
Bu halımı, əhvalımı bir biləsən sən...

- Əhvalımdan xəbər tutur yuxularımda. Evdə bir narahatçılıq 
keçirəndə, ona əyan olur, yuxularıma gəlir. Bu yaxınlarda gördüm 
ki, qəbrinin altından su axır. Getdim kənddəki molla qadının yanına, 
istədim ki, bu yuxunu çözsün mənə. O dedi ki, çox ağlayırsan, ona 
görə də yatdığı yerdə narahatdır Bəxtiyar... Necə ağlamayım, o gözəl-
likdə, o fərasətdə, o tərbiyədə oğul itirmişəm... Keçən dəfə həkimə 
müraciət edib deyirəm ki, mənə elə bir dərman yaz ki, oğlum haqqın-
da danışanda, ağlamayım. Həkim deyir ki, “ana, onda gərək, sənin 
ürəyini dəyişək...”.

A.E.:- Bildiyim qədəri, Bəxtiyar da şəhidlərimizin bir neçəsi kimi 
istəkli, nişanlı idi...

- Aprelin 1-i kiçik qardaşı əsgərliyini bitirib gəldi. Bəxtiyar da mə-
zuniyyətini aprel ayına saxlamışdı ki, qardaşı ilə birlikdə vaxt keçirə 
bilsin. Yazın əvvəlində qohumlardan birinin xeyir işinə getmişdim. 
Orada gənc bir qızı gördüm, xoşuma gəldi. İstəyirdim ki, Bəxtiyarı tez 
evləndirəm. Dedim ki, oğul, ailəmizə uyğun olan bir qızı seçmişəm, o 
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da razılıq verdi, indi ki, istəyirsən, evlənərəm, dedi. Seçdiyim qızı özü 
də bəyəndi. Bibisi uşaq vaxtı Bəxtiyar üçün qızıl üzük almışdı. Gedib 
həmin üzüyü qızın barmağına taxdıq, onu Bəxtiyara ad elədik. Belə 
qərara gəldik ki, Bəxtiyar məzuniyyətə gələndə, onlara təmtərqalı ni-
şan edərik... Sən saydığını say, gör fələk nə sayacaq...

Bəxtiyarı 1995-ci il iyunun 14-də yaşadığımız bu Goranboy rayo-
nunda dünyaya gətirdim. Məktəbi də yaxşı oxuyurdu. Fikirləşirdim 
ki, Bəxtiyar ya coğrafiya, ya da ki, tarix fənni üzrə ali təhsil alar. Son-
ra da təhsilini başa vurub, Naftalanda turizm şirkətlərindən birində 
işləyər. 7-8-ci sinifdə oxuyarkən, televiziyada kəşfiyyatçıların, qara 
maskalı hərbçilərin həyatından bəhs edən bir verilişə baxmışdı, o gün-
dən də hərbçi olacağına qərar vermişdi. Əvvəl fikirləşdim ki, uşaqdır, 
vaxt ötdükcə, istəyi də keçib gedər. Ancaq böyüdükcə, bu arzusunun 
qanadlarında uçduğunu hiss etdim. Mənim atam Rəsul Quliyev yaşlı 
olsa da, Qarabağ davası başlayandan sona qədər döyüşmüşdü. Ona 
köhnə silahdaşlarının hamısı “Mayor”-- deyə müraciət edirlər. Atam 
müharibədə gördüyü ağır, qanlı-qadalı xatirələrini dilə gətirməzdi. 
Lakin Bəxtiyar tez-tez babasından həmin döyüşlər haqqında soruşar, 
müharibə ilə bağlı məlumat toplayardı. Zaman gəlib yetişdi, günlərin 
birində onu əsgərliyə yola saldıq. Andiçmə mərasiminə gedəndə oğ-
lumu çox sevincli gördüm. Səbəbini soruşanda dedi ki, ana, buraya 
o maskalı hərbçilər gəlib, onlarla görüşdüm, gərək onlarla dost olum 
ki, məni də öz sıralarına yazsınlar. Narahat oldum, dedim ay bala, 
çox uşaq deyilsiniz ki, biriniz də gedib hərbidə qalasınız... Sözlərimi 
qulaqardına vurdu, onu fikrindən daşındıra bilmədim.

6 ayı tamam olanda isə bibisi ilə getdim yanma. Gördüm ki, ya-
man bikefdir. Səbəbini soruşdum, yenə dedi ki, atama deyin ki, kimə 
sözü keçirsə desin, məni Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin (XTQ) Qərarga-
hına yazdırsın. Yoxsa ki, oraya düşməsəm, özümü öldürəcəyəm. Evə 
qayıdan deyiləm...

Bəxtiyarın görüşündən kor-peşiman halda evə gəlib, atasına onun 
sözlərini çatdırdıq. Kişi də dedi ki, oraya adamı sözlə deyil, əməli ilə, işi 
ilə qəbul edirlər. Günlərin bir günü isə bizə zəng etdi. Telefondan səsi 
elə gümrah gəlirdi ki... Sevincək dedi ki, ana, məni təbrik edə bilərsiniz, 
artıq XTQ kursuna qəbul olunmuşam. Bu xəbər içimi sarsıtdı. Ancaq 
dildə təbrik etdim onu. Dedim ki, haraya təyin olunsan, yaşayış yerin 
harada olsa, bizə xəbər elə ki, nigaran qalmayaq. Tanrı istədiyi arzula-
rına elə tez çatdırdı ki balamı... Əvvəlini verdi, sonrasını aldı əlindən...
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- Bəxtiyar əsgər getdiyi gündən ağlayardım, darıxardım onun 
üçün. Deyirdim ki, mən səndən ayrı qala bilmərəm. O da könlümü 
alardı, “ana, məndən nigaran olma, işin çətini yaxşıdır, bu məktəb də 
əsl kişilik məktəbidir”, deyərdi. Kursu bitirəndən sonra evə gəldi. Qo-
hum-qonşular da gəlib başımıza yığışdı, bizə gözaydınlığı verdilər. 
Bəxtiyar qonaqlı-qaralı evi çox sevərdi, doğum günlərində, məktəbi 
bitirəndə, əsgər gedəndə ocağımızda bir dəsgah qurardı ki... Sanki bi-
lirmiş ki, ömrü belə qısa olacaq... Onun haqqında nə qədər danışsam, 
xatirələrim bitməz ki... Əsgərliyinin bir ili tamam olanda, Bəxtiyarı gi-
zir-kəşfiyyatçı seçmişdilər. Atası Rəfael fəxr edirdi, yaman güvənirdi 
ona. Oğlumuz şəhid olanda özünü sındırmadı, el içində şax dayandı, 
hətta adamların içərisində kiçik oğlum Etibara və Bəxtiyarın yasına 
gələn dostlarına ürək-dirək verdi. Rəfael mərd kişi idi...

Oğlum haqqında nə qədər danışsam, yorulmaram, - deyib gözlə-
rinin yaşını silir Afaq xanım: 

- İşini, sənətini çox sevirdi. Deyirdi ki, ana, mən sadə gizir ol-
mayacağam, ali məktəbi bitirib, hərbi sistemdə vəzifə qazanacağam. 
Bilirdim ki, işi çətindir, amma o, çətinlikdən qorxmazdı. Gənc olsa da, 
yaşıdlarının çoxundan fərqlənərdi. 22 yaşlı balam evin-ailənin qayğı-
sına qalan, dərdimizi çəkən uşaq idi. Çalışırdı ki, əziyyətsiz ötüşək, 
yaxşı yaşayaq. Hətta Bakıda özünə ipoteka ilə ev almışdı... Mən istə-
dim ki, evi saxlayaq onun adına, atası dedi ki, balamın özü olmayan-
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dan sonra, boş qalmış evi nəyimizə lazımdır... Evi satıb, məzarının 
böyür-başını düzəltdirdi. Bəxtiyar aylıq maaşını gətirib mənə verirdi, 
mən də o pulun üstündən bir miqdar ayırıb qonşuluqdakı kasıb ailəyə 
aparırdım ki, oğlum üçün dua etsinlər... Axı, oğlum yağı düşmənlə üz-
üzə idi, Vətəni qoruyurdu... Fikirləşirdim ki, yazıq adamların duasını 
Allah tez eşidir, o duaların savabına oğlumu da qəzadan-bəladan qo-
ruyar. Mənim də əllərim gecə-gündüz göydə idi, Tanrıya dua edirdim 
ki, balamı tufandan-qasırğadan qorusun. Sən demə, tufan-qasırğa elə 
qapımızı güdürmüş... Yuxumu da bir müddət əvvəl görmüşdüm. 
Görmüşdüm ki, qayınanam gəlib bizə, baldızımın əlindən tutub. Mən 
onları evdən çıxardıram, səs-küy salıram ki, çıxın gedin. Qayınanam 
baldızımın əlindən tutub dayanır darvazanın ağzında. Bir də baxıram 
ki, darvazanın o biri üzündə bütün kənd camaatı qapımıza yığılıb. 
Rəfael də onların arasındadır. Gedib-gəlir, ancaq həyətə girmir. Bu 
vaxt mən, Bəxtiyarı da həmin adamların içərisində axtarıram. Bəx-
tiyarın özünü görməyəndə, kiçik oğlum Etibarı çağırıram, onu jake-
timin altına salıb, bağrıma basıram. Qoymuram ki, darvazaya tərəf 
getsin... Bu gördüyüm yuxunu qonşuma danışıb demişdim ki, yuxu-
larım məni aldatmır. Ailəmizi nəsə pis xəbərlər gözləyir...

Həmin aprel günlərində, Azərbaycan Ordusunun zəfər çaldığı 
ərəfədə, Hüseynovlar ailəsində də təlaş və təlatümlər başlayır...

Oğlu haqqında danışmaqdan doymayan, dərdli ana söhbətinə 
davam edir:

- Bəxtiyar hər gün mənə zəng edirdi. Atası da deyirdi ki, uşaqla 
az danış, işdən gəlib, qoy rahatlansın, istirahət etsin. Həmin hadisələr 
baş verəndə isə onu nə qədər aradımsa, telefonuna zəng çatmadı. 
Günlər keçdikcə, narahatlıq hamımıza sirayət etdi. Mən elə hey ağla-
yıb qohum-əqrəbaya deyirdim ki, balamdan mənə bir xəbər gətirin. 
Aprelin 6-da televizora baxırdım, yenə də şəhidlər haqqındakı xəbər-
lər diqqətimi çəkirdi. Ağlamağa başladım, həm oğluma görə ürəyim 
qubar etmişdi, həm də şəhidlərin anasına yazığım gəlirdi... Fikirləş-
dim ki, cavan uşaqların anası necə dözəcək bu ayrılığa? Space televi-
ziyasındakı “Xəbərlər proqramı”nı aparan oğlan elan etdi ki, neytral 
zonada qalan əsgərlərimiz var... Bu xəbərdən sarsıldım, özümdən ası-
lı olmayaraq, qışqırıb dedim ki, Bəxtiyar da yəqin ki, o neytral zonada 
qalanların içərisindədir... 3 gündür mənə cavab vermir, deməli, ba-
şında nəsə var... O, məni bu qədər nigaran qoya bilməzdi. Bəxtiyarın 
dostlarına da zəng edirdik, heç biri doğru-düzgün bir söz söyləmirdi. 
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Qohumlar məni sakitləşdirməyə çalışırdı, hətta bir nəfər hərbidə iş-
ləyən tanışımız isə dedi ki, sabah özü gedib, Bəxtiyarı evə gətirəcək. 
İnandırdı hamımızı. Başladım, sabaha hazırlıq görməyə ki, oğlumu 
qarşılayım... El-oba da məni tək qoymurdu, hərə gəlib bir söz deyir, 
təsəlli verib, gedirdi. Kəndimizdən olan və hərbidə qulluq edən bir 
oğlanın neytral zonadan çıxıb gəldiyini deyəndən sonra, Bəxtiyarın 
qayıdacağına inamım daha da artdı. Bir hərbçi isə dedi ki, özü Bəxti-
yarı görüb, bir-iki günə əməliyyat bitəndən sonra, qayıdıb gəlməlidir. 
Onun danışıqlarına da inandım, çox sevindim...

Aprelin 9-u mətbəxdə qab-qacağı yuyurdum. Darvazamızın 
ağzında isə get-gəl var idi. Elə bu vaxt Rəfael gəlib mənə nəsə dedi, 
sandım ki, çay istəyir... Bir an sonra dediyini anladım, o, mənə, “qab-
ları yığşdır”, deyirmiş... Bir də pəncərədən boylananda gördüm ki, 
kəndin qızı-gəlini həyətimizə yığışıb və sakitcə dayanıblar... Dedilər 
ki, Bəxtiyarı gətirirlər... Evimdə Bəxtiyarın müsibəti, tufanı qopdu... 
Özümə gələndə, oğlumun tabutunu gördüm qapıda... Nişanladığım 
o qız da gəlmişdi... Başdan-ayağa qara geyinmişdi... Mən onu bu 
həyətə ağ gəlinlik libasında gətirəcəkdim, “Vağzalı”nın sədaları al-
tında toy çaldıracaqdım... Balam üçün bu həyətdə “Vağzalı” əvəzinə 
ağılar, bayatılar səsləndi:

Aşiqəm ellər ayrısı,
Bülbül güllər ayrısı.
Bir gününə dözməzdim, ay oğul,
Oldum illər ayrısı.

Eləmi əsdi fələk,
Səbrimi kəsdi fələk,
Girdi güllü bağçama,
Şümalım kəsdi fələk...

- Mənim balam hər şeyin gözəlini sevirdi. Gözəl dostları var idi... 
Onu gözəl dəfn etdilər, Bəxtiyarımı bayrağımız kimi göylərə ucaltdı-
lar... Ancaq bu həyətdən gedən təkcə Bəxtiyar deyildi... Bəxtiyardan 
iki ay sonra baldızım, baldızımdan sonra isə uşaqların atası Rəfael 
tərk etdi bizi... Gördüyüm yuxu çin oldu. Bir ona yanıram ki, kaş ölən-
də yanında olaydım oğlumun, barı son arzusunu həyata keçirəydim, 
barı görəydim, axırıncı sözü nə oldu, yarasından öpəydim, başını tu-
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marlayaydım... Görəsən, balamın xəbəri oldumu ki, ocağımızı belə 
viran qoydu... Müharibə çıxaranın, silah alveri edənin evi yıxılsın... 
Nə qədər günahsız canlara qıydılar, nə qədər evi mənim evim kimi 
istisiz, işıqsız, böyüksüz qoydular... Mənim Bəxtiyarım kimi cavanla-
rın ömrü yarımçıq qaldı...

Afaq xanımla söhbətimizi bitirib, bu ailəni tərk edəndə, məni yo-
layrıcına qədər ötürdü. Yola çıxdığımız küçəyə, ölümündən sonra Şə-
hid Bəxtiyar Hüseynovun adının verildiyini öyrəndim. Onu da bildim 
ki, Bəxtiyar yaşı az olsa da, dostları arasında bacarıqlı bir kəşfiyyatçı 
kimi ad çıxarıb və hamının etimadını qazanıbmış. Bütün əsgərlərimiz 
kimi o da düşmənə qarşı cəsarətlə, mərdliklə vuruşub. Dəfələrlə dost-
larını mühasirədən qurtarıb. Aprelin 4-ü, səhər tezdən polkovniklər 
Raquf Orucov və Vüqar Yusifovun döyüşdüyü koordinatı müəyyən 
edən ermənilər, onların dayandığı yerə mərmi atıblar, Talış yüksəkli-
yində mərmi partlaması nəticəsində həlak olanlardan biri də 22 yaşlı 
Bəxtiyar Rəfael oğlu Hüseynov olub...
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 GEYİNİLMƏYƏN BƏY LİBASI...

... Həyətdən maşının səsi eşidilən-
də, Gülnarə sevincək qapıya tərəf getdi, 
oğlu Teymur gəlmişdi. Əynindəki hərbi 
paltarı ona çox yaraşırdı, anası oğlunun 
boyuna baxıb köks ötürdü, “maşallah, 
balama hərbi geyim nə gözəl yaraşır, 
boyu-buxunu da ki, çinara bənzəyir”, 
-deyə ürəyində vüqar hissi keçirdi. Tey-
murun gəlişi ocağına dünya boyda se-
vinc ələdi. Ailənin böyük qızı Ceyranın 
gəlişi evdəki ab-havanı bir az da röv-
nəqləndirdi. Az sonra Teymur bacısını 
xəlvətə çəkib, ürəyinə yatan qızı ondan 
xəbər aldı. Ceyran qardaşını sevindirdi, 

Teymura dedi ki, artıq qızın hərisi alınıb, nişan gününə də az qalıb... 
Bu söhbətdən bir gün sonra Teymur Qasımov qulluq etdiyi hərbi his-
sədən növbəti tapşırığını aldı və işinin arxasınca getdi.

Teymurdan danışılası o qədər xatirələrimiz var ki, ipə-sapa dü-
zülməz, günlərlə danışsaq çözülməz, - deyir Gülnarə Qasımova. - Oğ-
lumun hər işi gözəl idi, Ceyranla qol-boyun olub toylarda rəqs edən-
də hamı tamaşalarına yığılardı... Toylarımızın yaraşığı onunla getdi...

Ana çox danışa bilmədiyindən, onun söhbətini qızı Ceyran da-
vam etdirdi:

- Mən evin ilk övladıyam. Atam çörəkçi olub. 1986-cı ildə mən, 
1987-ci ildə qardaşım Nuran, 1992-ci ilin yanvar ayında isə Teymur 
dünyaya gəlmişdi. Qardaşlarım mənim qanadlarım idilər. Onların 
əhatəsində özümü elə xoşbəxt sayırdım ki... Böyük qardaşımla ara-
mızda pərdə var idi, Teymur isə kiçik olduğundan, onunla zarafatım 
tutardı. Yadıma gəlir, uşaq vaxtı əlimizdən bir xəta çıxsaydı, qorxudan 
günahı Teymurun üstünə yıxardıq. Çünki evdə onu tənbeh etməz-
dilər, Teymur isə özünü günahkar göstərməklə, bizi müdafiə edərdi.

Qardaşlarım çox mehriban idilər. Nuran 2009-cu ildə Yaltaya 
işləməyə getdi və 3 il orada qaldı. Teymur əsgərlikdən qayıtdıqdan 
sonra, o da Yaltanın yolunu tutdu, cəmi 3 ay Nuranla bərabər oldu, 
qayıdıb gəldi və dedi ki, mən Azərbaycansız yaşaya bilmərəm. 2012-ci 
ildə hər iki qardaşım Müddətdən Artıq Hərbi Xidmət kurslarına ya-
zıldılar. İkisi bir otaqda, yanaşı çarpayıda yatırdılar, bir-biri ilə demək 
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olar ki, nəfəs alırdılar. 3 ay ərzində kursu başa vurdular. Nuran Ağs-
tafadakı, Teymur isə Ağcabədidəki N saylı hərbi hissələrə kəşfiyyatçı 
göndərildilər. O gündən sonra onlar yalnız məzuniyyət günlərində 
görüşürdülər. 2015-ci ilin dekabr ayında Nuranı axır ki, nişanladıq. 
Həmin nişan günündə, Teymur gəlinimizin qohumlarından olan 
gənc qıza vuruldu. İlk sevgisini bizə etiraf etdi və günlərin birində 
qız evinə Teymur olmadan nişan apardıq. Hamı anama bəxtəvərlik 
gətirdi, dedilər ki, ay Gülnarə, şikayətlənirdin ki, oğlanlarım evlən-
mir, indi ikisinə birdən gəlin gətirəcəksən.

...Qardaşım gedəndən sonra, ondan bir xəbər çıxmadı. Nurana 
yazırdım, ağlayırdım ki, Teymurla bağlı mənə bir cavab versin. Nu-
ran da Teymurun tapşırıqda olduğunu, qayıdanda bizimlə əlaqə sax-
layacağını deyirdi... Düz aprelin 8-nə kimi gözlərim yolda və telefon-
da qaldı... Ancaq aprelin 6-da qardaşıma axırıncı dəfə yazdıqlarımı 
göndərəndə, baxdım ki, onun telefonuna zəng çatmır, bütün ümidlə-
rim də o gündən sönməyə başladı... Aprelin 8-də yaxın qohumlardan 
biri mənə telefon açıb dedi ki, Teymur yaralıdır, onu evə gətirirlər. 
Bu xəbəri eşidəndən sonra, atamın həyətinə necə çatdığımdan xəbə-
rim olmayıb. Özümü yerə çırpdım, ah-nalə elədim, Allaha yalvardım 
ki, qardaşım sağ olsun, axı, onu dünyada hamıdan çox istəyirdim. 
13 yaşlı oğlum Süleyman həmişə məndən soruşurdu ki, ana Teymur 
da sənin oğlundur... Hətta övladım da hiss edirdi ki, Teymur mənə 
balamdan da artıqdır... Teymur mənim gülüşlərim, xoşbəxtliyim, sağ-
lamlığım idi...

Aprelin 8-i Rəfiqə xalam gəlib anama dedi ki, qardaşım yaralıdır. 
Sonra Nuran xalama Teymurun şəhid olması xəbərini verdi və xəbəri 
anama da çatdırmağı tapşırdı ki, tabutu həyətə gətirəndə, şok olma-
yaq. Axşamüstü Nuran gəldi və qardaşımı da tabutda gətirdi. Məni 
qucaqlayıb ağlaya-ağlaya dedi ki, “bacı, başını uca tut, qardaşımız 
Vətən yolunda şəhid oldu...”. Elə ağladıq, elə yandıq ki... Bacı-qardaş, 
ürəyimizə dağ çəkilmişdi...

Nuran Teymurun tabutunu çiyinləri üzərində gətirmişdi. Tabut 
gətiriləndə evə haradansa bir pişik də gəlib çıxdı. Tabut yerdə qoyul-
muşdu, bu pişik də gəlib oturdu tabutun baş tərəfində, mən ağladıqca, 
üzümə dikilib baxdı. Aprelin 9-da qardaşımı aparıb dəfn elədilər. Hə-
min gündən sonra düz 40 gün o pişik bizdən əl çəkmədi, mən harada 
oturub ağlayırdımsa, gəlib barmaqlarımın baş ucunda oturub mənə 
baxırdı. Artıq meylimi o pişiyə salmışdım. Bir gün yenə ürək tutma-
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larım başladı... Teymur şəhid olandan sonra, onun qoluna bağladığı 
gümüş bilərziyini Nuran mənə yadigar vermişdi. Həmin bilərzik də 
qolumda idi... Bayıldığım zaman bircə onu hiss elədim ki, həmin pi-
şik yorğanımın altından qolumdakı zənciri tutub çəkir, düz üç dəfə bu 
hərəkəti etdi. Balaca boyu ilə qolumu yuxarı-aşağı dartaraq, hərəkətə 
gətirdi və özümə gəldim... Qardaşımın 40-ı çıxandan sonra, o pişik də 
yox olub haraya getdisə, tapa bilmədik. İndi də gözüm onu axtarır...

-Qardaşım üçün ah-nalə, fəryad etdiyim həmin ağrılı günlərimin 
birində evdə dizlərimi yerə qoyub qışqıra-qışqıra Teymuru çağırdım:

-Teymur varsansa, səsimə səs ver, bircə dəfə səni görüm, sonra 
rahatlanım, niyə məni eşitmirsən”, - deyə nalə çəkib fəryad etməyə 
başladım. Bu zaman qapının üstündəki işıq lampası çilik-çilik olub 
yerə töküldü... Hiss etdim ki, Teymurun ruhu məni eşitmişdi, səsimə 
gəlmişdi... Bir dəfə də qızım Mədinənin sinif yoldaşının anası mənə 
zəng edib dedi ki, Teymuru heç vaxt görməyib, ancaq bu gecə onun 
yuxusuna gəlib deyib ki, “Bacım mənim üçün çox ağlayır. Buralara 
yağış yağır, ancaq siz ona deyin ki, mənim yerim burada yaxşıdır, 
mən səngəri qoruyuram...”. İndi ümidim qardaşımın xəyallarına, şə-
killərinə, məzarına qalıb... Tez-tez gedirik Şəhidlər Xiyabanına, hər 
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gün məzarının üstündə təzə-tər çiçəklər görürük. Elimiz-obamız, 
dostları qardaşımı unutmurlar.

Qardaşımın ölümündən sonra dostları danışırdılar ki, Nuranın 
vuruşduğu kəşfiyyat dəstəsi mühasirəyə düşəndə, onları Teymurgi-
lin kəşfiyyat dəstəsi xilas edib. Onlar Talış ətrafında dağlıq ərazilərdə 
döyüşdüklərindən, orada hərəkət çox çətin olub. Döyüş meydanında 
Teymur görüb ki, ən yaxın dostları - Seymur Baxışov, Şahin Cava-
dzadə, Elvin Namazov, Toğrul Fərəczadə minaya düşüb, yaralanıb-
lar. Teymur öncə Şahin Cavadzadəni döyüş bölgəsindən çıxarmağa 
cəhd edib, əynindəki paltar-sursatla onu çıxara bilməyəcəyini dərk 
edib, qoruyucu gödəkcəsini və silah-sursatını kənara atıb, dizlərini 
yerə vuranda minaya toxunub, partlayış zamanı özü də ağır yarala-
nıb. Nurandan soruşdum ki, həmin dəqiqə qardaşıma yardım etmək 
olardımı? Dedi ki, müharibə şəraitində və dağlıq yerdə bu çox çətin 
olur, qardaşımın minaya düşdüyü ərazi, onların aldıqları səngərdən 
500 metr aralıda imiş. Ancaq Nuran Teymuru axtarıb, o da aprelin 
7-nə qədər ondan xəbər tutmayıb. Vuruşduğu ərazilərdən keçəndə 
dost-tanışlardan Teymuru soruşub, görənlər onun ön cəbhədə ol-
duğunu deyiblər. Yazıq qardaşım, internet vasitəsi ilə yayılan şəhid 
şəkillərinin içərisində üzü üstə düşən əsgər meyidi görüb, onu əlin-
dəki əlcəkdən tanıyıb. Bu əlcəyi Teymura Bakıdan o, alıb gətirmiş-
di. Ondan sonra hərbi hissə komandanlığına bu barədə xəbər verib, 
Goranboya gələrək qardaşımın meyitini morqdan götürüb... Nurana 
deyirəm, sən nə zülm çəkdin, Teymuru elə cansız görəndə... Sən o 
boyda yolu əziz qardaşını çiyinlərində necə gətirdin? Aldığı yaraları-
na necə baxdın, necə öpüb-oxşadın onu?

Həyətimizdə iki toy çalınacaqdı... Bizim həyətdə qardaş toyu ça-
lınmadı. Hətta Nuran Teymur üçün bəy kostyumu da almışdı, onu 
kiçiltmək üçün aparıb birlikdə dərziyə vermişdilər. Teymurun 40-ı 
çıxandan sonra Nuran gedib həmin kostyumu götürüb gəldi... Bir 
dəfə də onda öldüm, dirildim... Teymurun dəfnindən üç ay sonra sev-
diyi qız nişanlandı...

Nuranın nişanlısı isə həmin günlərdən etibarən, mənə bacı oldu. 
Nuranın nişanlısının ailəsi başımıza gələn faciənin ağırlığını hiss et-
diklərindən, toy çaldırmadılar. Nuran dedi ki, əgər Teymurun toyu 
olmadısa, mən də bu həyətdə toy çaldırmayacağam. Gəlinimizin atası 
Mehman dayı ağsaqqal və müdrik kişidir, atamla danışıb məsləhət 
etdilər ki, ASAN xidmətdə gənclərin kəbini kəsilsin, sonra qızı toy-
suz-çalğısız evimizə gətirək. Belə də etdik.
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İndi Nuranın bir oğlu olub, uşağın bir yaşı var, adını Teymur 
qoyduq. Bu gün evimizin - ailəmizin sevincidir Teymur. O da əmisi 
Teymur kimi sarışındır. Atası ona “Paşam” deyir. Böyüyəndə, adını 
daşıdığı Azərbaycan Milli Ordusunun Quru Qoşunlarının giziri, əmi-
si Teymur Qasımov haqqında çox həqiqətləri biləcək...

Teymur həyatsevər, yaşamaq eşqi ilə dolu bir gənc idi. Mingə-
çevirdə avarçəkmə üzrə Respublika olimpiadalarında həmişə qalib 
gələrdi. Təkcə məktəbdə deyil, işində də həmişə fərqlənərdi. Dostları 
arasında mərd, sözünə, əhdinə sadiq bir oğul kimi ad çıxarmışdı. Ap-
rel döyüşlərindən sonra 8-ci sinfə qədər təhsil aldığı 3 saylı şəhər orta 
məktəbi onun adını əbədiləşdirdi. Məktəbdə Teymur Qasımovun hə-
yatından bəhs edən guşə yaradılıb. Məktəbin rəhbərliyi və kollektivi 
Aprel şəhidlərinin, eyni zamanda qardaşımın adına layiq tədbirlər 
keçiriblər. Belə tədbirlər həm də uşaqlarda vətənpərvərlik ruhunu 
yüksəldir. İnanıram ki, Aprel şəhidlərinin qəhrəmanlığını müasir 
gənclərimiz həmişə xatırlayacaqlar.
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ŞAHİNƏ “DAĞ CANAVARI” DEYİRDİLƏR

Görənləri əvvəlcə onun masmavi 
gözləri heyran edirdi. Məktəbdə oxu-
yanda şagirdlərin, dostlarının sevim-
lisi idi, ailədə, qohum-qonşu arasında 
isə hamının istəklisi, sözü-söhbəti idi 
Şahin. Haraya getsəydi özü ilə bərabər 
sevinc aparardı, gözlərinin mavi işığın-
dan hər kəsə pay düşərdi. 21 yaşına kimi 
qazandığı ən böyük mükafat məhəbbət 
oldu... Bir də arzuladığı o uca məqam: 
ŞƏHİDLİK!

Şahin Cavadzadələr ailəsinin üçün-
cü oğlu idi. 1995-ci ildə, mayın 15-də 
Beyləqanda doğulmuşdu. 2001-ci ildə

əlinə üçrəngli Azərbaycan bayrağını alıb, rayondakı Fərman Hacıyev 
adına 2 nömrəli orta məktəbin 1-ci sinfinə qədəm qoymuşdu. 2012-ci 
ildə məktəbi bitirmişdi, həmin ilin yay ayında isə həqiqi hərbi xid-
mətə çağırılmışdı. “N” saylı hərbi hissədə xidmətdə ikən, könüllü 
olaraq Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə fəaliyyətə başlamışdı. Kiçik gizir 
rütbəsini alanda, sevincinin həddi-hüdudu olmamışdı. 2014-cü ilin 
iyul ayından etibarən, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə hamı onu gizir 
kimi tanıyırdı.

Nümunəvi əsgərlikdən gizir olana qədər, o, keçdiyi yolda ağır 
sınaqlardan çıxmışdı. XTQ-də əsgərlərin işi asan olmur ki... Onlar 
dağda-daşda, istidə-soyuqda, dərədə-təpədə, günün hər vaxtında tə-
limlərdə olur, vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanmaq üçün güc top-
layırlar. Belə təlimlərdən döndükdən sonra bir dəfə sosial şəbəkədəki 
hesabında yazmışdı: “Sizin “fantastika” deyib izlədiyiniz filmlər bi-
zim həyatımızın canlı şəkilləridir. Siz rahat yatarkən, biz sizi qoruyu-
ruq. Yuxunuz şirin olsun. Rahat yata bilərsiniz. Biz növbədəyik...”.

Qulluq etdiyi hərbi hissədən ezamiyyətə buraxılanda, doğma 
Beyləqan rayonuna gedərdi. Doğulduğu yurdun təbiətini, havasını 
çox sevərdi. Hərdən ağ köhlən atına minib, kənddə o baş-bu başa 
çapardı. Onun bir şakəri də var idi, haraya getsəydi, üçrəngli Azər-
baycan bayrağını özü ilə gəzdirərdi. 2015-ci ilin 9 noyabrında, Bay-
raq günündə yazmışdı bu sözləri: “Şəhidlərimin qanı ilə boyanan 
qürurum, Bayrağım! Heç zaman zirvədən enmə. Xalqımı, dövlətimi 
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Bayraq günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Cənab Prezidentimizə də 
uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Mən ona güvənib inanıram ki, 
Cənab Prezidentimizin əmri ilə torpaqlarımız alınaraq işğaldan azad 
olunacaq... Bax, o gün çox yaxındır...”.

Şahin Cavadzadə təlim məşqlərinə, əməliyyatlara getdikcə, gün-
lərini sayırdı... Torpaqlarımızın erməni qəsbkarlarından azad olu-
nacağı günü səbirsizliklə gözləyirdi. Bir neçə ay əvvəl onunla bir 
bölükdə olan hərbçi yoldaşları düşmən təxribatı nəticəsində həlak 
olmuşdular. Bu hadisədən sonra Şahin və silahdaşları özlərinə yer 
tapa bilmirdilər. Həmin ərəfədə Şahin Cavadzadə hamı yatandan 
sonra dəftərçəsinə yazacaqdı: “Siz Tarix yazdınız qardaşlarım... Hər 
zaman ürəyimizdə və xatirələrimdəsiniz... Sizin qisasınız hər dəfəsin-
də alınır... Amma bu qisas bizə bəs etmir... Allah rəhmət etsin, Sizinlə 
birlikdə Vətənimiz uğrunda canlarını orduda fəda edib, Şəhid olan 
qardaşlarımıza...”.

2016-cı il mart ayının 3-də isə o, bu sözləri yazmışdı: “Hələ ki, bə-
dənimdə qan qalıbsa, nəfəsim varsa, düşməndən qisasımı almadan, 
bir addım da geri çəkilmərəm... mənim son yerim Qarabağımdır... 
Qana qan, cana can alacağam inşallah...”

Bütün hikkəsini, hirsini yazmışdı... İtirdiyi dostlarının, qardaş-
larının ağrısını, dərdini yığmışdı ürəyinə... Evlərində olanda kənd 
adamları arasında üzü gülsə də, içində çəkdiyi bir yük var idi Şahi-
nin... Bir dəfə anası İradə xanımla söhbətində ona demişdi:

-Ana, dostumuz şəhid olub, onun evinə getmişdik. Anası elə ağ-
layırdı ki... Onun ağlamağını, axıtdığı göz yaşlarını unuda bilmirəm... 
Ana, səndən bir xahişim var, mən ölsəm, sən mənim üçün elə ağlama...

Həmin günü xatırlayır İradə xanım:
-Üstünə çımxırdım, dedim, ay oğlum, o nə sözdür deyirsən... Ağ-

lamağa başladım. Ürəyim elə hər zaman səksəkədə idi. Hər balanın 
öz yeri var. Bilmirəm, nədəndirsə, onu bir başqa cür istəyirdim. Şa-
hin mənim dostum idi, sirdaşım idi. Həəəəə... həmin gün çox ağlatdı 
məni. Sonra gözümün yaşını silib dedi: - “Ana, zarafat edirəm. Mən 
ölmərəm. Bilmirsən ki, dağ canavarıyam... O uca bayrağımızı Şuşa-
ya sancmayınca, ölən deyiləm. Ağdamı, Şuşanı almayınca, o yerləri 
sənə qarış-qarış gəzdirməyincə bu dünyadan köçən deyiləm… Heç 
bir dəqiqə surəti xəyalımdan çıxmır ki... Evimin səs-küyü, yaraşığı, 
işığı idi Şahin. O gələndə həyət-bacamız, ev-eşiyimiz gülüşlərə qərq 
olurdu. Ölümü ilə evimin növrağını, bəzəyini-düzəyini, işığını apa-
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rıb, Şahin. Aprelin 1-də mənim ad günümdür. Bacısı Firuzənin tele-
fonuna mesaj yazıb məni təbrik etmişdi, gözəl cümlələri bir-birinin 
ardınca düzmüşdü: “Salam, canım anam. Ad günün mübarək. Hər 
zaman üzün və könlün gülsün. Nə yaxşı ki varsan... Hər zaman da 
ol... Sevimli anam, Xızıdayam. 3-4 günə gəlib səni təbrik edəcəyəm. 
Sənə elə bir doğum günü keçirəcəyəm ki...”. Oğlumun mənə doğum 
günümdəki “hədiyyəsi” Vətən uğrunda həlak olması oldu.

Güzəranımızla əlaqədar Bakıda ev tutmuşduq, orda yaşayırdıq. 
Xidmət etdiyi hərbi hissənin də Bakıya yaxın olması ürəyimcə idi, elə 
bilirdim ki, gözüm Şahinin üstündədir. Bir də nədənsə, balamı qə-
zavü-qədərdən qoruyacağıma inanırdım. Qoruya bilmədim, balamı. 
Onun üçün ayırdığım otaqda çarpayısının üstünə Azərbaycan bay-
rağını vurmuşdu. Bayraq onun üçün ən ali qüvvə idi. Məni təbrik 
edəndən 1 gün sonra, aprelin 2-dən etibarən, oğlumla heç kim əlaqə 
saxlaya bilmədi. Mən də adətən ağlayan deyiləm, amma o gün ürə-
yim köksümə sığmırdı. Binəqədidə kirayə qaldığımız evdən bütün 
qohum-əqrəbaya zəng etdim, oğlumu onlardan xəbər aldım. Məni al-
dadıb dedilər ki, narahat olma, təlimdədir. Sən demə, Şahinim Talış 
yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub... 2015-ci ilin okt-
yabr ayında maşını ilə qəza keçirmişdi. O maşından sağ-salamat çıx-
mışdı. Burnu da qanamamışdı. Xəbəri eşidib təlaşla zəng vurdum. 
Özü telefona cavab verib demişdi ki, ana, narahat olma, sağ-salama-
tam. Təki sən ağlama. Şahin bu dünyaya sevinc paylamaq üçün gəl-
mişdi. Masmavi gözləri hər zaman gülərdi. Ağlamağı sevməzdi oğ-
lum... Ancaq dayana bilmirəm axı...

Axı mən cavanam, qara geymə sən,
Başına-gözünə elə döymə sən,
Ruhum yanındadı, inciyərəm mən.
Vurma dizlərinə sən yana-yana,
Ağlama, ana.

Qulaq as, Xan Araz hay-harayımdı,
Oxşa çinarları, sərvi boyumdu,
Hər payız gələndə mənim toyumdu,
Geyin təzə libas, çıx bir eyvana,
Ağlama, ana.
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Vaxtsız budağından düşən yarpağam,
Vətən torpağına qarışacağam,
Nə qədər həyat var, yaşayacağam,
Vətən torpağına səcdə qıl, ana,
Ağlama, ana.
                           (Məhərrəm Mahir)

Aprelin 8-i bizə dedilər ki, Şahin yaralıdır, onu Bərdədən Bey-
ləqanın xəstəxanasına gətirəcəklər. Bir Allahın xəbəri oldu məndən 
ki, Bakıdan kəndə necə gəlib çatdım. Baxdım ki, kəndimizin yolları 
qatı dumana bürünüb. Bu kənd, bu yerlər indiyə kimi elə duman gör-
məmişdi. Balamın həlak olmasına təbiət də yas tutmuşdu, qatı duma-
na bürümüşdü dünyanı...

Şahinin əmisi Əsəd deyir ki, sevgili qardaşı oğlunu Bərdədən ge-
dib özü gətirdi. Şahinin tabutunu sevdiyi üçrəngli bayrağa bükmüş-
dülər. Əsəd Cavadzadənin söylədiklərindən:

- Bütün qardaş balaları, bir yana, Şahin bir yana idi. Şahinlə xü-
susi dostluğumuz var idi. Axırıncı dəfə mart ayının 28-də Beyləqa-
na gələndə, oturub əmi-bala xeyli söhbət etmişdik. Vətəndən, dost-
dan-tanışdan, hətta istədiyi qızdan da danışmışdı mənə. Biz ailədə 10 
uşaq olmuşuq. Şahin isə ailəmizin ilk şəhidi deyildi. 1993-cü ildə 18 
yaşlı qardaşım Akif də elə həmin Talış yüksəkliyi uğrundakı döyüş-
lərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuşdu. Şahin üzünü görmədiyi, nəfəsini 
duymadığı o gənc şəhid qardaşımla yanaşı eyni qəbiristanlıqda dəfn 
olunub. Fərq ondadır ki, Şahin qələbəmizdən xəbər tutdu. Akif isə 
nigaran getdi. Vətənpərvərlikdə elə Şahin də üzünü görmədiyi qar-
daşıma bənzəyirdi. Ancaq Şahinin şəhidliyi Akifin şahidliyinə bənzə-
mirdi. Şahinin şəhidliyini el-obamız bayram kimi qarşıladı. Lap türk 
ellərimizin dastanlarında olduğu kimi, bütün xalqımız Aprel döyüşü 
şəhidlərini çox ucalara qaldırdılar. Əlbəttə, vətən torpağı uğrunda ca-
nından keçən hər bir əsgərimizin, şəhidlərimizin xatirəsi bizim üçün 
doğmadır. Şahinə Tanrı bir qız gözəlliyi nəsib etmişdi. İşığına yol get-
mək olardı. Nə qədər həyatsevər, enerjili idi... Digər dəyərli xüsusiy-
yəti, çox qürurlu olmasındaydı. O hərbi qulluğa ehtiyacdan getmə-
mişdi. Şükür Tanrıya ki, dolanışığımız pis olmamışdı. Onun ehtiyacı 
torpağa idi. Görünür, elə bu torpağın da ona ehtiyacı var imiş...

Şahin kəşfiyyat komandiri Elvin Namazovun qrupunda - gizirlər 
Seymur Baxışov, Sərxan Bayramov, Toğrul Fərəczadə, Teymur Qa-
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sımov, Bəxtiyar Hacıyevlə erməni tərəfinə keçərək verilən tapşırığı 
yerinə yetirmiş və qəhrəmanlıqla həlak olmuşlar. Qanlarının əvəzi 
olaraq, Talış yüksəkliyi uğurunda qələbə çalmışlar. İgid döyüşçülər 
aprelin 3-də düşmən tərəfindən atılan mərmilərin partlaması nəticə-
sində həlak olmuşdular. Onlara “dağ canavarları” deyirdilər, yoxsa, 
igid oğullar düşmənə belə asanlıqla can verməzdilər... Hərbi hissədə 
qulluq etdikləri zaman, saysız-hesabsız uğurlu əməliyyatlar keçirmiş-
dilər... Şahin özü deyirdi ki: “Biz o qəhrəmanların davamçılarıyıq. Biz 
o şəhidlərin yolunu tutmalıyıq, onlar şərəfimiz və sədaqətimizdir!!! 
Biz şəhid verməyə və o itkiyə dözməyə öyrəncəliyik...”.

Bu yolu da Şahin özü seçmişdi... Bu da alın yazısıdır... Neyləyə 
bilərik ki... 

Şahinin atası Yaşardan söz almaq olmurdu ki... neçə dəfə cəhd 
etdi ki, oğlunun adını çəksin. Sonbeşik balasının adını çəkincə, gözlə-
rinə gücü çatmadı. Deyirlər, kişilər ağlamaz. Ancaq oğul dərdi ataları, 
kişiləri də ağladır. İki oğlunu-Emini və Fikrəti evləndirmişdi. Onları 
ev-eşik sahibi etdiyi üçün rahat idi. Evinin ərköyünü, şıltağı Şahini 
axır vaxtlar doyunca görməmişdi... Şahin gah təlimlərdə olurdu, evə 
gələndə də dostlarını, tay-tuşlarını başına yığardı, ya da qardaşları-
nın körpələri ilə vaxtını keçirərdi. Yaşar da oğlunun qayğısız həyatı-
na baxıb fərəhlənirdi... İndi evinin hər tərəfində, kəndin küçələrində, 
yollarında, hər yerdə Şahinin izini axtarır. Dərindən ah çəkib, söhbətə 
qoşulur. O xatirələr dağ boyda Yaşarı kiçildib, belini büküb... Hələ 
cavan olanda, 18 yaşlı qardaşı sındırmışdı qəddini, indi də, oğul dağı 
vuruldu sinəsinə... Beləcə, ahların-acıların içərisində gecələri səhər 
edir, gözlərinə yuxu getmir ki, barı yuxusunda görə ciyərparəsini...

İndi nə var ki, müharibə aparmağa, -deyir Yaşar:
- Qardaşım Akif şəhid olanda, 1993-cü ildə çox çətinliklər gördük. 

Bax burada, yaxınlıqdakı Haramı düzünə gətirib 12 avtobus gənc oğ-
lanları boşaltdılar. Erməninin qabağına cavanlardan çəpər çəkdilər. 
Axşama eşitdik ki, o avtobusdakı uşaqlardan biri də sağ deyil... Qay-
dasız müharibə aparırdılar. Yoldan, bazardan yığıb gətirdikləri ha-
zırlıqsız uşaqları düşmən qabağına çıxarırdılar... Səhərisi günü də 
gedirdik Peyğəmbər məscidinə, şəhidləri sahiblərinə vermək üçün... 
Ancaq Şahin döyüşə bilirdi, Şahin sağ da qala bilərdi... Bilmədim nə-
dən oldu? - deyib, gözlərinin dayanmayan yaşını silir Yaşar kişi:

-Artıq hərbidə püxtələşmişdi. Boyuna baxıb fəxr edirdim. Həmin 
günü topların, mərmilərin səsindən ev silkələnirdi. Biz nə biləydik ki, 
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Şahin elə gəlib bu yollardan keçib, düşmənlə üzbəüz döyüşə gedib. Biz 
burada rahat yatarkən, özünün dediyi kimi, o, bizi qoruyurdu. Ancaq 
həmişə söhbət düşəndə deyirdi ki, mən elə bir iş görəcəyəm ki, mənim-
lə fəxr edəcəksiniz. Sən demə, özü arzuladığını bilirmiş... Ürəyindəkini 
biz bilmirdik. Dəftərində yazmışdı ki, “Hər oğul şəhid ola bilməz”.

Füruzə evin kiçik qızı, üç qardaşın bir bacısı idi. Qardaşları Emin, 
Fikrət, Şahin bir yerə toplaşanda, Füruzə üçün xüsusi bayram olurdu. 
Ancaq evdə daha çox Şahinlə dostluğu tutardı. Şahinin sevgilərindən, 
sevdiklərindən xəbəri olurdu, bacısının. Kənddə toy-bayram olanda, 
gənc qızların ona oğrun-oğrun baxmasının da fərqində idi, bacısı. Şa-
hin də nə Şahin... Mavi gözlü, hündür boylu, şux qamətli, şirin sözlü, 
sevdalı, ədalı... Toylarda oynamağı bir başqa aləm idi... Hələ axırıncı 
dəfə o, Novruz bayramı günlərində Füruzəyə demişdi ki, bacı hazır-
laş, qaqan, bu yaxınlarda səni elçi göndərəcək... O gecə yata bilmədi 
Füruzə, gözünə yuxu getmədi ki... Xəyalında növbə-növ xonçalar tut-
du, əyninin paltarlarını dəyişib-çıxardı, qardaşının seçdiyi qıza min 
cür bər-bəzək vurdu... Səhər ayılıb ala qardaşının üzündən sevinclə 
öpdü də... Füruzə qardaşının gözlərindəki işığı sevərdi. Dedi ki, ay 
Şahin, bütün gecəni sənin toyun haqqında fikirləşmişəm... Şahin də, 
“tələsmə, toyu payızda edərik”, - dedi. O, bayram günləri təlimə get-
məzdən əvvəl yenə də yol çantasından ən bahalı şokaladları çıxarıb 
Firuzə üçün qoydu. Bu şirin oğlan, bacısına da hər zaman ən dadlı 
şirniyyatlar alıb gətirərdi...
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Əfsuslar olsun ki, indi bütün bunların hamısı acı bir xatirədir:
- Dünən yenə qar yağmışdı. Çıxdım həyətə, qara nifrət elədim, 

bilirsiniz niyə? Çünki Şahin qarı çox sevirdi. Uşaq vaxtı qarda oynadı-
ğımız günləri xatırladım. İndi ancaq xatirələrlə yaşayıram. Bu yaşayış 
deyil, əzabdır mənim üçün, - deyir Füruzə. Amma qardaşı ilə bağlı 
söhbəti bitib-tükənmir:

- Onu xatirələrdə axtarmaq mənim üçün çox çətindir. İnanmaq 
istəmirəm... Şahin heç vaxt bizə problem yaşatmadı, onu bir dəfə də 
kədərli görmədim, bir dəfə xətrimə dəyməyib ki, o incikliyimi dilə 
gətirim... Bu evimiz o gələndə toyxanaya bənzəyirdi. Sevdiyi mah-
nıların sədaları altında qol götürüb oynayardı... Onun bir oynamağı 
var idi ki... İndi toylarımız darıxacaq Şahin üçün... Ən çox sevdiyi isə 
“Azərbaycan oğluyam” mahnısı idi. Onu 3 gün görməyəndə, darıxır-
dım... İndi bir gör, getdiyi neçə vaxtdır... Neyləyim mən? Kimdən 
alım Şahinimi? Kimdən soruşum qartal gözlü Şahinimi? Elə bilirəm 
ki, yenə qapı açılacaq, yenə Şahin şaqraq gülüşləri ilə evimizə sevinc, 
şadlıq gətirəcək... Sən demə, mələk deyib göydə axtardığımız mələk-
lər elə yanımızda olurmuş... Mənim də mələk kimi bir qardaşım var 
idi... Fərqində deyildim... İnanmazdım ki, məni bu yerlərdə qoyub 
gedə bilər... Torpaq məndən güclü oldu... Deyirəm ki:

Sən gedəndən ev eşikdə sazaqdı,
Yolun düşsə, bu dünyaya bir də gəl,
Gündüzlərim döndü gecə oldu gəl, 
Cavanlığım yavaş-yavaş soldu gəl,
Səndən sonra bu dünya da boşalıb,
Yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl...
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-Gəlmir... Gözləyirəm... Gəlmir... Onu bir də görmək üçün, bü-
tün ömrümdən keçərəm... Qardaş necə şirin olurmuş, ağzımın dadı 
qardaş... Bəs deyilmi bu axan qanlar... Vətən hələ neçə oğul verməli-
dir axı?! Bilmək istəyirəm ki, sonu nə zaman gələcək Şəhid yolçulu-
ğunun... Mən istəmirəm ki, daha bacıların gözü yolda qalsın... Mən 
dünyamıza sülh istəyirəm...

... Şahin Cavadzadənin həyat yolunu naxışladığım bu yazının so-
nunda, elə Şahinin öz sözlərini yazıram: “ Kazarmadan çölə çıxdım. 
Külək elə sərt əsirdi ki... Yağan yağış da gözlərimə iynə kimi batırdı. 
Bir siqaret çəkməyə külək və soyuq imkan vermirdi. Biz 2 min-3 min 
km yüksəklikdə Sizi qorumaq üçün burdayıq. Hərdən fikirləşin, yada 
salın ki, o əsgər postlarında dayanan oğullar nələr çəkirlər... Azərbay-
can əsgəri Vətəni belə qoruyur! Allahım, sən özün əsgərlərimizi qoru 
... Havanın soyuğu, qarı, yağışı bizi qorxutmaz! Çünki biz dağlarda, 
aranda, yaylaqlarda da vətənin keşiyini çəkirik. Xalqımızın, Dövləti-
mizin var olması, yaşaması üçün bizim kimi oğulları var! Sən rahat 
nəfəs al. Bizim kimi övladların tükənməyib, VƏTƏN!”
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ANA, OĞLUMDAN  
MUĞAYAT OL!

Bərdənin Mustafaağalı kəndində də 
baharın ətri duyulur. Budaqlardakı tu- 
murcuqlar göyərirdi. Təbiətin qışdan 
yaza keçən günləri idi. Hər kəs bayram 
əhval-ruhiyyəsini yaşayırdı. Aprel ayı-
nın 2-nə keçən gecə düşmənlə üzbəüz-
dəki təmas xəttində atılan silahların səsi 
uzaq olmayan bu kəndə də çatırdı.

Nənəsi Reyhan xanım 27 yaşlı nəvə-
si Səbuhi Musayevi xatırlayıb deyir:

- Səbuhi axırıncı dəfə evə Novruz 
bayramında gəldi. Gizlənmişdi, tor-
ba atmışdı qapıya. Mən də nə bilim ki, 
bu Səbuhidir. Götürüb bayram payı

qoydum torbasına. Bir də baxdım ki, özü kənardan çıxdı, elə sevin-
dim ki... Bayramlaşdıq. Sonra da məni götürüb evlərinə apardı. Bay-
ramı bərabər keçirtdik. Axırıncı dəfə evdən ayrılanda, bayrağı öpdü. 
Dedim nə olub, niyə öpürsən onu, oğul? Cavab verdi ki, nənə, biz 
o bayrağın çörəyini yeyirik. Sonra da gedib Mingəçevirdə olan qo-
hum-əqrəbamızın hamısı ilə görüşüb bayramlaşmışdı. İki qardaşdır 
Səbuhigil. Özünün də Fərid adlı bir oğlu var, uşaq 5 yaşındadır. Hələ 
bilmirik onu necə kiridək, oturub-durub deyir ki, məni atamın yanına 
aparın. Atası evə gələndə uşağın toy-bayramı olurdu...

Səbuhi Rəfael oğlu Musayev 16 iyun 1988-ci ildə doğulmuşdu. 
Azərbaycan torpaqlarını ermənilər zəbt eləyəndə o da elə oğlu Fə-
ridin yaşında idi, 5 yaşı ancaq olardı. Həmin illərdən bu günə qədər 
atəş səsləri eşitmişdi. Azərbaycanın Daxili Qoşunlarında hərbi xid-
məti başa vurandan sonra, təhsilini elə bu istiqamətdə davam etdir-
məyi qərara almışdı. Sonra Müddətdən Artıq Xidmətə yazıldı, çünki 
ordudan ayrılmaq istəmirdi. Arzusu Vətən torpaqlarını azad görmək, 
oğlu Fəridi müharibəsiz, qansız-qadasız Azərbaycanda böyütmək idi.

Aprelin 6-sında anasına sonuncu zəngini vurur və deyir ki, nara-
hat olmasınlar, qaldığı yerdə sakitlikdir. Üstəlik anasına gözaydınlığı 
da verir: “Ermənini qovub çıxartmışıq, buralarda erməni nə gəzir”, - 
deyir. İçindən keçənləri anası üçün üyüdüb-tökür: “Üç gündür çörək 
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yemirik, vaxtımız da yoxdur, başımız qarışıb müharibəyə. Tankla 
analarını ağlatmışam... Bayrağı da aparıb sancmışıq... 5-6 günə gedib 
Şuşaya da sancacağıq bayrağı”, - deyir. Anası ilk dəfə idi ki, oğlunun 
gümrah səsini eşidirdi...

Yaxın qohumları ilə danışandan sonra, Səbuhi tankçı yoldaşları 
ilə oturub nahar edir. Torpaqları aldıqları gündən bu yana ilk dəfə idi 
ki, bərabər çörək yeməyə vaxt tapmışdılar. Süfrə təzəcə açılmışdı, elə 
bu vaxt cəbhənin ermənilər olan hissəsindən gözlənilmədən bir mər-
mi atılır. Mərmi tankın yanında partlayır. Qəlpələrdən biri Səbuhiyə 
dəyir, həmin andaca qəlpə yarasından həlak olur. Tap Qaraqoyun-
luda düşmənlə üzbəüz səngərdə bir Azərbaycan əsgrərinin də ruhu 
göylərə qovuşur...

27 yaşlı Səbuhi vətənpərvər oğul idi. Hərbidə qulluq etməyi 
şərəfli iş sayardı, dostları arasında da tutduğu yolu sevgi ilə təbliğ 
edərdi, hətta Mustafaağalı kəndindən 5 nəfər həmyaşıdını da Orduda 
Müddətdən Artıq Xidmətə aparmışdı. Arzuları tükənməz idi, böyük 
köç-külfət sahibi olmaq istəyirdi. Ancaq tale ona elə ömür yazdı ki, 
yeganə oğlu Fəridi böyütmək qismətindən belə, uzaq düşdü. Bəlkə 
ürəyinə dammışdı, ona görə sonuncu dəfə evdən çıxanda dönüb ana-
sına demişdi ki, Fəriddən muğayat olsun...

5 yaşlı balaca Fəridin xatirində hündürboylu atasının xatirəsi ya-
şayır. Böyüdükcə yoxluğunu dərk edir, gəlməyəcəyini bilsə də, onun 
yolunu inadla gözləyir. Axı oğlan uşaqları hərbi paltar geyinən atanı 
çox sevir və ona bənzəmək istəyirlər...
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 MƏN MÜŞFİQİ SORDUM  
GƏLİB GEDƏNDƏN…

...Raminin valideynləri Arif Oru-
covun və Aygün xanım Məmmədlinin 
yataqxanadakı birotaqlı evinə gəlib, 
sıxıla-sıxıla başsağlığı verdilər. Ağladı-
lar, kövrəldilər. Sonra da mətləblərini 
dilə gətirdilər, üzrxahlıq edib dedilər 
ki, oğlu Raminin toy dəvətnamələri 2-5 
aprel döyüşləri başlamazdan əvvəl pay-
lanıb... Əgər icazə versəydilər, toyu baş-
layardılar...

Aprelin 29-da Ramin Ümidliyə toy 
çaldırdılar... Bütün tələbə yoldaşları və 
dostları yanında idi. Yalnız bəyin əy-
ləşdiyi masanın arxasında bir yer boş 

qalmışdı. Boş stulun qarşısına iki qırmızı qərənfil qoyulmuşdu. Aprel 
ayının 2-dən 5-nə qədər olan döyüşlərdə həlak olmuş Müşfiq Oruco-
vun məzarının üstündən gətirilmişdi bu güllər, Ramin toy günündə 
də əziz dostunun xatirəsini beləcə əziz tutdu. Ramin Ümidli deyir 
ki, heç toyu da planlaşdırdıqları kimi olmadı. Halbuki, toydan əvvəl 
Müşfiqlə çox danışıb götür-qoy etmişdilər. Raminin toyunda iştirak 
etmək üçün, əsgər Müşviq Orucov ona düşən ezamiyyəti də geriyə 
atmışdı, komandirindən xahiş edib gələcəyi günü aprelin sonuna sax-
lamışdı.

Ramin Ümidli, Azərbaycan Texniki Universitetinin məzunu, 
Müşfiq Orucovun tələbə yoldaşı və dostu:

- Bizim üçün çox ağır idi. Torpaqlarımızın müzəffər əsgərlərimiz 
tərəfindən geri alınması xəbərlərini həyacanla izləyirdik, sonda qələ-
bə gözləyirdik və hamımız döyüşə getməyə hazırlaşırdıq. Onun şə-
hid olması xəbərini məhəllə qonşuları və Müşfiqin dostu Elvin söylə-
di mənə. Dostlarımızı bir araya yığıb, 22 yaşlı şəhidi, Müşfiq Orucovu 
qarşılamağa yollandıq, onun Bakıya gətirilən tabutunu çiyinlərimiz-
də daşıdıq.

Dostları bu dəfə onu yaşadığı yataqxananın həyətinə çiyinlərin-
də gətirdilər. Müharibənin başladığını, torpaqlarımızın alındığını eşi-
dəndə çox sevinmişdik, - deyir Ramin:
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 - Bilirdik ki, vətənin torpaqlarını azad edəndə şəhidlərimiz də 
olacaq, ancaq Müşfiq heç ağlımıza gəlməzdi. Müşfiq, İsmayıl, Cavi-
dan, İldırım və mən bir qrupda oxuyurduq. Bütün qrup yoldaşları-
mız ilə aramız xoş, münasibətimiz gözəl idi. Ancaq biz 5 dostun ara-
sındakı ünsiyyət tamam fərqli idi. Bir əlin 5 barmağı kimi idik. Baş 
barmağımız Müşfiq idi. Aramızda ən son söz onun olurdu, qərarı 
Müşfiq verirdi. Universitetdə oxuyanda bir dəfə 10 gün evdə xəstə 
yatmalı oldum. Dostlar gəlib hal-əhval tuturdular, amma Müşfiq 10 
gününü mənim yanımda oldu, məni tək buraxmadı. Elə bil ki, səfimiz 
pozulub, gücdən, tabdan düşmüşük. Biz hətta səyahətlərə də beşimiz 
birlikdə gedərdik. Onun ən böyük arzusu da mənim toyumda iştirak 
etmək idi. Mən o toyu təxirə salmaq istəsəm də, el-oba, valideynlərim 
razı olmadı... Toyu Müşfiqi yad etməklə açdıq. Bütün tələbə dostları-
mız əvvəlcə Müşfiqdən danışdılar... Bəlkə də onun ruhu bizi görürdü 
o gecə...

Əhmədlidə, Zığ yolu deyilən massivdə çoxsaylı tikililərdən bi-
rində yaşayır indi Orucovlar ailəsi, burada evin ağbirçəyi Əntiqə xa-
nımın başına yığışıblar. 1993-cü ildə Zəngilan işğal olunarkən gəlib, 
məskunlaşdıqları yataqxana deyəsən plana düşdüyündən, oranı tərk 
ediblər. Amma ömürlərinin çox hissəsi o yataqxanada keçmişdi. 1993-
cü ildə Orucovların qızı Günel və bir il sonra isə, 18 sentyabr 1994-cü 
ildə oğlu Müşfiq həmin yataqxanada dünyaya göz açmışdılar. Həmin 
səsli-küylü yataqxanadan Müşfiq dərsə getmiş, sonra universitetə 
daxil olmuşdu. 2015-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetini bitirən-
də də orada yaşayırdılar.

- 26 oktyabr 1993-cü ildə hamımız Zəngilanı qoyub gəldik, - deyir 
Aygün müəllimə:

- 3 günə birtəhər Arazı vurub keçdik. Əvvəl itkilərimiz olmadı, 
amma sonra oldu. Vətən, torpaq, yurd, doğmalarının məzarının xif-
fətini çəkən o qədər həmyerlilərimiz, qohumlarımız dünyasını dəyiş-
di ki... dərddən, həsrətdən payız yarpaqları kimi saraldılar, soldu-
lar, əbədiyyətə qovuşdular. Çətindir vətənsizlik. Televizorda meşə, 
dağ, çay görəndə, Zəngilanın dağlarına, meşələrinə bənzədirdim. O 
dəqiqə ağlayırdım, gözümün yaşı sel olub tökülürdü. Müşfiqin 2 yaşı 
var idi. Bir dəfə yataqxananın ümumi dəhlizində qız-gəlinlə söhbət 
edirdim, bir də gördüm qaça-qaça gəlib, boynumu qucaqaldı, qulağı-
ma pıçıldadı ki, ana, televizorda meşələri göstərirlər. Uşaq elə bilirdi 
ki, mən mütləq o mənzərələrə baxmalıyam. Gözünü açandan məni 
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vətən həsrəti ilə qovrulan görmüşdü. Biz nə biləydik ki, müharibə 
balalarımızın yaşı qədər uzanacaq... Və günlərin bir günündə çətin-
liklər içərisində böyütdüyümüz balalarımız gedib şəhid olacaqlar... 
Biz nələr arzulayırdıq, başımıza nələr gəldi. Təzəliklə də qayınana-
mın müvəqqəti sığındığı bu birgözlü otağa köçmüşük. Həmin bircə 
otaq. Əntiqə nənənin 23 il bundan əvvəl gəlib yığışdığı sığınacaq. 
Bu otaqda nəvəsi ilə bağlı o qədər xatirələri var ki... Divarların dörd 
tərəfinə qonub şəkilləri, indi divarlardan baxır, daha danışmır, daha 
nənəsindən nağıl da istəmir, tumar da istəmir Müşfiq. Bir də divar-
dan asılı, sahibsiz qalan bir tar... O tarda hərdən muğamlar çalardı 
Əntiqə nənəsi üçün... Müşfiq tarda ifa etməyi gec öyrənsə də, əlləri 
tez yatmışdı simlərə. Nənəsinin sevdiyi “Gecələr” mahnısını lap tez 
öyrənmişdi:

Qollarımı dolayım, boynuna ay gecələr,
Mənim həsrətimsiniz, gecələr, ay gecələr.
Ürəyimdə səhərin neçə həsrəti yanar,
İntizar gözlərimdə gecələr uzun olar.
Quştək uçur xəyalım hardan hara gecələr,
Mən ki, həsəd aparıram yatanlara gecələr.

Gecələri yatmayan, səhərləri diri gözlə açan Əntiqə nənənin dər-
di yerə- göyə sığmır.- Əslində 80 yaşlı Əntiqə anamın yuxusu 1993-cü 
ildən ərşə çəkilib, - deyir, oğlu Arif müəllim:

 - 31 avqust 1993-cü ildə Nazirlər Kabinetinin bir böyük nü-
mayəndəsi gəldi Zəngilanın icra hakimi İlham Hüseynovun yanına. 
Hamımız yığışdıq binanın qabağına ki, bir xəbər öyrənək. Səhər ka-
binetdən çıxan köməkçi dedi ki, ermənilər qapının ağzını alıb, hamı-
nızı köçürdəcəklər. O gündən 2 ay keçdi. Bir də oktyabr ayının 26-
sı gördük ki, kəndə-kəsəyə səs düşüb ki, boşaldın kəndi, bəs erməni 
dağ aşağı enir. Dedik ki, bəs bizim top-tüfəngimiz var idi, qradları 
niyə saxlamısınız, atın erməni tərəfə. Elə həmin ərəfədə mərkəzdən 
rayona köməyə 120 nəfər əsgər göndərdilər. Bizim rayonun Şabanov 
soyadlı hərbi komissarı var idi. Çox tədbirli, bilikli hərbçi idi. Bir əs-
gərlərə baxdı, bir düşmən tərəfə. Hirslənib dedi ki, bu cavan uşaqları 
hara göndərmi- siniz. Bunlar heç silah tuta bilmirlər. Göndərilən bö-
lüyü geri qaytardı, o təcrübəsiz döyüşçülər, təpədən-dırnağa qədər 
silahlanmış erməninin qarşısında neyləyəcəkdi. Bu hadisədən əvvəl 
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isə, Şabanovun qurduğu döyüş taktikası ilə erməninin bizdən aldı-
ğı 10 kəndi geri qaytarmışdıq, hətta Qafanı da götürmüşdük. Bir də 
xəbər gəldi ki, bəs ATƏT-in sədri gəlir, aldığınız əraziləri geri verin. 
Yoxsa beynəlxalq ictimaiyyət bizi işğalçı kimi tanıyar. O şəhid qanları 
ilə alınan əraziləri yenə geri qaytardılar. Dünya ədalətsizdir. 1993-cü 
ilin belə ağrılı səhifəsi də var tariximizdə. Elə həmin günlərdə Qafan 
tərəfdən xəbər gəldi ki, qradları göndəriblər Beyləqana. Rayonun qo-
runmalı bir vaxtında, silah-sursatı başqa yerə göndərmişdilər. Zəngi-
lan rayonu hər tərəfdən mühasirədə idi. Füzuli də alınmışdı. Bir yol 
qalırdı - İrana keçmək. 3 gün Araz ağzı yol gedib, Zəngilanı, ata-baba 
məzarlarını, yurdumuzu qoyub çıxdıq... Bizim torpaqlarımız işğal 
ediləndə, ermənini işğalçı adlandıran olmadı, biz isə tarixi torpaqları-
mızı nə qədər doğmamızı, əzizimizi şəhid vermişik.

Əntiqə ana, Müşfiqi xatırlayanda ilk yadınıza düşən nə olur?
-Heç yadımdan çıxmır ki... Hər gələnin ağzına baxıram, deyirəm 

bəlkə Müşfiqimdən bir xəbər deyər. Bəlkə deyəcəklər ki, Müşfiq sağ-
dır. Balam 15 il oxudu, diplomunu görmədi. Hamı Müşfiqlə dost ol-
mağı xoşlayırdı. Bu evdə, bu divanda (əli ilə divanı göstərir) oturan-
da həmişə Müşfiqi tumarlayardım. Müşfiq əsgər gedəndən sonra, bir 
dəfə Arifi tumarladım. Soruşdu ki, ana, nə olub, niyə belə edirsən. 
Dedim ay bala, əlim Müşfiqə elə öyrənib ki, elə vərdiş olmuşam. Mən 
Müşfiqimin gününü, ayını sayırdım, ay tamam olanda, balamın ayı 
getdi, günü getdi deyirdim. Düz 9 ayını saydım. Ondan sonra ömrü 
qırıldı... İndi bu boş divanı tumarlayıram, -- deyib, yenə Müşfiqin 
oturduğu yerləri tumarlayır.

Əsgər Müşfiq Orucovun da ömrü aprel ayının 3-də axşamüstü, 
Tərtər tərəfdə Talış düzündə gedən döyüşlərdə bitir. Düşmən tərəfin 
atdığı mərmi qəlpəsindən 3 nəfər şəhid olur, 6 nəfər yaralanır, - deyə 
söhbətinə davam edir atası Arif müəllim.

 - Müşfiqin cibindən iki dənə güllə də götürmüşdü komandiri. 
Döyüşə gedəndə cibinə qoyub ki, birdən erməni əlinə keçərsə, son 
anda özünü vursun. Müşfiq çox zəhmətkeş oğul idi. Onunla ata-oğul 
yox, dost-qardaş idim. Ona imkan verirdim ki, özünü həmişə sərbəst 
hiss etsin, zəhməti sevsin. Universitetdə oxuduğu illərdə, əsasən də 
tətillərdə gedib özünə pul-para qazanırdı ki, ailəyə əziyyət vermə-
sin. Buna biz onu məcbur etmirdik. Özü belə istəyərdi. Boş oturmağı 
sevmirdi. Universitetə qəbul olunanda da 700 bala yaxın yığmışdı. 
Onu əsgərliyə yola salanda çox sevinirdim, oğlum hərbi xidmətdən 
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geri dönüb iş sahibi olacaqdı. Amma aprelin 1-dən sonra narahatlı-
ğım başladı. Məndə olan telefon nömrələrinə nə qədər zəng çalsam 
da, doğru söz deyən olmadı. Dedilər uşaqlar təlimdədir. Aprelin 4-ü 
qardaşım və bacım zəng vurub məndən Müşfiqi xəbər aldılar. Sonra 
da dedilər ki, yaralanıb. Əlim çatan, ünüm yetən hər yerə zəng vur-
dum. Uşaqdan bir xəbər deyən olmadı. Məəttəl qaldım, ölümü heç 
ağlıma da gəlməzdi axı... Sonra axşamüstü saat 5-də oğlumu bayrağa 
bükülmüş tabutda gətirdilər. Nə ömrü vardı ki, nə də hekayəsi ola. 
İndi də tam təfərrüatı ilə anlayanda, durub yerimin içərisində oturu-
ram. Tək oğlun ola, o da biləsən ki, bir də gəlməyəcək... Arzularımız, 
muradımız var idi...

Yataqxana divarları çox sıxırdı oğlumu. Ona görə ki, dostları-
nı qonaq çağıra bilmirdi. Utanırdı. Bir dəfə uşaqların ürəyi istəyən 
yeməkləri bişirdim, özümüz çıxıb gəldik qayınanamın bu evinə. O 
da dostları ilə, həmin 4 nəfərlə birlikdə qaldı evdə. Hamısı da tər-
biyəli, vicdanlı, etibarlı uşaqlar idi. Bir yerə yığışanda dərs oxuyar, 
özlərinə yeni iş planları cızardılar. İndi də gəlib yoxluyurlar bizi. Tək 
qoymurlar. Ancaq Müşfiqin yeri görünür. Oğlumun 1 metr 82 sm bo-
yuna baxıb fərəhlənirdim. İndi evin hər yerində əllərinin izi, nəfəsi 
var balamın. Çox çətindir. Dözə bilmirəm, - acı-acı deyir şəhid anası 
Aygün xanım.

Biz Müşfiqli xatirələri çözələyərkən, Əntiqə nənə dayanmadan 
gözlərinin yaşını tökürdü. Söhbətimin sonunda yenə soruşdum ki, - 
Nənə, bəlkə bir sözün var deməyə? Cavabı belə oldu:
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-Müşfiq yataqxanada külfət içində böyüdü. Pis günü də oldu, 
yaxşı günü də, ancaq özünü sındırmadı. Təqaüdümdən həmişə ona 
ayırıb xərclik verirdim. Kimsədən götürməsə də, məndən götürürdü. 
Deyirdim uşağım birdən dostlarının yanında xar olar, sınar. Qoy ci-
bində xərcliyi olsun.

Həmin gün nənə nəvəsi uyuyan tabutun başına dizin-dizin sü-
rünüb dolanmışdı. Soruşdum ki, Əntiqə ana, necə ağladın Müşfiqini?

-Heç səsim çıxdı ki... Mən onu elə verməmişdim axı. Mən qa-
çar-qovar Müşfiq vermişdim, əvəzində şəklini gətirib qaytardılar. 
Durdum tabutunun başına dolanım, qoymadılar. Dedim ki :

Müşfiq, yanıram görən yoxdur,
Dərdimi bilən yoxdur.
İtirmişəm bəzəkli Müşfiqimi,
Yerini deyən yoxdur.

-Yanıram, sönə bilmirəm, könlüm səni istəyir, ay Müşfiqim, görə 
bilmirəm. Getdi görə bilmədim, nazını çəkə bilmədim. Elə yerdə yer 
tutdu, qapısını döyə bilmədim. Ay bala ora yaz ki: “Müşfiqimin arzu-
ları gözündə qaldı, nənəsi dərdindən yana-yana qaldı. Müşfiqi istə-
yirəm.

Sonra da yenə Müşfiqli günlərindən danışdı. Əntiqə nənə sinə 
dəftərini açıb, oğlunun bircə tək balasının dərdini bülbül kimi belə 
boyladı:

Gözlərim yoldadı qulağım səsdə...
Talış düzü de, Müşfiqi neylədin.
Müşfiqi əmanət vermişdim Sizə,
Talış düzü de, balamı neylədin?
Gözlərim yoldadı qulağım səsdə,
Talış düzü de, Müşfiq neylədin?
Yollar üstə ağlayıram ahəstə,
Talış düzü de, Müşfiqi neylədin.
 -Yanıram, sönə bilmirəm,
Müşfiqi görə bilmirəm.
Balamı könlüm istəyir,
Mən ora gələ bilmirəm,
Talış düzü de, balamı neylədin?
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Talış düzü de Müşfiqimi neylədin?
Bulud kimi tutuluram, gah doluram, boşalıram 
Gecə- gündüz ağlayıram
Ürəyimi çalın-çarpaz dağlayıram
Talış düzü de, Müşfiqi neylədin?

Müşfiqə doğma olan hər kəsi dinlədim, danışdırdım, ancaq kə-
narda oturan bacısı Günel danışmadı ki, danışmadı. Keçən il aprel 
ayının 29-da Günelin toyunda oynamışdı qardaşı. İndi isə Günel boy-
nubükülü oturmuşdu. Üzündə, sifət cizgilərində bir haray, bir həsrət 
gördüm bu cavan qızcığazın. Müharibəyə, qana-qadaya, vətənsizliyə 
nifrətin görkəmi belə olurmuş, - deyə, düşündüm. Danışmırdı, an-
caq sifətinin bütün cizgilərində yuva salmışdı qardaş ağrısı, qardaş 
həsrəti. Çıxanda, könlünü almaq istədim, dedim ki, qızım, qardaşın 
haqqında demək istədiklərini yaz göndər mənə. İki gün sonra Günel 
Arifdən məktub aldım, qardaşı Müşfiqə yazmışdı:

-Müşfiq, sən bilirsən ki, mən soyuq təbiətli olmuşam. Sən çəkinər-
sən deyə, heç əsgər yola salanda da ərk eləyib səni bağrıma basma-
dım. Elə bildim ki, kənardan yaxşı görünməz. Amma elə istəyirdim 
ki, səni sevim, oxşayım, ürəyimə sıxım. Kaş ki... kaş ki... çəkinməyəy-
dim səndən. Axı, sən yaxşı qardaş idin. İndi səni məndən soruşanda, 
tərifləməyə, öyünməyə də utanıram, fikirləşirəm, elə bilərlər ki, ya-
landan deyirəm. Amma, mən bilirəm axı, sən hamıdan yaxşı idin. Biz 
bir-birimizi çox istəyirdik, heç dalaşmırdıq da. Ancaq bunu büruzə 
vermirdik. Yuxumda gördüm ki, gəlmisən... Elə sevinirdim ki, qar-
daşım əsgərlikdən qayıdıb, özü də birinci mənim yanıma gəlib... Son-
ra ayıldım... Sən demə, yuxu imiş. Bir dəfə sənə məktub yazmışdım. 
Yadındadır... Yazmışdım ki, ata-anadan başqa bizim kimimiz var ki... 
Onda sən mənə cavab yazmışdın ki, bacı, sən mənim yeganə varlı-
ğımsan. İndi kim deyəcək o sözləri mənə... Məni elə tək qoymusan 
ki... Ata ilə ananın yanında ağlamıram, sızlamıram. Səni unutdurmaq 
istəyirəm. İstəyirəm ki, bir az sakitləşsinlər, öyrəşsinlər sənsizliyə. On-
ların əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq istəyirəm ki, dərdə tab gətirsinlər. 
Özüm öyrəşə bilmirəm, ancaq onların öyrəşməsinə çalışıram. Səndən 
sonra, mən başqa şəhid bacıları kimi qaralar geyinmədim, qara yay-
lıq bağlamadım. Bilirsən niyə? Çünki sənin yoxluğunu qəbul etmək 
istəmirəm. Sənin kimi qardaş, dost, oğul hər kəsə nəsib olmur!..

Yəqin razılaşarsınız - Bu məktub, sözün bitdiyi yerdə yazılıb.
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GÜNƏŞƏ TAPINAN YURDUN  
ALTUN OĞLU

Uca Tanrı Şəmkir təbiətindən gözəl-
liyini əsirgəməyib. 1924-cü ildə İstan-
bulda çap olunmuş kitablardan birində 
Şəmkir sözünün izahı verilir və qeyd 
olunur ki, “Şəms - günəş, kir isə tapın-
maq” mənasını verir, deməli Şəmkir 
Günəşə tapınanlar yurdudur. Günəşin 
çox sevdiyi Yerlə həmahəng olduğu tor-
paqlar qədim dövrlərdən bu yana say-
sız-hesabsız müharibələrin, qanlı-qadalı 
döyüşlərin, qalibiyyət və məğlubiyyət-
lərin şahidi olub. Tarixin silinməz izləri 
abidələrdə və yaddaşlarda özünə əbədi 
yer edib.

Şəmkir rayonunun tarixində müəyyən bir dövr var ki, o, almanların 
adı ilə bağlı olub. 1819-cu ildən burada almanlar məskunlaşıb. Həmin 
dövrdə Almaniyadan, Şillerin vətəni olan Vyurtemberqdən sürgün 
edilmiş yoxsul almanları - şvabları çar Rusiyası Şəmkirdə yerləşdirib 
və onlar Azərbaycan torpaqlarında 150 ildən artıq yaşayıblar. Alman-
lar özləri köçüb getsələr də, qədim Şəmkirdə onlardan yadigar qalan 
çox şey var: qot üslubunda tikilmiş evlər əslində qərbin şəhər mə-
dəniyyətini göz önündə sərgiləyib. Gözəl həyatın tərənnümü burada 
adətə çevrilib və insanları tərk etməyib. Təbiətdən zövq alanlar hər 
zaman firavan yaşamağa can atıblar. Bəlkə də bir neçə mədəniyyə-
tin qarışığından əmələ gəldiyi üçün Şəmkirdə səliqəli təsərrüfatlar, 
zövqlə salınmış məhəllələr və kəndlər respublikanın bir çox rayon 
mərkəzlərindən onu fərqləndirib. Bu gün də Şəmkir rayonunun hər 
tərəfindən bol bərəkət və gözəllik yağır və bu gözəlliyə rəng qatan 
məkanlardan biri də Düyərli kəndidir.

...Şəhid Altun Dəmirlinin evini bizə kəndin sakini Fəridə xanım 
nişan verdi. Özü də bizimlə birlikdə qonşusunun evinə gəldi. Fəridə 
xanım şirin söhbətləri və xatirələri ilə şəhid Altunun yaxın keçmişini 
öyürdü:

-Bizim kəndimiz hələ belə izdiham görməmişdi. Altunun cənazə-
sini kəndin və Şəmkirin kiçikdən-böyüyə bütün sakinləri çiyinlərin-
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də gəzdirirdilər. Hamı onun şərəfinə qəhrəmanlıq mahnıları oxuyur-
du. O uşaq bir başqa aləm idi. 18 yaşında el-oba onu hərbi xidmətə 
yola salmışdı. Çünki uşaqlığından bu kənddə hörmət qazanmışdı. 
Böyük-kiçik yerini bilən, dininə çox bağlı adam idi. Kəndin bir neçə 
gəncini ətrafına yığıb onlara namaz qılmağı öyrətmişdi. Yaxın vaxtın 
söhbətidir. Qonşuluqda yaşlı Qədim dayı rəhmətə getmişdi. Şəriət 
qanunlarına uyğun hərəkət edən Altun onun məzarının içərisinə özü 
girmişdi və meyiti torpaqda özü rahatlamışdı. Halbuki, ağsaqqal ki-
şilər ürək edib məzara baxa bilmirdilər. Bayaq dedim axı, dinə bağlı 
idi. Günü-güzəranı məsciddə keçirdi. İstəyirdi hamıya yardım etsin. 
Kəndimizin bir toyu, bir məclisi onsuz olmurdu. Cavanları başına 
yığıb, həmin ev sahibinin toyunu, məclisini yola verirdilər. Əlindən 
gələn köməyini heç kimdən əsirgəməzdi. Çox pis ayrılıq oldu. O, ge-
dəndən kənd əhli hələ də özünə gələ bilmir. Hər evdə, hər ocaqda, 
hər məclisdə Altunun yeri görünür.

Yaşı 70-i haqlamış Mehriban nənənin üzünə bəyaz saçlarının işığı 
düşüb. Gözlərindən isə kədər əskik deyil. Danışanda əlləri, dodaqla-
rı, nurlu sifətinin əzaları titrəyir. Dərd nənəni lap yumağa döndərib. 
Elə bil ki, oturduğu yerdə bir bəyaz heykəldir nənə. Altun haqqında 
xatirə yazdığımı biləndə göz yaşını bulaq kimi axıtdı:

-Ay qızım, Altun məni ağlar qoydu, sinəmə dağlar qoydu. Sağı-
ma baxıram, soluma baxıram, balamı axtarıram. Gülşən mənim qı-
zımdır. Onun gözlərinə baxa bilmirəm. Balam bu cavan yaşında qızı-
mın ürəyinə bala dağı çəkdi. Nə deyim, evimin işığı, yaraşığı gedib.

Evin baş tərəfində Azərbaycan bayrağı asılıb. Aprel döyüşlərinin 
bütün şəhidləri kimi Dəmirlilərin ocağında da guşə yaradılıb. Bu-
rada Altundan yadigar qalan müxtəlif əl işləri, şəkillər qərar tutub. 
Onların arasında bir albom diqqətimi çəkdi. Onu Altun 2010-cu ildə, 
hələ 13 yaşı olarkən Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun şərəfinə 
hazırlamışdı. Albomda Mübariz İbrahimovun şəkilləri, Azərbaycan 
bayrağı, balaca Altunun vətən haqqında yazdığı ürək sözləri yer alır... 
İdmanda qazandığı qələbələrdən soraq verən çoxsaylı medallar isə 
şəhidin döyüşkən xarakterini düzdə qoyur... Anası Gülşən İsgəndəro-
va məhəbbətlə oxşayır bu güşəni, amma oğlunun yoxluğuna hələ də 
inanmır:

- Gözləyirəm, elə bilirəm ki, bu dəqiqə qapıdan içəri girəcək. Qar-
daşı Məftun ondan balacadır, gəlib uzanır bu döşəmədə, səssiz-səssiz 
baxır şəkillərinə...
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Fərman Dəmirli Gülşən xanımla Qarabağ müharibəsinin qan-
lı-qadalı illərində, 1992-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. O illərdə artıq 
şəhid oğulların ölüm xəbərləri qapıları döyməyə başlamışdı. Gülşən 
nə biləydi ki, 24 ildən sonra günlərin birində onun da qapısı döyülə-
cək, “Oğlunuz şəhid olub” xəbərini eşidəcəkdi.

Cavan ailəyə ilk sevinci Altun yaşatdı, 1 sentyabr 1997-ci ildə 
dünyaya göz açdı, Fərmanın həyətində quzular qurban kəsildi, ba-
laca oğlan bu evə toy sədaları ilə qədəm qoydu. 1 sentyabr 2003-cü 
ildə, 6 yaşı tamam olan günü bu həyətdən məktəbə də çal-çağırla yola 
düşdü. İlk zəng çalınanda isə vətən haqqında əzbərlədiyi şeiri söy-
lədi. Bütün məktəb onun şeir deməsinə heyran qaldı, o gündən ha-
mının sevimlisinə çevrildi Altun. Özü də ünsiyyət qurmağı bacaran 
uşaq idi, yaşının az olmasına baxmayaraq hər kəsin qayğısına qalırdı. 
Sinifdən-sinifə adladıqca məktəbin təsərrüfat işlərində müəllimlərinə 
yaxından kömək edirdi. Bir yandan da idmanda qazandığı uğurlar 
məktəbinin adına şərəf -şan gətirirdi.

Aylar, illər tez ötüb keçdi, o da yaşıdlarının çoxu kimi həddi-bü-
luğa çatdı. 2015-ci ilin oktyabr ayında Fərman kişinin həyətində yenə 
məclis quruldu. Qohum-əqrəba Düyərli kəndinin bu hündürboylu, 
şax qamətli, enli kürəkli oğlunu əsgər yola salırdılar. Anası həvəslə 
18 yaşlı oğlunu döyüş meydanına çal-çağırla yola salırdı. Çünki əmin 
idi, bilirdi ki, onun Altunu ürəklidir, qüvvətlidir...

O günün şahidləri kiçik bir hadisəni hələ də xatırlayırlar. Qo-
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hum-dostun yığıldığı məclisdə, Altun fürsətdən istifadə edib dünya-
larca sevdiyi bibisi Azadə xanımın kürəyinə astaca əlini vurur və ona 
ərklə deyir: “Bibi, 25 ildir ki, torpaqlarımız gedib, o torpaqlar məni 
gözləyir. Mən gedirəm ki, Vətəni xilas edim, Mübariz kimi şəhid 
olum”. Qardaşı oğlunun qəfil fikri Azadə xanımda çaşğınlıq yaradır. 
O, eşitdiyi sözlərdən məyus olsa da, bunun dərinliyinə varmır...

Anası Gülşən İsgəndərovanın dediklərindən:
-Altun məktəbdə çox yaxşı oxuyurdu. Amma atasının sənətinə 

maraq göstərirdi. O, rəngsazdır, mahalımızın ən yaxşı ustası kimi ta-
nınır. Altun da 8-ci sinfin yay tətilindən sonra atasına qoşulub rən-
gsazlıq peşəsini öyrənməyə başladı. Deyirdi ki, elə atasının yolunu 
davam etdirəcək. Çox səliqəli idi. Hansı işin qulpundan yapışsaydı, 
ora canını qoyardı, ona görə də əlindən çıxan işlər gözəl görünərdi. 
16 yaşı olanda atasına demişdi ki, məni əsgərliyə mümkün qədər tez 
yola sal. Əsgər getməzdən əvvəl Bakının bütün məscidlərini ziyarət 
etmişdi. Onunla kənd məscidində namaz qılmağa gedən uşaqlar de-
yirdilər ki, o ərəfədə Altun əllərini göylərə qaldırıb, Tanrıdan Tərtər-
də xidmət keçməsini, Mübariz kimi şəhid olmasını, vətən torpaqları-
nın azad edilməsini diləyib. Elə arzusuna da çatdı. Hərbidə qumbara 
atmağı öyrəndi, Tərtər döyüşlərində vuruşdu, qəhrəmanlıq göstərib 
şəhid oldu.

Altunun bibisi Azadə Tağıyeva söhbətə qoşuldu:
-Aprelin 1-də qəfil savaşın başlanması xəbərini eşidəndən son-

ra hamımız narahat olduq. Aprelin 7-nə kimi Altunu axtardıq. Yenə 
də ürəyimə qara fikir gətirmirdim, yəqin ki, xəstəxanadadır, tapılar 
deyirdim. Lakin aprelin 7-i axşamçağı bizə Altunun həlak olması xə-
bərini verdilər. Qara xəbəri ata-anasına çatdırmağa ürək eləmədik, 
bacım İradə ilə qovrula-qovrula qaldıq. Qardaşım Fərmanın evi da-
ğılmışdı... Biz belə fikirləşmirdik, ümid edirdik ki, ölməyib... Apre-
lin 8-i isə Altunun şəhadətə ucaldığına inanmağa məcbur olduq. 
Tabutun Şəmkirə aparıldığını eşidəndə əlimiz yerdən-göydən üzül-
dü. Gecə ilə Bakıdan gəlib yığışdıq qardaşımın həmişə toy-bayramlı 
ocağına. Fələk bizə yaman sitəm elədi. Altun hər uşağa bənzəməzdi. 
Pis vərdişlərdən uzaq idi. Hərbi xidmətdə qulluq edəndə yanına get-
mişdik. Deyirdi ki, ay bibi, bilmirəm bizi niyə belə yedirib-içirdirlər. 
Yaman yaxşı baxırlar. Əynimizdəki paltarlar da bahalıdır. Bunların 
əvəzinə, bizi səngərə aparsalar, torpaqlarımızı alsaq, vətənin borcun-
dan üzüağ çıxardıq. Onu dəfn edəndən bir neçə müddət sonra hərbi 
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hissəyə getdim. Komandiri və döyüş yoldaşları dedilər ki, 6 ay əs-
gərlik keçməsinə baxmayaraq Altun qumbaraatan peşəsinə çox gözəl 
yiyələnibmiş. 8 saat düşmənlə üzbəüz cəbhədə vətən torpaqlarının 
azad edilməsi uğrundakı döyüşdə düşmənlərə qumbara atıb. Özü də 
deyirlər ki, 2000 kv.kilometrə qədər torpağı aldıqları üçün çox gözəl 
əhval-ruhiyyədə imiş. Bunlar hücum təzə başlayanda irəli göndərilib-
lər, 16 nəfər olublar. Həmin 16 nəfərdən 13-ü düşmən tərəfindən açı-
lan atəşdən və snayper gülləsindən həlak olub, 3 nəfəri isə yaralanıb. 
Altun da qanaxmadan həyatını itirib.

Azadə xanım bir maraqlı hadisəni də danışdı. Altun gildən, gips-
dən gözəl maketlər, heykəllər düzəldərdi. Əsgər getməzdən əvvəl 
gipsdən sevdiyi qızın adı yazılmış bir ürək modeli düzəldir. Altun 
həlak olandan sonra baxıb görürlər ki, əl işlərinin içərisində yalnız 
həmin ürək sınıb, iki yerə bölünüb.

Altunun atası Fərman kişi ustadır. Elin-obanın evində-həyətində 
rəngsazlıq edir. Dərd onu elə boğub ki, oğlu haqqında bir kəlmə də 
danışa bilmir. Zəhmətkeş ata yol yoldaşı, köməkçisi, arzularının və 
yolunun davamçısı, güvəndiyi oğlunun yoxluğuna inana bilmir. Ağ-
layanda-sızlayanda da xəlvətə çəkilir. Sən demə, bu bacarıqlı rəngsaz 
atanın həm də şeir yazmaq qabiliyyəti var imiş. Oğlunu dəfn edən-
dən sonra Altun haqqında kimsəyə danışa bilmədiklərini misralara 
düzür:

Hünər, namus, qeyrət səndə, 
Düşməninə nifrət səndə. 
Aslan kimi qüvvət səndə,
Sən ey, qəhrəman Altunum!

Yazdın tarixə adını,
Gördü düşmən inadını. 
Qırdın yağı qanadını,
Sən ey, qəhrəman Altunum!

Verdin Vətənə borcunu,
Azaltdın sən dərd-acını.
Gördü erməni gücünü
 Sən ey, qəhrəman Altunum!
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Fəxr eyləyir sənlə vətən,
Sənsən o behiştdə bitən.
Şəhid oldun, ölmədin sən,
Sən ey, qəhrəman Altunum.

Unudarmı zaman səni,
Vətənpərvər insan səni?
Bir də Azərbaycan səni,
Sən ey, qəhrəman Altunum!

Nə vaxtsa, böyük ədibimiz, Seyid Əzim Şirvani də oğlunun ölü-
münə şeir yazmışdı. Nə ağır dərddir, ataların əlacsız qalması. Oğlu 
ölən atalar hər yerdən əli üzüləndə şeirlər yazarmış, belə ağlayarmış 
balalarını. Bu şeir Fərman Dəmirlinin Tanrıya şikayəti və vətənə bağ-
lılığı ilə ölçülə bilər. Altunun sevdiyi Allahı dualarını tez eşidib, onu 
o dünyadakı Mübariz İbrahimov həsrətinə qovuşdurub. Qarabağ dö-
yüşlərində canlarını qurban verib vətəndə başdaşı kimi bitən şəhidlə-
rimizin ruhu bir-birinə qovuşsalar da, onların ümumilikdə bir vətən 
nigarançılıqları var. O torpaqların alınmasını gözləyirlər. Ondan son-
ra hər kəs rahat olacaq. Yoxsa, o ruhlar, o qanlar kimsəni bu torpaqda 
rahat gəzməyə, rahat yaşamağa qoymaz.

Mehriban nənə hıçqırtılar içərisində məni yola salanda bir də so-
ruşdum ki, ay ana, bəlkə nəvəni hansısa sözlə oxşamaq istəyirsən? 
Yenə ağlaya-ağlaya dedi ki, ay qızım, mən bayatıları unutmuşam, biri 
yadımdadır:

Mən aşiq daşlı qala,
Torpağı daşlı qala
 Qorxuram cavan öləm,
Anamın-atamın gözləri yaşlı qala...

Altun Dəmirli ata-anasının arzusu ilə Düyərli kənd qəbiristanlı-
ğında dəfn edilib. Qəhrəmanlıqla həlak olandan sonra onun xidmət-
lərini dəyərləndirərək, 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə” medalı ilə təltif olunub. Düyərli kəndinin mərkəzi küçələrin-
dən biri artıq Altun Dəmirlinin adını daşıyır. Altunun təhsil aldığı 
məktəbin müəllim kollektivi isə həmin məktəbə şəhid Altun Dəmirli-
nin adının verilməsi üçün Müdafiə Nazirliyinə və əlaqədar qurumla-
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ra imzalanmış məktublar göndəriblər.
Fərman qardaş, üzümü sizə tutub deyirəm: “Ürək ağrısı ilə yaz-

dığınız şeirdə olduğu kimi, Azərbaycan xalqı Altun Dəmirlini unut-
mayacaq!”

Bu isə onun oğluna həsr etdiyi daha bir şeiridir:
Ürəyim sıxılıb məni əzəndə,
Həsrətin dərd olub məni üzəndə,
Baxıb yollarına səni gəzəndə,
Gözüm qan ağlayır, yaş tökür, oğlum.

Sənsizlik dağ çəkir sinəmə çarpaz,
Ömrünün çayları oldu lal, axmaz.
Sənə halal oldu qıldığın namaz,
Gör ki, yazıq atan nə çəkir, oğlum.

Ağardı saçlarım, büküldü belim,
Daha danışmayır susmayan dilim.
Daşıb başdan aşır ayrılıq selim,
Dözüm göz önündə diz çökür, oğlum.

İgid oldun, igidlərin yanında,
Vətən eşqi vardı sənin canında.
Şəhid oldun sən azadlıq yolunda,
Mənim dərd qəddimi hey bükür, oğlum.

Dözmək olmur bu acılı həsrətə,
Qurban olum səndə olan qeyrətə.
Düşmən gördü, yaman düşdü heyrətə.
Yoxluğun qəlbimə qəm tikir , oğlum. 

                                             (atası Fərman Dəmirli)
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ELİN VƏ “İLİN ADAMI”

Şəmkirin Tatarlı kəndindəki aprel 
şəhidinin evinə Azərbaycan Respub-
likası Milli Məclisinin deputatı, millət 
vəkili Sona xanım Əliyeva ilə bərabər 
gedirdik. Tatarlı kəndi Şəmkirdən 40 ki-
lometr aralıda yerləşirdi, bizim isə söh-
bət etməyə xeyli vaxtımız var idi. Onu 
da deyim ki, Sona xanım səmimi yol 
yoldaşıdır. Onunla söhbətimiz bir çox 
mövzuları əhatə elədi:

- Yol mədəniyyətdir. Dövlətimiz 
yolların abadlaşdırılmasına xüsusi 
diqqət yetirir. Yol abad olarsa, insanlar 
da firavan yaşayar, - deyir Sona xanım 

və söhbətinə davam edir: - Şəmkir rayonuna gəlincə, bizim rayon ca-
maatı həmişə zəhmətkeş olub, dədə-babadan torpağa sevgi veriblər, 
eyni zamanda elmi də yüksək qiymətləndiriblər. Görkəmli ziyalıla-
rımız elmin inkişafına, ölkəmizin çiçəklənməsinə diqqət yetiriblər. 
Həmyerlilərimizin sorağı dünyanın hər yerindən gəlir. Şəmkirlilər 
qürbət ellərdə doğma Azərbaycanımızın adını həmişə uca tutublar. 
Vətən torpaqlarının qorunmasında gənclərimiz hünər, mərdlik göstə-
riblər. Onların arasında aprel şəhidləri də var. İndi aprel şəhidlərinin 
evi yerli sakinlər üçün qibləgaha çevrilib. Əslində, bu gün hamımız 
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərə borclu-
yuq. Onların ailələri isə ən böyük ehtirama, hörmətə layiqdirlər.

A.E.: - Şəmkir rayonunun igidləri Qarabağ savaşının ilk günlərin-
dən Vətənin müdafiəsində mərd dayanıblar... Rayon camaatı Aprel 
döyüşlərində qəhrəmanlıqla həlak olan şəhidlərimizin xatirəsini uca 
tuturlar. Rayon mərkəzində keçirilən əlamətdar tədbirlərdə həmin 
şəhid ailələri böyük hörmətlə yad edilir. Siz isə həm də, Şəmkir rayo-
nunda Heydər Əliyev Mərkəzinin rəhbəri kimi, şəhid ailələrini daim 
diqqətdə saxlayırsınız. Ona görə də bu gün 18 yaşlı şəhidimiz, Tatarlı 
kəndinin sakini Nurlan Qasımovun evinə sizinlə getməyi qərara al-
dım.

S.Ə.: - Onların evinə gedəndə, o ailələrin dərdinə şərik olanda, 
rahatlıq tapıram sanki. Yəqin ki, xəbəriniz var, Nurlan Qasımov şə-
hadətə yüksələndən sonra, onun bacısı doğulub. Keçmiş postsovet 
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dönəmində Tatarlı kəndində 70 ev var idi. Tarixi mənbələrdə qeyd 
olunur ki, Azərbaycana yürüş edən Çingiz xanın ordusunda vuru-
şub yaralanan tatar türkləri burada qalıblar. Sonralar bu yerlər onla-
rın yurduna, yuvasına çevrilib. Bütün türk tayfaları tarix boyu suyu 
bol olan münbit torpaqlarda məskən salıblar. Tatar kəndi də Zəyəm 
çayının üstündədir. Kəndin insanları maldarlıq, əkin - biçinlə məşğul 
olurlar. Sovetdən qalma 70 ev indi çoxalıb, artıq kənddə 750-dən artıq 
ev var. Burada doğulanlar ata-baba ocağına sadiqdirlər.

Tatarlı kəndinin yolunun üstündə yeni tikilmiş bir bulağa rast 
gəldik. Bu bulağı Nurlan Qasımovun atası öz hesabına oğlunun adı-
na ucaldıb. Cəmil Qasımov və ailəsi bizi çox mehribanlıqla qarşıladı-
lar. Millət vəkili Sona xanım onu görən kimi:

Bu dəfə gözümə yaxşı dəydiniz, əhvalınızı xürrəm gördüm.
İçəri keçdik. Otağın küncündəki beşikdə balaca bir körpə uyu-

yurdu. Bir az keçmiş, beşikdə mışıl-mışıl yatan körpə hənirtimizə 
oyandı. Bibisi Aytəkin dedi ki, adını Fidan qoyublar, 5 aylıqdır. Mas-
mavi gözləri var idi Fidanın. Aytəkin onu da söylədi ki, Fidanın göz-
ləri eyni ilə qardaşı Nurlanın gözlərinə bənzəyir. Nurlanın anası Sü-
dabə xanım eyvanın yuxarı başındakı mətbəxin küncündə dayanıb 
ağlayırdı. Könlünü aldım, ovutdum onu:

-Bacım, niyə ağlayırsan ki? Tanrı sizin ailəyə bu boyda lütf edib, 
masmavi gözlü bir mələk göndərib. Onu göndərib ki, Nurlanın ruhu 
narahat olmasın...

Yenə hamımız balaca Fidanın başına toplaşdıq. Sona xanım ailə-
nin hər hansı probleminin olub-olmaması ilə maraqlandı. Evin başçısı 
Cəmil dedi ki, Tanrıya şükr edib, yaşayırıq. O, dövlətimizin ailəsinə 
göstərdiyi qayğıya görə, razılığını bildirdi.

-Cəmil qardaş, oğlunuzdan danışın.
-15 ildir ki, Bakıda sürücü işləyirdim. Oğlum böyüdü, ona arxa-

yınlaşdım. Evimdə hər işimi Nurlan aparırdı. O əsgər gedəndən 
sonra, döndüm kəndə. Otu çalardı, malımıza-heyvanımıza baxardı. 
Bütün kənd uşaqları necə olur?! Bax, mənim oğlum da elə idi. Bö-
yük-kiçiyin yerini bilərdi, özündən böyüyə hörmət edərdi. Namaz qı-
lırdı, Allahına bağlı adam idi. Biz halal çörək yemişik, balalarımızı da 
halal böyütmüşük. Uşaqlarımızın ali təhsili olmasa da, gözəl tərbiyəsi 
olub. Onlar el-oba içərisində heç vaxt bizi məyus etməyiblər. Bacı-
sı Pərvanədən 7 yaş balaca olsa da, hər işdə köməyinə çatırdı. Qoy-
mazdı ki, bacısı gedib məhəllənin yuxarı başından su gətirsin. Bütün 
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ağır işlərə özünü çatdırırdı. Bu həyətdə gördüyünüz ağacların hamısı 
onun əli ilə əkilib. Evdə haraya baxsaq, ondan bir nişanə görürük... 
Deyirdi ki, hərbi xidmətdən sonra qalıb, zabit olacağam. Əsgəri xid-
mətdə olarkən, gedib ona baş çəkirdim. Soruşurdum ki, bala bəlkə bir 
çətinliyin var?! Deyirdi ki: - “Ata iki əli, iki ayağı olan adam da çətinlik 
çəkərmi? Mən burada özümü çox rahat hiss edirəm”. Hərb sənətini 
o qədər çox sevirdi ki, onu məzuniyyətə buraxanda da gəlməmişdi, 
9 aydan sonra gələcəyinə qərar vermişdi... 9 ayının tamamında isə, 
tabutda gəldi evə...

Cəmil söhbətinə bir az ara verir, başını əllərinin arasına alıb fik-
rə gedir. Bilirəm çox ağırdır, ağrıdır bu dərd atanı. Vətənimizə şərəf 
gətirən Qalibiyyət şəhidlərimizin evlərinin qapılarını döyəndə, məni 
hər kəs ən əziz qonağı kimi qarşılayır. Bütün şəhid ailələrinin evlə-
ri bir-birinə bənzəyir. Bu ailələr evlərinin divarlarına, döşəmələrinə, 
həyətinə nə qədər bəzək vursalar da, heç birində işıq yoxdur elə 
bil...O yox olan işığı, qanadı qırılan arzuları, məhv olan xəyalların ağ-
rısını xatirələr danışan insanların cizgisində, sifətlərindəki qırışlarda, 
gözlərindən sinələrinə damcılayan göz yaşlarında görürəm... Hər şə-
hid evindən yalnız məlumat deyil, həm də xanə- xanə dərd yığıram.

Nurlan Qasımovun bibisi Aytəkin deyir ki, qardaşımın tək oğlu 
1997-ci ildə, may ayının 6-da dünyaya gəlib. Özləri böyük ailə, 9 ba-
cı-qardaş olublar. Cəmil qardaşının ocağında iki övladı böyüyürmüş. 
Qızı Pərvanənin toyu bir neçə il bundan əvvəl olub. O toyda hamıdan 
çox sevinən Nurlan imiş. O zaman Nurlanın 12 yaşı olub. Bacısı toy-
dan bir müddət sonra ata ocağına qonaq gəlib, geri dönəndə isə Nur-
lan bacısının arxasınca hönkür-hönkür ağlayıb, deyib ki, Pərvanəsiz 
evimizin yaraşığı yoxdur. Bacısı evdə olmadığına görə o, çox darıxır-
mış.

Bacının həsrətinə dözməyən Nurlanın qəm yükünü indi anası, 
bacısı, doğmaları çəkməkdə çox acizdilər. Mən isə Tanrı möcüzəsinə 
inanıram. Səndən sonra dünyaya gələn bacın az da olsa, həsrətinin, 
yanğının üstünə su çiləyib. Ən azı indi atan Cəmil başını Fidanla qa-
tır, Fidanla günün keçirib, sənsizliyi unutmaq istəyir. Ancaq bu elə 
ağrı, elə dərddir ki, bir an belə unudulmaz, dərdlər illər ötdükcə, köz 
bağlayar...

Aytəkin bacı bir xatirə də danışdı... Gül-çiçəyi, təbiəti çox sevən 
Nurlan əsgər getməzdən əvvəl, həyətdə qızılgül kolu əkib. Nurlanın 
tabutu bu evə gətiriləndə, həmin qızılgül, baharın o ilk sazağında 
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ləçək-ləçək çiçəkləyib. Oğlunun ölüm xəbərini alan Südabə xanım, 
açılmış qızılgülləri görüb, bütün çiçəkləri yolub yerə töküb. Deyib 
ki, mənim oğlumun sevdiyi çiçəklər nə tez açıb, Nurlan yoxdursa, o 
çiçəklər mənim nəyimə gərəkdir: 

Bağçamızın barı gül,
Yarı qönçə, yarı gül.
Tez açılıb, tez soldun,
Olmayaydın barı gül.

- bayatını deyib, söhbətinə davam edir Aytəkin bacı:
-Aprelin 1-dən sonra cəbhə bölgəsində ermənilərin yenə bizə qar-

şı təxribat törətməsi, müharibənin başlaması barədə xəbərlər yayıl-
dı. Əvvəllər də belə xəbərlər olurdu. Ancaq o vaxt ailə üzvlərimizin 
içərisində belə təlatüm olmazdı. Aprelin 2-dən etibarən bütün qo-
hum-qardaş mənə zəng vurub Cəmili və Nurlanı xəbər almağa baş-
ladı. Bacı-qardaş içərisində hamı bilir ki, biz Cəmillə çox mehribanıq. 
Cəmilin lap uşaqlıqdan sözü-söhbəti mənimlə olub. Aprelin 4-ü yenə 
Cəmil bizə gəldi. Hamımız narahat idik. Xəbərlər proqramına baxır-
dıq. Bir şəhidin dəfn mərasimini göstərirdilər. Oğlanı dəfn edəndən 
sonra bükülü bayrağı atasına verdilər... Cəmil bu mənzərəni görüb 
üzünü yana çevirdi, ah çəkdi, “yazıq ata”, dedi və evimizdə çox otura 
bilmədi, çıxıb getdi. 10 dəqiqə idi ki, ayrılmışdıq, böyük qardaşım 
zəng vurdu ki, Cəmil kənd sovetinə gəlsin...

Nəriman Hüseynov, Şəmkir rayonu Tatar kəndi inzibati ərazi da-
irəsinin nümayəndəsi:

-Allah o günlərin ağrı-acısını daha yaşatmasın bizlərə. Bildiyiniz 
kimi, aprel döyüşlərində Şəmkirə 5 şəhid, 5 qəhrəman tabutu gətiril-
di. Silahlı Qüvvələrin Kəşfiyyat Bölüyünün rəhbəri, polkovnik Vüqar 
Yusifov, gizir Təbriz Əsgərov, əsgər Altun Dəmirli, Vüsal Alıyev və 
Nurlan Qasımov. Mənə Şəmkir rayon mərkəzindən zəng vurub de-
dilər ki, Tatarlı kəndindən iki şəhidimiz var. Nurlan Qasımov və indi 
Kür qəsəbəsində yaşayan Vüsal Alıyev. İnanın ki, ayaqlarım yerdən 
üzüldü. 1992- 1994-cü illərdə də şəhid tabutları gəlib elimizə-obamı-
za. Biz şəhid övladlarımızı, Vətən yolunda canından keçənləri hər za-
man ləyaqətlə qarşılamışıq. Aprelin 4-də axşamüstü mənə deyəndə 
ki, Nurlan şəhid olub, çox üzüldüm. Dedim ki, ata-anaın bir oğludur, 
məndə o cürət olmaz ki, gedib ağır xəbəri Cəmil kişinin evinə çatdı-



Nurlan Qasımov

393

rım. Qaldım qovrula-qovrula. Zəng vurdum, Cəmilin böyük qardaşı 
Sakitə. O gəldi, özü çağırdı qardaşını kəndin inzibati binasına... Hön-
kürtü ilə o ağır xəbəri Cəmilə dedim... Mənim səsim binanı lərzəyə 
gətirdi... Cəmil isə məlul-müşkül üzümə baxdı, heç nə demədən, dö-
nüb otaqdan çıxdı... Heç yarım saat keçmədi, 5 mindən artıq insan 
seli Cəmilin həyətinə axışdı... Mən də o insanların içərisində idim. 
Şəhidimizin gənc anası Südabə xanım məni hər zaman ağsaqqal bi-
lib, qonşu olmuşuq, bu ailənin tərbiyəsinə, əxlaqına bələdəm. Südabə 
xanım əllərini açıb üsütümə qaçdı, balasını haraylayıb məndən soruş-
du... Nə deyəydim... Neyləyə bilərdim...

Aprelin 5-də 18 yaşlı Nurlan Qasımovu təntənəli şəkildə, yaylım 
atəşlərinin altında Vətən torpağına dəfn etdik... Bir gözümüz güldü, 
biri ağladı...

Aytəkin Qasımova, şəhidin bibisi danışdı:
-O gündən sonra, Südabə evdə otura bilmədi. Getdi soyuq tor-

paqlarda yatdı ki, oğlum harada yatırsa, mən də orada yatacağam. 
Bilmədi özünü hara vursun, hara atsın ki, dərdi yüngülləşsin. Qızı 
Pərvanə elə hey deyirdi ki, ana qardaşım məni tək qoydu, barı sən 
tək qoyma. Biz biləndə ki, Cəmili Allah yadına salıb, yenə bir övlad 
payı göndərib, çox sevindik. Ancaq Südabə heç kirimirdi. Göz yaşı 
yeri-göyü yandırırdı. Heç indi də qurumur gözlərinin yaşı. O qədər 
narahatlıq çəkdi ki, körpə Fidan da yarımçıq doğuldu.

Eləmi düşən yeri,
Atlanıb düşən yeri,
Göz yaşı oda dönüb,
Yandırır düşən yeri.

Əziziyəm hər aylar,
Hər ulduzlar, hər aylar,
Oğlu ölmüş analar 
“Oğul” - deyib haraylar!

-Mən Nurlanla axırıncı dəfə martın 22-si danışdım. Dedim ki, 
oğul, daha üstü açıq, qapını bağlamadan yata bilərikmi? Soruşdu nə 
olub? Dedim, ay Nurlan, sən ki, yekə kişi olmusan, vətənə xidmət 
edirsən, bizi qoruyursan, güvənə bilərikmi sənə? Dedi ki, bibi vətəni 
qorumaq imandandır. Əlbəttə Ordumuz və əsgərlərimiz sizin keşiyi-
nizdədir. Çox sevirdi hərb sənətini oğlumuz. Arzusu ürəyində qaldı. 
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Nurlan bizim ilk şəhidimiz deyil. 1993-cü ildə Ağdamda bibimizin 
oğlu Bilal Əliyev də vətənin yolunda dünyasını dəyişmişdi. Biz kök-
dən-nəsildən vətənpərvər olmuşuq.

Bir qədər sonra, Südabə gözlərinin yaşını silib, söhbətimizə qo-
şuldu. Dedi ki, mənim oğlumun 18 yaşı var idi. Hələ həyatın dadını 
bundan sonra çıxaracaqdı. Həm bizim, həm oğlumun arzularını ya-
rımçıq qoydu müharibə.

Bu dağlar çiskinlidi,
Dumanlı çiskinlidi,
Dindirmə, qan ağlaram,
Ürəyim nisgillidi.

- Qurban olum Allaha, hərəyə bir tale, bir qismət yazır. Bizim 
də yazımızı belə yazdı. Birini sevindirir, birini yandırır. Oğlum Nur-
lan bizə demişdi ki, apreldə məzuniyyətə gələcək. Hərbi xidmətdə 
olanda, sonuncu dəfə 2015-ci il dekabrın 22-də getdim balamın ya-
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nına. Sevdiyi yeməkləri bişirib apardım. Süfrə açdım. Hərbi xidmət 
dostlarını yığdı başına, hamısını yedirib-içirdim, dostları yeyəndə, 
Nurlan şad olurdu. Qəlbi, könlü, əliaçıq uşaq idi. Ayrılanda, dayanıb 
xeyli dalınca baxdım. Nurlan da nəzərlərimi hiss elədi, o da dönüb 
mənə məlul-məlul baxdı. Uzaqdan səslənib dedi ki, “Ana, mən səni 
çox istəyirəm”. Boynu bükük kimi göründü gözümə. Gəldim evə, 
özümə yer tapa bilmədim ki, o, niyə mənə küskün baxdı... Sonra tele-
fonla danışdıq. Səsi gümrah idi. Bir az sakitləşdim. Sən demə, həmin 
gün balamla son görüşüm imiş. Bilsəydim, qarşıda əbədi ayrılıq var, 
qucaqlayardım balamı, saçını qoxlayardım, ətrini sinəmə çəkərdim, 
üzündən-gözündən doyunca öpərdim...

-Sonuncu dəfə Novruz bayramı günlərində, mart ayının 27-də da-
nışdıq. Yenə də səsi gümrah gəlirdi. Dedik, güldük ... Allaha qurban 
olum, hərəni bir cür imtahana, sınağa çəkir. Tanrı heç kəsi balası ilə 
imtahana çəkməsin. Mənimki Nurlansız, yaşamaq deyil, ölümdür. Heç 
özüm də bilmirəm niyə, nə üçün yaşayıram... Əvəllər yuxuma gəlirdi. 
Nuran Talış istiqamətində həlak olub. Düşmən snayperi onu başından 
vurub. Yuxuma da həmişə başı yaralı gəlir. Gördüm əsgər paltarında-
dır. Öpmək istəyirəm. Deyir ki, ana başıma dəymə, başım ağrıyır. Son-
ra yuxumda ona deyirəm ki, sən yanvarda gəlməlisən, niyə gecikirsən? 
Bir cavab vermir, dönüb baxıram ki, üzü şişib... Yaralarından xəbərim 
olmadı, yarasını öpüb-oxşamadım, bəlkə ona görə, yuxularıma ancaq 
yaralı halda gəlir... Yəqin ki, son nəfəsində məni çağırıb, “ana” deyib, 
mən də qulağı kar olmuşam, balamın harayını eşitməmişəm... Fidan 
doğulandan sonra, daha yuxularıma da gəlmir Nurlan.

A.E: - Bacım, biz kimik ki, Tanrı dərgahında nəyəsə rəvac verək, 
xəbərimiz olmayan sirlərdən söz açaq. Ancaq kainatın yaradıcısı, 
yəqin ki, sizin ailəyə Nurlanı əvəz edəcək bir mələk göndərib. Bəlkə 
bu körpənin ruhuna qardaşının cismi də qarışıb. Gün gələcək, gözəl 
xəbərlər, gözəl duyğular bəxş edəcək körpə Fidan sizə. Siz Tanrıya 
şükr edin.

Nurlan Qasımovun atası Cəmili sakitləşdirən Fidandır. Fidan bu 
ailəyə sevinc və yeni qayğılar gətirib. Cəmil deyir ki, Fidan doğul-
mamışdan əvvəl böyük qızı Pərvanə kəndin yaxınlığında olan “Dağ-
dağan piri”ndə Tanrıya dualar edib, arzulayıb ki, dünyaya qardaşını 
əvəz edəcək sağlam bir övlad versin Allah:

- İndi təsəllim bu balaca qızcığaz, bir də Nurlanın adına tikdirdiyim 
bulaqdır. Bilirəm ki, o bulaq durduqca, insanlar suyundan içib, oğluma 
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rəhmət oxuyacaqlar. Bir də onu bilirəm ki, bu xalq, bu kənd oğlumu heç 
vaxt unutmayacaq. Çünki Nurlan, üçrəngli bayrağımız ucalarda dalğa-
lansın deyə, şəhid oldu. Tanrı bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Oğ-
lumla birlikdə xidmət edənlər, tabordan olan uşaqlar gəlib tez-tez bizə 
baş çəkirlər. Döyüşdə ciddi yara almış tağım komandiri, həmin günü 
oğlumla bir yerdə vuruşan zabit Tariyel Hüseynov da qonağımız olub. 
O, bizə Nurlandan danışıb. Deyib ki, sağ qalmasının birinci səbəbkarı 
göydə Allah, yerdə isə Nurlan olub. Tağım komandiri döyüşün kəskin 
getdiyi bir vaxtda başından və ayaqlarından ciddi yaralanıb, Nurlan 
Qasımov komandirini yerə yıxılmış görüb və üç nəfər əsgər yoldaşı ilə 
onun köməyinə çatıb, yaralını döyüş meydanından başqa yerə, arxa 
səngərə aparıb. Komandirini döyüş gedən bölgədən çıxarandan sonra, 
yenidən yaralı əsgərləri xilas etməyə gedən Nurlan elə həmin 3 nəfər 
dostu ilə birlikdə düşmənin atdığı mərmi nəticəsində şəhid olub. On-
ların üçü də döyüş meydanında ər kimi vuruşublar. Hətta ermənilərin 
döyüş meydanından siçan kimi qaçıb getdiklərini də görüblər. Onlar 
Tanrı dərgahına, şəhidlik zirvəsinə ucalanda, bilirdilər ki, artıq qalib-
dirlər. Onun söhbətlərindən sonra bir daha əmin oldum ki, Talış yük-
səkliyinin alınmasında mənim oğlumun da qızıl qanı tökülüb. Onun 
göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq nəslimə və el-obama şərəf-şan gətirib. 
Şəmkir rayonunun ictimaiyyəti bizi unutmur. Aprel şəhidlərinin hər bi-
rini 2017-ci ildə “İlin adamı” seçdilər. Məni yaşadan budur!!!
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ATI ONU MURADINA ÇATDIRMADI…

...Oğlumun andiçmə mərasiminə 
getmişdik, Gəncəyə. Ondan ayrılıb 
gələndə bir külək qopdu ki, gəl görəsən... 
Bəzən təbiətdə belə olur, külək əsir, əlin-
dəki nəyisə güclə alıb aparır... Aparmır, 
qoparır səndən... Ulayır, hayqırır, aləmi 
dağıdır külək... Həmin gün də elə idi... O 
küləkdən qorxdum yaman, içimdə nəsə 
qırıldı. Öz-özümə dedim ki, görəsən bu 
nə külək idi əsdi belə? O gündən ürə-
yimdə bir qorxu gəzdirirdim. Hərdən 
fikirləşirdim ki, birdən bu ayrılıq küləyi 
olar. Elə bil nəyisə qoparmışdı o külək 
məndən...

Aprelin 5-də Tərtərin Talış düzündə ermənilərin təxribatının qar-
şısını alarkən şəhid olan əsgərimiz Kamran Şirəliyevin anası Elvira 
xanımın sözləridir bunlar.

Sən mənim bir dinarım,
Bir axçam, bir dinarım.
Amandır əsmə külək,
Salarsan, birdi narım!.

Bunlarsa Elvira xanımın oğlunun keçmiş günləri ilə bağlı dedik-
ləridir:

-Dədə-babadan elə bu Mərdəkan kəndində yaşayırıq. Üç övladı-
mız olmuşdu, iki qızım – Məsmə və Aysel Kamrandan böyük idilər. 
Kamran 28 fevral 1994-cü ildə doğulmuşdu. Mərdəkandakı Hacı Zey-
nalabdin Tağıyev adına məktəbin 9-cu sinfini bitirəndən sonra texniki 
peşə liseyinə getdi. Orada traktorçuluq sənətini öyrəndi. Heç boş da-
yanmağı sevməzdi. Gah usta yanında işlədi, gah da quşçuluq fabrikin-
də. Fikri-zikri o idi ki, ata-anasına kömək etsin, bir də göz oxşayan evi-
miz olsun. Aylıq maaşını alan kimi evin əyər-əskiyini alıb gətirirdi ki, 
təmir işlərinə başlasın. Ən böyük arzusu evimizi təmirli görmək idi. Nə 
bilim vallah... O qədər arzuları var idi ki, balamın... Hansı birini deyim? 
7 iyul 2015-ci ildə Kamranı Vətənə xidmət etməyə yola saldıq.

Atası da, mən də xəstəyəm. Aprel döyüşləri başlayanda bizə bu 
barədə xəbər verən olmadı. Ancaq iş yerində mənimlə işləyən rəfiqəm 



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

398

var idi. Onun oğlu da ön cəbhədə idi. Ana kimi onun nigarançılığını 
hiss edirdim. Bununla belə, özüm də çox narahat idim. O, mənə dedi 
ki, ay qız, sən niyə narahat olursan, sənin oğlun ki, arxa cəbhədədir. 
Analar hər şeyi hiss edərmiş. Ürəyim əsim-əsim əsirdi köksümdə. 
Axırıncı dəfə martın 29-da hamımızla danışdı. Kefi də yaxşı idi. Əs-
gərliyindən razılıq edirdi. Elə bil, əsgər gedəndən sonra bir az da ki-
şiləşmişdi. Arxayınlaşdım həmin gündən sonra. Axırıncı dəfə aprelin 
3-də zəng vurdu. Onda bizimlə az danışdı. Atası ilə danışanda isə son 
sözü bu oldu: “Ata, özündən muğayat ol!. Atası da qayıdıb dedi ki, 
“mən yox e..., a bala, sən özündən muğayat ol”. Heç bizi ön cəbhədə 
olmasından da agah eləmədi. Sən demə, oğlum bizimlə vidalaşırmış.

Beləcə, həmin axşam valideynləri, doğmaları son dəfə səsini eşi-
dib, heç özləri də bilmədən vidalaşdılar Kamran Şirəliyevlə. Kamran 
isə bilirdi ki, döyüşə gedir. Atasını dünyalar qədər istəyirdi, ondan 
ötrü nigaran idi, çünki ürəyinin xəstə olmasından xəbərdar idi. Əs-
gərliyə getməmişdən əvvəl də atasını hər ağır sözdən, xəbərdən qo-
ruyurdu, hətta onu ağır iş görməyə qoymazdı.

...Sonra aprelin 5-i olacaqdı. Həmin gün Elvira xanım iş yerində 
qərar tapmayacaq, gah əlindəki parçaya tikişi düz vurmayacaq, gah 
da tikiş iynəsini itirəcəkdi, üstəlik həyəcanı da onu tərk etməyəcəkdi. 
Ürəyi köksündə çırpınarkən dərzi qızlardan biri onu qəbul otağında 
gözləyənlərin olduğunu dedi. Elvira qaçaraq, gözləyənlərin yanına 
gəldi. Tanımadığı adamlar söz aldı, onunla söhbət etdilər. Əsgərlər-
dən danışdılar, sonra dedilər ki, bacı, oğlun yaralıdır, hərbi xəstəxa-
nadadır. Evə gedin, onu indi evə gətirəcəklər.

Oğul yolu gözləyən analar bilər, bu sözün ağırlığını, yükünü, ağ-
rısını. Elvira xanım özünü itirməyib:

 -Əgər hərbi xəstəxanadadırsa, məni onun yanına aparın. Onu 
evə niyə gətirirsiniz? Onda deyin ki, oğlum yoxdur. - deyə önündə-
kilərə hirslənib. Sonra da işdə qərar tutmayıb, evinə yollandı. Aprelin 
5-dən 6-na kimi ər-arvad, Faiq və Elvira Şirəliyevlər oğul yolu gözlə-
dilər. Səhər saat 6-da Kamranın nəşini gətirdilər. Mərdəkan küçələ-
ri belə izdiham görməmişdi. Bütün kənd sakinləri ilə bərabər, Xəzər 
rayonunun əhalisi də şəhidini qarşılayırdı. Vətən övladları onu ana 
torpağa tapşırandan sonra məzar üstə Vətən uğrunda döyüşmək 
üçün and içirdi: “Bu qan yerdə qalmayacaq”, “Şəhidlər ölməz, Vətən 
bölünməz!” deyildi. Tabutuna bükülmüş bayrağı isə atası Faiqə ver-
dilər. O da öpüb, gözünün üstünə qoydu şanlı bayrağı.

Əvvəl yara isti-isti idi, gəlib gedən də çox idi, - deyir Faiq Şirəliyev:
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-İndi bu həyətin hər qarışında yeri görünür Kamranımın. Arxam, 
dayağım idi. Atalarda bir söz var, oğulun öz yeri, qızın öz yeri. Kam-
ransız bütün tifaqım dağılıb. Mənim qocalığımda dayağım olacaqdı, 
kürəyimi ona söykəyəcəkdim. Özü də ailəcanlı, qeyrətli oğul idi. Nə 
danışım? Hər gün onun söhbəti gedir bu evdə. Bacılarının üzünə baxa 
bilmirəm... Ovuda bilmirəm Məsmə ilə Ayselimi. Kamran sağ olanda 
anası da, mən də müalicə alırdıq, indi daha həkimlərə müraciət etmi-
rik, ömrümüz harda qırılarsa, qırılsın...

Məsmə və Aysel bacılarından soruşuram qardaşları Kamranı. İki 
bacının gözləri yenə bulağa dönüb, göz yaşları yanaqlarından sinələ-
rinə düzülür.

-Qardaşımı heç unudurammı, heç yaddan çıxırmı çöhrəsi... onun 
kimi qardaş yox idi - deyir Məsmə: 

-Tez-tez gəlib qapımı açırdı, oğlumu sevindirirdi. Axırıncı dəfə 
dayanacaqda görüşdüm, yola saldım onu. Zarafatla dedi ki, bacı, bax 
gör burada mənim kimi qəşəng oğlan var? Mən də sevinirdim qarda-
şıma görə, onunla fəxr edirdim. Qardaşımın gözləri dəniz rəngində 
idi, dəniz kimi çılğın idi, həyatsevər idi. O, bir kimsəni incitməmişdi. 
Bütün qonşuların, dostların harayına çatırdı. At üstünə minəndə cən-
gavərə bənzəyirdi. Özünün atı var idi, minəndə deyirdi ki, bu at məni 
muradıma çatdıracaq. Muradı gözündə qaldı qardaşımın. Nə yaşadı 
ki? Adamın da 22 yaşında qardaşı ölər?! Kamran ölən gündən biz ha-
mımız ölmüşük, əlimizdən nə gəlir ki...

Gəmi gəldi yan oldu,
Gecə keçdi, dan oldu.
Qardaşım vaxtsız öldü,
Ürəyim al qan oldu.

Aysel də danışdı qarda-
şından. Qolundakı bilərziyi 
göstərib dedi ki, bir bu gümüş 
bilərzik qardaşından yadigar 
qaldı ona. Bir də onu dedi ki, bu 
yerlərin adət-ənənələrinə görə

qız-gəlinlər, kişilərlə əl verib görüşməzlər, nə də qardaşları olsa belə, 
onu qucaqlayıb öpməzlər. İndi qardaşı ilə qucaqlaşıb görüşməməyini 
özünə bağışlamır Aysel. Elə istəyir ki, bircə dəfə qardaşının boynuna 
sarılıb, onun ətrini sinəsinə çəksin, qoxlasın, qoxlasın doyunca onu.
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-Mən qardaşımdan doyma-
dım” - deyir Aysel:

-Məsmə ərə gedəndən sonra, 
mətbəxdə yemək süfrəsinə otu-
randa Kamran həmişə darıxırdı. 
Deyirdi ki, indi birimiz yoxuq. 
Çox istəyirdi Məsməni. Deyirdi 
ki, hər an Məsmənin yeri görünür. 
İndi bax elə, özünün dediyi kimi, 
kimsə çatışmır ailəmizin arasın-
da, öyrəşə bilmirik Kamransızlı-
ğa, hər yerdə əllərinin izi qalıb, 
nişanəsi qalıb. Mənim qardaşımın

toyu da olmadı, onun üçün xonçalar bağlamadıq, onun üçün bu 
həyətdə “Vağzalı” çalınmadı... Barı bir dəfə əsgər paltarında görəy-
dim, öyünəydim onunla... Əsgər paltarında tabutunu gətirdilər Kam-
ranımızın...

Əziziyəm dadı var,
Yaman şirin dadı var.
Yüz igid arasında,
Qardaşımın adı var.

Hərbi hissəyə yetişəndən sonra, Kamran bir vərəqəyə yola düş-
düyü günlə bərabər qayıdacağı tarixi də qeyd etmişdi: 

08.07.2015 - 01.01.2017
Kamran həyatsevər idi – dənizə vurğundu, atları xoşlayırdı, tə-

biətə aşiqdi. Əsgərliyə gedəndə Xəzərin sahilində atı ilə son yürüşü-
nü etmişdi. Elə bilirdi ki, qayıdacaq... atı onu arzularına çatdıracaq...

P.S. Şəhidlərimiz 1992-ci ildən bəri Vətənimizin azadlığı uğrun-
da qan tökürlər, başdaşılarına dönüb məzarlıqlarda bitirlər. Onların 
qəhrəmanlığını unutmayın, onları hər gün yad edin, çünki onlar bi-
zim Milli Azadlıq, Şərəf tariximizdir. Azərbaycan, azərbaycançılıq, 
türkçülüyümüz, torpaqlarımız uğrunda şəhid olanlarımızı unutma-
yın, bu gün yaşanmış tariximizi gələcək tarixlərə daşıyın.
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ÜNVANINA GECİKƏN SON MƏKTUB…

İlk dəfə evləri başlarına uçulanda 
balaca Əlizaminin 11 yaşı var idi. 2008-
ci ildə anası borc-xərclə Zabrat kən-
dindəki təzə aldığı torpaq sahəsində 
birmərtəbəli bir otaq tikib, oğlu ilə bu 
damın altına yığışmaq istəyirdi. Odur 
ki, əlinə düşəni daşa-quma verib çöl-
lü-biyabandakı sahəyə gətirirdi. Fikri 
var idi ki, 1-2 həftəyə oğlu ilə bərabər 
təzə tikdirdiyi kiçik evə köçsün, əl-a-
yağı qohum-əqrəba qapısından, kirayə 
evlərindən yığışsın... İlk günlərdə 11 
yaşlı Əlizamin dərsdən çıxan kimi qaçıb 
həvəslə bu həyətə gələr, tikilməkdə olan

evlərinə baxardı. Günlərin birində isə gəlib gördü ki, həyətlərinə gələn 
traktor çalovlu xortumu ilə təzə tikilini uçurdur... Anasının, özünün 
min bir əziyyətlə kiçik çiyinlərində daşıyıb gətirdiklərini tanımadığı 
“kişilər” vurub dağıdırlar... Bircə dəqiqənin içərisində iki kimsəsiz 
insanın ocağını yerlə-yeksan etdilər. Uşağın qorxudan və dəhşətdən 
gözləri böyümüşdü... başını götürüb bu qərib yollarla üzüaşağı qaç-
mışdı ki, anasını gördüklərindən xəbərdar eləsin, desin ki, evimizi 
başımıza uçurdular... İlk dəfə balaca Əlizaminin arzuları gözündə o 
zaman çilik-çilik olmuşdu...

Sonra anası Hürnisə Kərimova hadisə yerinə gəlmişdi... Məlum 
olmuşdu ki, bu bəxtsiz ailənin evini başına Ramana kəndinin bələdiy-
yəsi uçurub... Bir az keçəndən sonra da məlum olmuşdu ki, sən demə, 
heç Ramana kənd bələdiyyəsinin bu torpağa girməyə haqqı yox imiş. 
Torpaq Zabrat kənd bələdiyyəsinin ixtiyarındadır. İki qolu zorlu mə-
murun mübahisəsinin sonu bir kimsəsiz qadının evini uçurmaqla 
sonuçlanmışdı. Sonra Hürnisə Kərimova yenidən lazımi adamlarla 
razılığa gəlib həmin yerdə evini təzədən tikməyə başlamışdı. Torpaq 
sahəsi də Zabrat kənd bələdiyyəsinin ərazisinə keçirilmişdi. Evinin 
üstünə daş-qoya qoya oğlunu da 18 yaşına çatdırmışdı.

Hürnisəninki elə əvvəldən gətirməmişdi. Fərruxla ailə qurub Ba-
kının Zabrat kəndindəki evlərinə gəlin gələndən oğlan evi bu gəlini 
sevmədi, qəbul etmədi. Sonra da söz-söhbətdən boğaza yığılan Fər-
rux içkiyə qurşandı. Beləcə, ailənin günləri çətinliklə keçirdi. 12 iyun 
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1997-ci ildə dünyaya gələn oğlunun sevinci də bu ailədə mehribanlığı 
bərpa edə bilmədi. Günlərin birində cavan gəlin ailə münaqişəsinə 
dözmədi, 2006-ci ildə balasını qucağına alıb, Zabratdakı ər evindən 
baş götürüb getdi. Bir az qoltuqlarda yaşadı, uzun çək-çevirdən son-
ra ərindən boşandı. Hürnisə xanım deyir ki, oğlunu təkbaşına, çox 
çətinliklə böyütdü. Getməyə başqa yeri olmadığından məhkəmənin 
ər evindən ona ayırdığı daxmada yaşadı. Ev sahiblərinin mal-heyvan 
üçün alıb gətirdikləri quru çörəklə süfrəsini açırdı və həmin çörəyi 
gizlincə suda isladıb oğluna yedirdirdi. Üstəlik ayrılmalarına baxma-
yaraq sərxoş ərinin təhqirlərinə və oğluna verdiyi əzablara qatlaşmalı 
olurdu.

Əlizamin İslamov 75 saylı məktəbin 9-cu sinfini bitirəndən sonra 
Maştağadakı aşpazlıq məktəbində oxuyur, 1 ay ixtisası üzrə işləyən-
dən sonra anası oğluna məsləhət görür ki, əsgərlik vaxtı yaxınlaşır, 
bir az istirahət etsin.

Hərbi xidmətə getməzdən 3-4 gün əvvəl Hürnisə oğlunun boy-
nunu qucaqlayıb, ondan ötüb-keçən günləri unutmasını istədi. Oğ-
lundan xahiş etdi ki, gedib atası, nənə-babası ilə görüşüb, onlardan 
xeyir-dua alsın. Əlizamin da elə bil bu sözə bənd idi. 3 gün ərzində 
4 dəfə doğulduğu, böyüdüyü həyətə getdi, yaxınlarını görmək istə-
di. Lakin üzünə qapı açmadılar, qapıya çıxanlar da min bəhanə ilə 
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uşağı həyətə buraxmadılar. Gah dedilər ki, baban xəstədir, gah de-
dilər ki, nənən halsızdır. Əlizamin qayıdıb başına gələnləri anasına 
danışdı. Anası yenə mərdliyindən dönmədi. Onu atasının işlədiyi 
yerə göndərdi, dedi bala, sən get atanla görüş, halallaş... Atası da oğlu 
ilə görüşməkdən boyun qaçırdı. Zorla məhəbbət olmur ki... Əlizamin 
kor-peşman qalıb həmin o payız günlərində evə gəldi. Elə payız bu-
ludu kimi dolmuşdu. Səhərisi günü oktyabrın 20-də axşamüstü Hür-
nisə xanım oğlunu dəmiryolu vağzalına aparıb yola saldı. Əlizamin 
qatara minən kimi keçib perronda qapının dalında gizləndi... Hamını 
atası yola salırdı, onu isə anası ilə xalaları... Sınmışdı, yamanca sın-
mışdı Əlizamin...

Qatar yola düşüdü, bir ana gözü qoşa bulağa dönsə də, qəlbində 
vüqar hissi baş qaldırdı. Hürnisə fikirləşdi ki, oğlu kişilik məktəbini 
keçib gələndən sonra, günü-güzəranı da yaxşılaşacaq. Əl-ələ, baş-ba-
şa verib evlərini tikəcəklər. Eh, o qədər arzuları var idi ki...Həm özü-
nün, həm də oğlunun...

Hürnisə oğlu əsgər gedəndən sonra üç dəfə ona baş çəkmişdi. 
Ancaq ürəyində bir narahatlıq var idi. Müdafiə Nazirliyinin aidiyyəti 
idarələrinə məktub yazıb oğlunun tək övlad olmasının nəzərə alın-
masını, onun ön cəbhəyə göndərilməməsini xahiş etmişdi. Ananın 
məktubunun cavabını çox gözlətməmişdilər. Bu məktubu alandan 
sonra bir az arxayınlaşmışdı. Necə olsa, rəsmi məktub oğlunun xid-
mət etdiyi hərbi hissənin komandiri tərəfindən imzalanmışdı. Axırın-
cı dəfə Hürnisə xanım oğlunun yanına 21 martda getmişdi. Bazarda 
etdiyi alverlə qazandığı pulundan balası üçün min bir nemətdən yığıb 
bayram azuqəsi hazırlamışdı, onun sevdiyi yeməklərdən bişirmişdi, 
səhər o başdan durub Əlizaminə çatdırmışdı özünü. Süfrə açıb oğlu-
nun əsgər dostlarını da süfrəyə dəvət etmişdi. Sonra ana-bala oturub 
dərdləşmişdilər. Oğlunun gözündə-üzündə gizli kədəri sezmişdi. Nə 
illah eləmişdisə, Əlizamin anasına bir söz deməmişdi. Ayrılıq zamanı 
çatanda, doyunca anasına sarılmışdı, qulağına sakitcə pıçıldamışdı: 
“Ana özünü qoru, özündən muğayat ol, səndən doya bilmirəm”, - de-
mişdi.

Hürnisə Kərimova oğlundan son dəfə beləcə ayrılmışdı. Son dəfə 
sinəsinə, üzünə-gözünə oğlunun qəmli çöhrəsini, göz yaşalarını yığıb 
geri dönmüşdü.

Analara əyan olur balaları ağrıyanda, darda olanda. Aprelin 2-də 
o da, qarışıq yuxular görmüşdü. Yuxusunda gördü ki, oğlu ondan 
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haray diləyir, ağlayırdı. Şəhid analarının çoxusu kimi, o da hövlanak 
yuxudan oyanmışdı...

Azərbaycan Ordusu öz sərhədlərini qorumaq və ərazilərini düş-
məndən xilas etmək üçün, işğalçı Ermənistan ordusunun növbəti hü-
cumunun qarşısını alarkən həmin döyüşlərdə bir çox vətən oğulları 
ilə bərabər, Əlizamin İslamov da şəhid olmuşdu.

Onsuz da bir qaranlıq dünyası var idi Hürnisə xanımın, sanki, 
Tanrı onu əzablara sinə gərmək üçün yaratmışdı. Anaya o xəbər necə 
gəlmişdi, necə verilmişdi. O xəbərlə də son ümidi, gələcəyi, arzuları, 
dünyası məhv oldu. Həmin andan həyat dayandı onun üçün.

Oğlunun tabutunu Lənkəranda, özünün doğulduğu Çilə kən-
dində dəfn edilməsinə qərara verdi. Əlzamini da eli-obası, Lənkə-
ran şəhəri üçrəngli Azərbaycan bayraqları ilə, əsl Vətən qəhrəmanı 
kimi qarşıladılar. Tabutu çiyinlərdən yerə düşmədi. 19 yaşlı Əlizamin 
İslamovun tabutuna bükülmüş Azərbaycan bayrağını isə dayısına 
verdilər. Beləcə, vətən torpağına əmanət etdilər Əlizamin İslamovu. 
Vətən bir oğlu ilə də öyündü, bir oğul da Vətən torpağına qarışdı.
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O gündən sonra, dünyası dağılmış Hürnisə ana özünə yer tapma-
dı. Hərbi hissədən ona oğlunun bir əsgər papağını da gətirib verdilər. 
Həmin papağın içərisində öz əlləri ilə “Anama yadigar qalsın” yaz-
mışdı Əlizamin və bu onun anasına son məktubu idi.

İndi o evində başıalovlu gəzir, axı bu evdə yaşamaq üçün oğlu 
ilə o qədər arzular qurmuşdu ki... Həmdəmi dörd qara divar, bir də 
tənhalıqdır...

Haray, getdi dəm əldən,
Qaldım yenə qəmlərdə.
Gedir dünyalar getsin,
Getməsin balam əldən.
Haray təklik əlindən.

Hürnisə xanım deyir ki, əslində hərbi xidmətini başa vurub altı 
aydan sonra qayıdacaqdı oğlum, altı ay da gözləyəcəyəm, oğlum 
yenə də gəlməsə, onda səhralara düşüb balamı axtaracağam. Aylardır 
ki, gözlərinin qurumayan yaşını yenə selə döndərib tökür tənha ana.
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RUHU NARAHAT ŞƏHİD MƏZARI

Hər kəsin qulağı səsdə idi, hər kəs 
QƏLƏBƏ xəbəri gözləyirdi. Hər kəs 
Vətən uğrunda canından keçən şəhidlə-
rin evlərinə tələsirdi... 2016-cı ilin aprel 
günlərində... Hamı ayaq üstə idi, hamı 
bir-birinə təsəlli verirdi, hətta torpaqla-
rımızın bir hissəsinin geri qaytarılma-
sı xəbərinə əl götürüb oynayanlar var 
idi. Hamı xəbər gözləyirdi, dünyanın 
müxtəlif guşələrində olan dostlarımız, 
vətəndaşlarımız bir sözə bənd idilər, 
səfərbər olub əmr gözləyirdilər və Vətə-
ni xilas etməyə can atırdılar.

Aprelin 5-də Həsən Qasımov da
yaşadıqları Xətai rayonuna şəhid gətirildiyindən xəbər tutan kimi hə-
min ünvana yollandı. Qonşu məhəllədə yaşayan Arif Orucovun oğlu 
Müşfiq şəhid olmuşdu. Tanış olmasalar da, bir vətəndaş kimi şəhid 
ailəsinə baş çəkməyi özünə borc bilmişdi. Mərasim çadırından yeni-
cə çıxmışdı ki, telefonuna zəng gəldi. Ondan oğlu Xaliq Əzizzadəni 
soruşurdular və zəng kəsildi. İki saatdan sonra isə Həsən Qasımova 
oğlunun şəhid olduğunu söylədilər.

Düz 1 həftə əvvəl həyat yoldaşı Nigar xanımla birlikdə Toğanaya, 
oğlunun xidmət etdiyi hərbi hissəyə getmişdilər. Deyib-gülüb, danış-
mışdılar. Xoş əhval-ruhiyyə ilə də ayrılıb, geri dönmüşdülər. Nigar 
xanım bu dəfə lap arxayın qayıtmışdı, oğlu bir az da gözəlləşmişdi, 
üzünə-gözünə nur, işıq gəlmişdi elə bil. Sonuncu görüşündə əsgər 
oğlu hətta anasına ürək-dirək verib: “Ay ana, sən elə narahat olursan 
mənimçün, görürsənmi, burada şərait yaxşıdır”, - demişdi.

- Bilsəydim, heç gəlməzdim, dayanıb orada balamın keşiyini 
çəkərdim. Heç 20 yaşı tamam olmamışdı Xaliqimin. Evimin sonbeşiyi 
idi, hamıdan çox onu istəyirdik... Həsən Qasımov ali təhsilli zoomü-
həndisdir. Qərbi Azərbaycanın Vedi mahalından 1988-ci ildə ailəsi ilə 
bərabər çıxıb, Naxçıvanın Şərur rayonuna pənah aparmışdı. Atasının, 
qardaşının, doğmalarının məzarlarını da ağlayan yurd yerlərində 
kimsəsiz qoymuşdu. Zaman-zaman bu yurd həsrəti göynədirdi qəl-
bini. Amma neyləyə bilərdi, əlindən nə gəlirdi ki... Dövlət nə zaman 
qərar versə, yenə elliklə yığışıb gedərdi İrəvana...
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Gözləməkdən gözlərinin kökü saraldı insanların. 2003-cü ildə 
ailəsini də götürüb Bakıya köçdü Həsən Qasımov. Onda kiçik oğlu 
Xaliqin 7 yaşı var idi. Həsən soyuna-kökünə bağlı kişi idi. Babaları-
nın adını oğlanlarına vermişdi. Birini Xəlil, kiçiyini isə Xaliq adlandır-
mışdı. O babalarının ki, vaxtı ilə Abbasqulu ağanın ən sadiq dostları 
olmuşdular. Onun Qarabağlar kəndindəki təsərrüfatında işləyib, gə-
lib-gedən qonaqlarını qarşılamışdılar. Abbasqulu ağa bütün ailəsini, 
evini də bu iki kişiyə - Xəlil və Xaliq qardaşlarına etibar edirmiş...

Böyük oğlunu evləndirib, qızını ərə vermişdi Həsən kişi. Evinin 
kiçiyi, Xaliqi isə göz-bəbəyi, ürək parası kimi sevirdi. Nədəndirsə, bu 
kiçiyə çox bağlanmışdı. Gör dünyanın harası idi ki, Bakıya köçəndən 
sonra, Xaliqə kiçik toy edəndə, uşaq atasından toyunun “Neolit” şad-
lıq sarayında olmasını istəmişdi. O da qiymətlərin od tutub yanan 
vaxtında, gücü yetməsə də, oğlunun sözünü yerə salmamışdı, bir toy 
çaldırmışdı ki, gəl görəsən...

-Nə yaxşı ki, uşağın o kiçik toyunu istədiyi yerdə elədik, yoxsa ki, 
balamın qismətinə böyük toyu görmək yazılmayıbmış, - deyir anası 
Nigar xanım:

- Onun xatirələri yandırır məni. Keçən il bir qohum toyuna gedir-
dik. Evdə ürəyimcə olan paltarım olmadığından narahatlıq keçirir-
dim. Xaliq dedi ki, gəl gedək sənə bir paltar alaq. Razı olmadım. An-
caq dilə tutub apardı, mənə bir don aldı. Bundan sonra mən o donu 
necə geyinim, göz dağı kimi asılıb qalıb dolabda. Qadın göz yaşlarını 
silib söhbətinə davam edir:

-Aprelin 5-i axşamı oğlumu gətirdilər. Bu həyətdə bir izdiham, 
bir törən var idi ki... Bütün rayon oğlumu görməyə gəlmişdi. Oğlumu 
sevdiyi üçrəngli bayrağa büküb çiyinlərində gətirmişdilər. Xaliqin ta-
butu gələndən sonra məktəbdən istədiyi qız da gəldi. Oturdu tabutun 
ayağında, o ağladı, biz ağladıq, bu mənzərə bütün məclisi göz yaşma 
boğdu. Neçə gün məzarının üstündən çəkilmədi qızcığaz. Aprelin 6-da 
onu dəfn elədik. İndi atası Xaliqin məzarına bir bəzək vurub ki... Elə bil 
toy evidir... Hər gün gedirəm balamın məzarının üstünə. Unuda bil-
mirəm dərdimi, yanıram, balamın məzarının başında deyirəm ki:

Əzizim balabanı,
Asta çal balabanı.
Hamının balası gəldi,
Bəs mənim, balam hanı?
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Ağacda xəzəl ağlar,
Dibində gəzən ağlar.
Belə oğlu ölənlər,
Sərgədan gəzər, ağlar...

Sərgədana, divanəyə dönmüşəm. Evə-eşiyə yığışa bilmirəm. Xa-
liq gedəli, 6 aydır, atası bir dəfə də olsun, isti qazan xörəyi yeməyib, 
çünki əlim işə yatmır. Tez-tez yuxularıma gəlir balam. Keçən dəfə 
yuxumda gördüm ki, Xaliq əlində çörəyə bükülmüş kabab çəkib verir 
mənə və deyir ki, ver atama, yesin

Həsən kişi elə hey ağzını açır ki, balasından danışsın, hıçqırır, 
qəhər boğur, göz yaşını selə-suya döndərib ağlayır:

-Mən ona toy edəcəkdim, onunla bağlı o qədər arzularım var idi 
ki... Onun soyadını dəyişib atamın adı ilə Əzizzadə etmişdim. O bizi 
heç incitmədi. Yay tətillərində də gedib işləyərdi. Zəhmətkeş uşaq idi. 
Qonum-qonşu, dost yanında hörmətli idi oğlum. Xaliq hərbidə tibb 
məntəqəsində sürücü işləyirdi. Aprelin 3-ü gedib əsgərlərin yanına, 
kömək aparıb. Sonra özü də onlarla qalıb. Aprelin 4-ü isə anasına zəng 
vurub, son dəfə danışıb. Daha deməyib ki, ön cəbhədədir. Düşmən 
tərəfin atdığı mərmi partlayıb, oğlumu da həlak edib. Bir ondan təsəl-
li tapıram ki, nə yaxşı, 5-6 gün əvvəl gedib onu gördük, görüşdük. 
Aprel ayının 16-sı məzuniyyətə gələcəkdi... Ali məktəbə sənəd ver-
mişdi, 1 balı çatmadığından keçməmişdi. Elə ağlayırdı ki... Anasına 
deyirmiş ki, mən atamın üzünə necə baxacağam... Sonra mən gəldim. 
Boynunu qucaqlayıb könlünü aldım, dedim ki, dünyanın sonu deyil 
ha, gələn il yenə də verərsən sənədlərini. Yalnız bundan sonra toxtadı. 
Daha gələn illərimiz olmayacaq. Heç bilmirəm Xaliqsiz o gələn illəri 
necə qarşılayacağıq?!

Mən aşiq lala dağı,
Bürüyüb lalə dağı.
Hər yara sağalsa da,
Sağalmaz bala dağı.”

1996-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda 
anadan olan Xaliq Həsən oğlu Əzizzadə 2015-ci ildə Xətai rayon Hər-
bi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdı. Xətai 
rayonu 116 saylı orta məktəbi bitirmişdi. Onun da taleyinə Vətənin 
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yolunda, azadlığı uğrunda şəhid olmaq yazılıbmış. Atası Həsən kişi, 
anası Nigar xanım 1992-ci ildən bəri qan tökülən torpaqlarımızın geri 
alınmasını istəyirlər. Həsən Qasımov deyir ki, onu hər zaman Azər-
baycanın bu haqq savaşında haqq səsinin eşidilməməsi narahat edir: 
“Axı biz işğalçı deyilik, bizim torpaqlarımız düşmən tapdağı altında-
dır. Öz torpaqlarımızı qanımız bahasına almağa hazırıq. Torpaqları-
mız alınarsa, canından keçən şəhidlərimizin narahat ruhları o zaman 
rahatlıq tapacaq”. 
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ÖTÜKƏN VƏ KÜR ŞAD DASTANI

Ötükəndə ötən günlər nağılmış,
Xoşbaxt idik ormanların içində.
Günəş ana Yerə şəfəq yayardı,
Əlçim -əlçim buludların içindən.

Bir ozan əlində qopuzu, başında  börku    Orhan çayının kəna-
rında oturub oxuyrdu. Səsi Selenqaya çatır, qayıdıb   Sarıca gölünü 
titrədir, göylərdə uçan quşlara qanad saxladırdı. O quşlar Ötükənə 
xəbər aparırdılar. 

Bizim sazəndələr, aşıqlar  toylarda,  şadlıq meydanlarında  qo-
puz, saz götürüb dinləyiciləri və tamaşaçıları əyləndirəndə, “Nağıl 
dili yüyrək olar”-  deyiblər. Mənim danışdığım isə nə nağıldır, nə rə-
vayət. Böyük Türk xaqanlarının, Şadlarının boy verib göyərdiyi, Türk 
dövlətini qurduğu bir eldən—Ötükəndən, o elin igidlərinin qəhrə-
manlıqları,  çətinlikləri və məğlubiyyətləri ilə bağlıdır.  Türk oğul-
ları bir vaxtlar dünyanın böyük bir hissəsinə gördüyünüz Moğolus-
tana, Sabiriyyəyə, Yaqutiyyəyə sahib olublar.  Qara Ozan da  həmin  
o tarixləri, o igidlərin  göstərdiyi qəhrəmanlıqları  yadımıza  salırdı. 
Məclis, mərəkə göy Türklərin Mərəlkəsi idi. Dünyanın hər yerində 
olan Türklər bir araya gəlmişdilər. İçərisində  5 yaşından yuxarı türk 
oğulları qızları da var idi. Qara Ozan Ötükən və Kür Şad  haqqında 
yaddaşında qalanları həm sazın, həm sözün dili ilə yığıçanlara belə 
əyan etdı: 

Bir dastan başladım Kür Şad adına,
Ulu Tanrım yetiş mənim dadıma!
Salam olsun Xaqanıma, Şadıma,
Eşq dastanı gərəyim ol, gərəyim,
Uca Tanrım köməyim ol, köməyim...

Göy Türklərin baş   xaqanı Çuluq xaqanı  Çin qızı Katun  zəhər-
ləyib öldürdükdən sonra, qədim türk adətlərinə görə onu qardaşı  
Bahadır Şad özünə xatın etdi. Çuluq xaqanın  oğlanları Yaşar Təgin 
və Şu Təgin əmilərinin bu seçimindən çox pərt olsalar da, artıq elin 
xaqanına qarşı çıxa bilməzdilər. Çünki türkün yazılmış qanunlarını 
kimsə poza bilməzdi. Bunun üçün mütləq qurultay çağrılmalı, tutarlı 
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səbatlar gətirilməli idi. Yeni Xaqan Bahadır Şadı  “Qara Xaqan” ad-
landırdılar. O da öz soyundan kökündən olan  Yaşar Təginə  “Tulu 
Xan”,  Şu Təginə isə “Kür Şad”  adı verdi. Elin  Şad oğulları  və onların 
yaxın dostları  Qara Xaqanın  özünə Katın (xatın) etdiyi çinli qızından   
çox narahat idilər.  Bu məsələni  gizlində müzakirə edib deyirdilər 
ki, atamızı , xanımızı zəhərləyən çinli Katın elimizə daha yeni bəlalar 
gətirəcək... Çinli Katın işvəsi nazı ilə Xaqanın  qəlbini ələ ala bilmişdi. 
Məqsədi də buxaqanlıqa öz qardaşını şərik etmək idi. Sonra isə Göy 
türklərin hakimiyyətini Çinlə birləşdirmək xəyalından da keçmişdi. 
Qara xaqanın isə bu hiylələrdən xıbıri yox idi. Görək Qara Ozan Qara 
Xaqanın bu əməlini qopuzla-sözlə necə söylədi:

.. Qara Xaqan qara etdin bəxtimi,
Niyə verdin Çin qızına təxtimi?
Bir də güldür Göy Türklərin bəxtini,
Göy Tanrısı gərəyim ol, gərəyim,
Ulu ruhlar köməyim ol, köməyim!!!
Biz Göy türklər ər doğulduq binadan,
Güc almışıq, Ana Yerdən, Səmadan
Süd  əmmişik boz qurdlardan , borüdən
Hara getsəm Ötükənə dönərim,
Ey Yaradan köməyim ol, köməyim... 

...Türklərdə belə bir adət var. Anadan bir olmayan iki türk oğlu  
bir-birinə ömürlük dost olmaq üçün  barmaqlarını kəsib, qan axan  
yeri bir-birinə vurar , və bundan sonra “Anda” və ya “Andlı”  adı-
nı alarlar. Bu dostluqdan kimsə dönməz. Belə dostları ancaq ölüm 
ayıra bilərdi.  Kür Şadın  andlı dostu  Bögü Alp   Türk dövlətinin 
hakimiyyətinin, xalqının elinin, vətəninin  başına gələcəkləri bilmək 
üçün,   uzaqlarda  Baykal gölünün yaxınlığında, Selenqa çayının aşağı 
axırında   mağarada yaşayan   şaman Kırac Atanın hüzuruna getmiş-
di. Kırac Ata oz mağarasından çıxıb, onu qarşılayanda ,  Kılrac Ataya 
üzünü tutub demişdi:

Kırac Ata təvəqqeyə gəlmişəm,
Söylə görüm  ulu elim necoldu?
Ötükəndən əllərimi üzmüşəm,
Söylə mənim taxtı-  tacım necoldu? 
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Aldı görək Kırac Ata nə dedi:
-Az keçməz ki, elin obanın başından bir qəzavü qədər keçər, Qara 

Xaqanı öldürmək istəyirsən. Öldürməyəcəksən. Onu dərd öldürəcək. 
Qara Ozan həmin sözləri  qopuzun simlərində belə gəzdirdi:

Çox uzun illər keçəcək,
Aylar fəsillər keçəcək,
Neçə nəsillər keçəcək,
Yenə növrağı dönəcək,
Türk bayrağı yüksələcək...

Qara bulutlar dolacaq,
Bir yağışlı gün olacaq,
Çaylar daşıb sel olacaq,
41 igid  diriləcək,
Türk bayrağı yüksələcək.

Bögü Alp gəlib Ötükənə yetişdi. Elə bil rüzgarlar  Kırac Atanın ağ-
zından bu xəbəri almışdı. Bozkırların səhralarında, yurdlarında, dağ-
larında, dərələrində  Qara Xaqan elinin günləri firavan keçmirdi. Bir 
tərəfdən yayın   isti bir çağında AY Göy üzündə ikiyə bölünmüşdü. 
Bunu Kırac Ata  Bögü Alpa söyləmişdi ki, Ay bölünəndən sonra qıtlıq 
, aclıq başlar.  Bu azmış kimi qış da sərt gəlmişdi.  Aclıq da  eli-oba-
nı başına götürmüşdü. Ayı parçalanan görəndən sonra, Yer üstündə 
oturan insanlar lap təlatümə düşmüşdülər. Davul götürüb, şaman ça-
ğırıb, çeypurlar çakıbŞ göyə etiraz etmişdilər. Lakin ən sonda böyük 
Şamanlardan biri dedi ki, Göy türklər  Göy Tanrının qəzəbinə gəliblər. 
Kırac Ata da bu aclıqın 9 il çəkəcəyini demişdi.  Türk elinin  insanları 
artıq aclığa dözməyib qışdan çıxmırdılar, uşaqlar,  yaşlılar, elə çadır-
larda acından ölürdülər. Sağ qalanlar Çin sərhəddinə, Çin bazarları-
na üz tutmuşdular. Çinli tacirlərin də əlinə fürsət düşmüşdü. Türklə-
rin bazara çıxardıqları nə var idisə, bahasından üç dəfə ucuz alıb, öz 
var-dövlətlərini artırırdılar. Alış-verişdən, tacirlikdən başı çıxmayan, 
daim at belində döyüşən, ov ovlayıb, quş quşlayan türkləri buna görə 
də alış verişdə aldatmaq çox asan idi. Belə ağır ayların –illərin içəri-
sində  çinlı Katun fürsətdən istifadə edib,  çuluğçularının vasitəsi ilə  
ilə  Çin xaqanına xəbər göndərmişdi ki, Qara Xaqanı taxtdan salma-
ğın vaxtıdır. Çünki bu neçə on illər ərzində çinlilər Türklərə  vergi 
ödəyir, Türkün  icazəsi olmadan,  göydə bir quş da vura bilmirdidlər.   
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Katunun törədəcəyi   xəyanətdən hələ də xəbəri olmayan  Qara Xaqa-
nı Ordusunu toplayıb,  bir daha  Kür Şadı,  və digər ərləri ilə çinlilər-
lə qanlı bir vuruşa başladılar... Türklərdən üz döndərən Göy tanrısı 
bu döyüşdə də onlara qalibiyyət vermədi.  Kür Şad ətrafına baxdı ki, 
olub qalan qoşunun əksəriyyəti qan içində yerdə yatır,  atları öldürül-
müş,  sağ dostlarının da çoxu yaralı. Bir sağına, bir soluna baxıb haray 
çəkdi. Qara Ozan o harayı belə dedi:

Ötükənin dəliləri,
Nooldu sizə,nooldu Sizə ?
Qırıb çatın çinliləri,
Nooldu Sizə, nooldu Sizə?

Hardasan ay dəli qanlım,
Sançarın sinəsi qanlı,
Tarkanımın qolu bağlı
Nooldu, nooldu Sizə?

Günün batan vaxtı idi,
Bəxtin yatan vaxtı idi.
Viran oldu taxtım indi
Nə oldu Sizə, nə oldu Sizə?

Çinlilərə əsir düşən Yamtar Kür Şadı atsız görəndə  ürəyi kök-
sündə qövr etdi,Kür Şad öz atını ağır yaralanmış Yumruya vermişdi 
ki, yolda əziyyət çəkməsin. Artıq döyüşü uduzmuşdular. Başda Qara 
Xaqan olmaqla çinlilər yerdə qalan göy türkləri əsir götürmüşdülər. 
Yamtar, üzünü Kür şada tutub dedi:

Heç üzülmə Kür Şad  Təgin,
Əyilməsin qəd-qamətin.
Vaxtı yetər qiyamətin,
Qurtularıq bu zillətdən.
Qurtularıq müsibətdən.

Qanad açar atlarımız,
Bu möhnəti biz atlarız,
Sən ayıq ol gecə-gündüz,
Dirilərik  biz qüdrətdən.
Qurtularıq müsibətdən.
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Ötükən boşalmışdı. Kür Şadın, Çuluq xaqanın, Alp Ər Təginin 
yurdunda yalquzaqlar, canavarlar ulayırdılar. Selenqa çayı daha şirin 
nəğmələr oxumurdu. Çayın səsində də qəm havası var idi. Hanuy 
dərəsi qəmə qərq olmuşdu. Duman bulud başından əysilmirdi.  Or-
hon çayı bir dəfə nəhrindən çıxıb, dərəni-təpəni aşmışdı. Çaylar da, 
daşlar da, çaydakı balıqlar da türkün nəfəsinə möhtac idilər.  15 gün-
dən bir çıxan Ay bu yerlərdə gecələməyə, gəzməyə utanırdı. Çox vaxt 
buludların arxasından boy vermirdi. Qara Ozan Ötükəni belə  öydü:

Ötükəndə sərt ruzgarlar əsirdi,
Şaxta burda ilikləri kəsirdi.
Canavarlar  dağ döşündə gəzirdi
Axtarırdı türk elini ay haray,
Viran oldu elim-obam ay haray!

Ulayırdı Ay üzünə Görk börü,
Sönməyirdi ocaq yeri , qurd yeri.
Ağlaşırdı çəmən, otlaq, yurd yeri,
Çağırırdı türk elini ay haray,
Kimsəsizdi Ötükənim ay haray.
Haray naşı əlindən,
Tökməz daşı əlindən.
Yastıq şikyət eylər,
Gözüm yaşı əlindən.

O dağları, o daşlar, o səmanı gecələr işığıyla  sevindirən Ay da-
rıxmağında olsun, görək Çin elində nələr baş verirdi. 9 il keçmişdi. 
Qara Xaqan  elinin, obasının başına gətirilənlərə dözməyib, xəcalət-
dən ürəyi qubar edib, ölmüşdü. Onun nəşini yandırıb, Pa çayının bir 
sahilində basdırandan sonra, Kür Şad  Çin sarayında və vilayətində 
əsir saxlanan bəylərinə, şadlarına, yüzbaşı, onbaşılarına xəbər gön-
dərdi. Bəylər də bir himə bənd idilər. Həmən Kür Şadın hüzuruna 
gəlib, qarşısında  diz yerə vurub, təzim etdilər.

Yığışıb yetişdi bəylər,
Kür Şada təzim etdilər.
Enli kürək Yamtar gəldi,
Div qamətli Kutluk ərdi.
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Onbaşı Əmən baş əydi,
Yüzbaşı Uç Oğul nərdi,
Minbaşı Alpın yox dərdi,
Kür Şad  ona xəbər verdi:
Dedi ki, qərarım birdi:
9 il yetişdi bəylər,
Səbrimiz də daşdı bəylər.
Ay igidlər, ay ərənlər,
Vətən bizdən aman istər!

Bu söhbəti Göy Börü də eşidirdi. Gözlərini 9 il bundan əvvəl çin-
lilərlə müharibədə itirmişdi. Onu kor edən Çinli Can Çunqun  surə-
tini  işıqdan məhrum olan gözləri ilə də xatırlayırdı. Lakin qollarının 
qüvvəti getməmişdi. Bir türk oğlu qollarını,  gücünü, döyüş ruhunu 
heç tərg edərdimi? Əsla!  Yolları, cığlrıarı artıq hissiyatı ilə tanıyırdı. 
Yığıncaqdan ayrılıb evinə gəldi.  Əllərini açıb  Göy Tanrıdan  diləklə-
rini dilədi:

İnandığım Türk Tanrısı
Türk xalqı dustaq olmasın.
Gözlərimə işıq gətir
Qisas yağıda qalmasın.

Yarımı aldın əlimdən,
İşığımı gözlərimdən,
Mənə nur ver bir gün, bir dəm,
Qisas yağıda qalmasın.

Mən hər şeydən vaz keçmişəm,
Ayrılıqın şərabını içmişəm.
Canımı xalqıma  qurban demişəm,
Yol ver qisasım qalmasın.

9 ildir qəm çəkmişəm,
Günüdüzlər yurd həsrətində,
Gecələr  “Vətən”  demişəm
Elim bu eldə qalmsın.
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Nə göy rəngi görər olum,
Yaşıl yarpaqlartək solum.
Çınqıl olum, torpaq olum,
Amma yad eldə qalmayım.

Ocağımı söndür, Tanrım!
Oğlumu da öldür Tanrım!
Döyüşlərdə güldür Tanrım!
Xalqım əllərdə qalmasın.

Oğlumu göstərmə mənə,
Dostumu göstərmə mənə,
Göy çəməni, ağ buludu,
Heç nəyi göstərmə mənə
Təkcə düşmənimi göstər
Qisas könlümdə qalmasın.

Bir gecəlik güc ver mənə,
Düşməni salım çətinə.
Dönsün bu Çin ellərindən
Ruhum bədəndə qalmasın.

Göy Börü  Tanrı ilə bütün ruhuna sahib olaraq danışırdı. Və bir-
dən  9 ildir ki, yaş gəlməyən gözlərindən yaş gəldi. Yamtar kənardan 
onu seyr edirdi. Göy Börü sevinərək öz-özünə deyirdi: Şükür tanrım, 
mən işığı görürəm.  Yamtar bilirdi ki, onun oyulmuş gözlərinə işıq 
gələn deyil. Göy Börünün gördüyü qəlbinin, ruhunun işığıdır.  

Qara Ozan Göy Börünün halını ərz edəndən sonra,   Kür Şadın  
40 əsgərlik Ordusundan danışdı. Onların  döyüş hazırlıığını təsvir 
edərək dedi: Çinlilərə 9 il bundan əvvəl  əsir gətirilən əsgərlərin az 
yaşlı oğlanları da böyüyüb, artıq ox atmağı, bel qurşağını tutub, güləş 
oynamağı, at minməyi, ov etməyi öyrənmişdilər.  Həmin ərlərin  
oğulları ilə birlikdə Çin sarayına 41 nəəfər hücum edəcəkdi.

Gözlənilən o böyük gecə gəlib çatmışdı. Kür Şad ediləcək hücu-
mun bütün incəliklərini bir daha götür qoy edib, tapşırıqlarını verdi. 
Arxadaşlarını çağırıb bir daha yoxladı:

-Minbaşı Bögü Alp!
-Burda!
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Yuzbaşı Yamtar!
Burda!
Yuzbaşı Yağmur!
Burda!
Yuzbaşı Uç Oğul!
Burda!
Onbaşı Göy Börü!
Burda!
Onbaşı Ay Kutluq!
Burda!
Onbaşı Əmən!
Burda!
Onbaşı  Göydaş!
Burda!
Onbaşı Barmaqlak!
Onbaşı Qızıl Buğa!
Onbaşı Çığay Budaq!
Onbaşı Tanrivermiş!
Yumru!
İl Qaya!
Çağrı!
Ərbuz!
Turumtay!
Toluk Tügə!
Alp Aya!
Burda!......

Kür Şada 40 arxadaşının hamısı hay verdi!  Qırx kişi qılınclarını 
çəkib, ölənəcən vuruşmaqçün, ya da azad olmaq üçün and içdilər:

Biz bu yoldan dönər olsaq ,
Bu yol bizə qənim olsun!
Döyşməsək boz qurd kimi,
Tanrı bizə qənim olsun!

Göy türklərik, biz qırxlarıq,
Görk börülər, boz qurdlarıq,
Şimşək kimi gurlamasaq,
Göylər bizə qənim olsun!
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Deyir sən saydığını say, gör fələk nə sayır.Bu bir adətdir.  Döyüşə, 
yarışa girən hər kəs, əvvəlcə qələbə qazanacağını fikirləşir. Mənə elə 
bir adam göstərin ki, döyüşə, yarışa girəndə “Mən qalib gələcəyəm” 
deyə düşünməsin.- dedi Qara Ozan.  --  Lakin qalib gəlmək üçün də 
Tanrının öz yazdığı vaxt, məqam var axı.  Göy tanrısı  qələbəni hər 
zaman yazmaz. Vaxtını zamanını biz yox,  O bilər.  Başda Kür Şad ol-
maqla 40 arxadaş Çin sarayına hücum etdilər. Qanlı bir döyüş başla-
dı. Onların məqsədi Çin xaqanı  Tay Tsunqu   əsir götürmək idi.   Kür 
Şadın əsgərlərinin 17-si ilk döyüşdə 300-ə qədər çinlini yerə sərdilər.   
Qanlı döyüşdə,  Göy Börü  iki oğlu ilə həlak olmuşdu. Göy Börü so-
nuncu nəfəsində qarşısından keçən çin komandanı Çan Çunqla qar-
şılaşmışdı. Bu onun gözünü çıxaran Çan Çunq idi. Əlini belinə atıb, 
bıçağını çıxarıb, Çan Çunqun boğazından yapışmış, əlləri ilə gözü-
nün yerini tapıb  əlindəki bıçaqla göznü oymuşdu. Bu zaman digər 
çinli qan içində son nəfəsini verən Göy Börünün başına qılıncını endi-
rib, iki yerə parçaladı. Göy Börünün ağ saçları çiyinlərindən tökülüb 
qana boyandı. Göy Çörü təbii ki, yaralı olmasaydı, onu belə öldürə 
bilməyəcəkdilər. Tanrı düşmənlərini görmək üçün onun gözlərinə 
işıq vermişdi. Son arzusuna çatdırmışdı. 

Döyüş get-gedə qızışırdı.  Çinlilər xaqan sarayında inqilab ol-
duğu haqqında hər yerə xəbər göndərmişdilər.  Göy türklər  inqilab 
xəbərinin  belə tez yayılmasını düşünməmişdilər. Onlar döyüş işini 
çox sərrast bildiklərindən, özlərinə çox arxayın idilər. Bu əsgərlərin 
hamısı həm yaxşı qalxan tuta bilir, həm də sadaxarındakı oxlarla bir 
nəfər əvəzinə iki çinlini birdən nişanlayıb həmən nəəfəslərini kəsir-
dilər. Çinlilərin isə ardı-arası kəsilmirdi. Yıxıldıqca, başqaları gəlir,  
göbələk kimi bitirdilər, çoxalırdılar.  Kür Şad boş vaxtlraında xan sa-
rayına gələndə mehtərlərin birindən burada atların saxlandığı axurt-
da  gizli yol olduğunu öyrənmişdi . Döyüş qızğınlaşanda, 4 əsgərini 
mehtərlər oturan yerə göndərmişdi. Onlar mehtərlərin işini bitirmiş-
di.    Kür Şad döyüş  mövqeyini dəyişib, əsgərlərinə  at ilxılarının  sax-
landılğı yerdən çıxmağı məsləhət gördü.  Yanında daim onu gözləyən 
Yamtar son məqamda  Kür Şad üçün də yol açdı, və onlar atlarını üzü 
Ötükənə tərəf  çapdılar. Artıq  igidlər tam əsirlikdən qurtarmışdılar. 
Nə iş idisə, nə oldusa, birdən  o gecə hava döndü. Ggöylərdə qəzəbli 
şimşəklər çaxmağa başladı. Bir tufan qopdu ki, gəl görəsən. Yağış ley-
san kimi yağırdı. Bir neçə dəqiqənin içərisində  Vey çayı dolub daşdı.  
Kür Şad və yanında olan  Barmaqlak, Çobayıkmış ən yaxşı üzməyi 
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bacaran idilər. Onlar çayı vurub keçmək istəsələr də, dolub daşan çay 
iki  bahaduru da öz ağuşuna aldı.  Və bir anın içərisində onları əjdaha 
kimi uddu. 

O gecə bu yerdə  bir tufan əsdi
Yağış yağdı, Qırxın qabağın kəsdi.
Yamtar göyə baxdı ,dedi: Ey Tanrı bəsdi,
Yol ver bizə yol ver, Vey çayın keçək!
Dəryalardan keçib, yurda yetişək.

İşi belə görən Bögü Alp Qara Ozana dedi ki, düşmənlər onların 
arxası  ilə  çapırlar.  Onları yubatmaq lazımdır. Qara  Ozan çin zabitlə-
rinin qoşununu  azdırmaq, onları bu arada  çay sahilinə geçikdirmək 
üçün, qopuzunu əlinə alıb, bir təpənin üstündə oturdu, ürəyi qan ağ-
lasa da, leysan yağışın altında,  qopuzu çalıb  nəğmə oxmağa başladı.
Çinli döyüşçülər onun belə oxumağına əvvəlcə məəttəl qaldılar. Elə 
bildilər ki,bir dəli və ya sərsəridir. Qara Ozan oxuyurdu, Tanrıdan 
aman diləyirdi: 

Çinli dayan bu yerlərdə,
Yoxmudur heç mürvət səndə
Nə istərsən Göy türklərdən,
Kür Şad çayı vurub keçsin.

40 əsgərlə çıxıb yola,
Tanrım qoymaz qalsın yolda.
Çay boyanıb qızıl qana,
Kür Şad  Veyi vurub keçsin.

Boz qurd bizim nişanımız
Ötükəndir ünvanımız.
Qan ağlayır göylərimiz
Kür Şad çayı vurub keçsin.

Sonra zabitlərdən biri baxıb gördü ki, Qara Ozanın  üz-gözündə 
çapıq yeri, paltarında qan ləkəsi var. Anladılar  ki, döyüşçüdür.  Qı-
lıncını çıxarıb   Qara Ozanı vurmaq istəyəndə, Ozan yağışın altında 
islanmış, simləri kökdən düşmüş qopuzunu çinli zabitin başına vur-
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du. Çinli zabit bu gün ölmüsən dünən ölmüsən... Bunu belə görən kə-
nardakı bir çin əsgəri cəld  hərəkətlə  Qara Ozanın başını bədənindən 
üzdü. Kür Şada çatmaq istəyən çinliləri yoldan edən, ləngidən o Qara 
Ozanın Göy tanrının yanında olan ruhunun  hayqırtılarını  soy-kökü 
yaşadan bu günkü Qara Ozan belə  söylədi:

Uca Tanrım, qoca Tanrım,
Qopuzu məndən ayırma.
7 simim nalə çəkər,
Simləri təndən ayırma.

Mən söz qoşub bəy boyladım,
İgidlərimi hayladım.
Qara Ozandır soy- adım,
Məni Vətəndən ayırma.

Tanrı yol ver Kür Şad çatsın Vətənə,
Niyə saldın Göy Türkləri çətinə.
Yol vermədin  Qırxlar yetsin Elinə,
Agah eylə bu qəzəbin nədəndir?

Çayı vurub keçmək  istəyən 12 igidin  çoxsunu çay ağuşuna alıb 
apardı.  İgidlər neylədilərsə, Yer suları onlardan güclü çıxdı. Bilmə-
dilər ki, Tanrının bu gecəki qəzəbi nədəndir? Bəlkə yola tez çıxmış-
dılar?  Ancaq Bögü Alp Kırac Atanın dedidiyini xatırlayırdı: “Yağışlı 
bir gündə çay sahilində 40 əsgər döyüşəcəksiniz. Ondan sonra Göy  
Türkün bayrağı  ucalacaq. 1300 ildən sonra daha da uca olacaq”. Kı-
rac Atanın bütün dedikləri olmuşdu. Bəs çayı niyə keçmədilər?

 Kür Şad baxdı ki, çinli əsgərlər yaxınlaşır. Amma zaman döyüş 
zamanı idi.  Bögü Alpla yenə döyüş meydanına atıldı. Hər iki ər  qı-
lınclarını oynadır, gah da  sadaxından  ox götürüb, qarşısındakıları 
düşmənlərin ikisini bir oxa vururdular. Çox idilər... Ancaq  ər meyda-
nında tək qalan iki döyüşçünün əzmindən çin əsgərləri də çaşmışdı-
lar.  Prdunun baş zabitlərdən biri ox yaraları aımış  Bögü Alpın  qılınc 
tutan sağ əlini vurub yanına saldı.  Sol qolu ilə tutduğu qalxanı çinli-
nin başına keçirdi. Lakin artıq gec idi. Bu qarışıq məqamdan istifadə 
edən digər çinli də əlindəki qılıncla Bögü Alpın kürəyindən iki yerə 
böldü. İki anda döyüş meydanında son nəfəslərini verirdilər.  Bögü 
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Alpın cansız bədəninə baxdı. Üzündə gözəl bir təbəssüm var idi.  Tan-
rı  Kür Şada  elə bir güc , elə bir qüvvət vermişdi ki, gücü azalmırdı. 
Bədəni atılan oxlardan deşik- deşik idi.  Atının üstündə şax oturmuş-
du. Ətrafında yüzdən çox çin əsgərinin meyidi sərilmişdi, leş-leş üstə, 
baş-baş üstə  yığılmışdı. Bu davanı  əsirlikdən xilas olmaq üçün 41 
türk  əri başlamışdı.  Ölən və yaralananların qanı  yağan yağışın sula-
rına, torpağın palçığına qarışmışdı.  Kür Şad təslim olmaq bilmirdi. O 
qan içində, kin içində vuruşurdu.  Onun qılıncının səsindən buludlar 
da dayanmışdı, ulduzların da nəfəsi kəsilmişdi. Hamısı bu ər savaşını 
seyr dirdilər. Kür Şada əyan olmuşdu ki, bu döyüşdən sonra, Tanrı-
nın hökmü dəyişəcək. Ötükəndə Göy Türklərin  başı üstündə , taxtı 
tacında boz qurdun başı olan bayrağı dalğalanacaq. Qara Ozan Kür 
Şadın dötüş meydanındakı son halını belə anlatdı: 

Ər meydanında tək Kür Şad,
Tanrıya bərabər Kür Şad.
Qana boyandı Yer Kür Şad
Kür Şad gəl çıx bu meydandan,
Meydan dolub daşdı qanla.

Uç Oğul meydanda qaldı,
Göy Börü qisasın aldı.
Ötükənə yol  açıqdı,
Kür Şad gəl çıx bu meydandan,
Meydan dolub daşdı qanla.

Kür Şad meydandan çıxardımı? Türk oğlanlarını anaları ər mey-
danına, döpyüş meydanına göndərəndə deyirlər ki, kürəyindən ya-
ralansan, geri dönmə.  Döyüş meydanında sona qədər ər kimi vu-
ruşmalı idi. Lakin atılan nizə və ox yaralarından süzülən qanlar onu 
taqətdən salmağa başladı. Yavaş-yavaş sifəti də ayazıyırdı. Elə bu 
zaman bir Çin zabiti özünü çatdırıb, Kür Şadın başını bədənindən 
ayırdı. Əgər aşıq Ələsgər o zamanlarda sağ olsaydı Kür Şadı belə ağ-
layardı, öyərdi: 

Zalım çinli  atdı oxun Kür Şada,
Vurub sinəsini boyadı qana.
Kür Şad bir də baxdı qanlı meydana,
Şadı Göy Börüdən aralı gördü.
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Başsız bədəniylə meydan oxudu,
Çinlilərin ürəyində qorxudu,
Ətrafında daha dostlar yox idi,
Ruhları göylərdə yaralı gördü.

Kür Şad  başsız qoyma Göy türk elini,
Sən bilirdin o ərlərin dilini,
İndiki gedirsən, söylə yerini,
Elimi elimdən aralı gördüm.

Ozanın naləsi Kür Şada yetişmişdi. Kür Şadın  başsız bədəni atı-
nın üstündə şax oturmuşdu.  At büdrəməyirdi. Sədaqətli  At sədaqət-
li şadının başsız bədəninə də yiyə durmuşdu. Türkün atı onu darda 
qoymaz. Birdən at bir kişnərti və nərilti vurub ortalıqdan götürüldü. 
Elə bil ki, qanad çalıb göyə uçacaqdı. Göydə şimşəklər titrədi, ildı-
rımlar çaxdı yenə. Və birdən birə göy üzünə gözəl bir işıq yayıldı.  
Göy Tanrı Kür Şadın ruhunu yanına apardı. Kür Şadın əlində  yerdən 
göyə ucalan qurdbşalı bir bayraq var idi. Yarasından qanlar axan bu 
xəyalət Kür Şad idi. Bir əli ilə bayrağı yüksəklərə qaldırıb, o biri əli ilə 
dumanlı vadidə-- yanan ruhlara işarə verib, “Qalxın” deyə hayqırdı. 
40 şəhid birdən ayağa qalxdı.  Kür Şad əli ilə Cənub tərəfi göstərib, 
“Oraya, Tanrı dağına gəlin”- deyib, qeyb oldu. Həmin ruhlar bir ilğım 
kimi hamısı Tanrı dağına doğru uçmağa  başladılar.

 
Kür Şad uçub getdi Tanrı dağına,
40 əsgəri keşik çəkir yanında.
Dayanıbdı babalrın  önündə,
Alp Ər Tunga onu imtahan eylər.

Deyər görüşünə gəlibdi bəylər,
Xaqanlar bu gecə toy bayram eylər.
Uçmaqa yığılan ruhlar sevinər,
Qırx bir igid ilə əhd-peyman eylər.

İndi ki, gəlmisiz tininiz kutlu,
Sizi gözləyirdik hamımız mutlu.
Əldə bayrağımız naxışı qurddu.
Düşmənlər görüncə bağrın qan eylər.
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Küləklər elədən elə, belədən belə getdi. Tanrı dağından Ötükənə 
xəbər apardı ki, Göy Türkün məqamına az qalıb.   40 il keçər,  Kür 
Şadın oğlu 40 xaqanla birlikdə yeni  XAQANlıq qurar. Zaman üçün 
40 il  bir andır. 

 Sizə kimdən deyək, Çin xaqanından. Kür şadın ərlərinin saraya 
hücumu, inqilabından sonra, Çin xaqanı  Tay Tsunq  başını itirmişdi. 
Bu nə hal idi, bu nə hücum idi... Bəs əgər, Kür Şad oğulları qapını sın-
dırıb içəri girib onu əsir aparsaydılar... O zaman  bütün Türklər yenə 
birlik qazanıb, Çinin üzərinə gələcəkdi... Bu dəfə ucuz atlatmışdı. An-
caq daha   qorxusundan Siqanfu sarayındakı eyvanına da çıxmırdı. 
Çuluqçularını, xəfiyyələrini göndərib türklər yaşayan bütün məhəl-
lələri ələk vələk etdi ki, Kür Şadın ailəsini tapsın. Lakin Kürşad  təzə 
ayaq açan oğlu ilə xanımını iki gün əvvəl şəhərdən çıxarmışdı. Qızını  
isə  bəylərbəyinə etibar etmişdi. Uşağıdoğmaları ilə birlikdə tapdı-
lar.  Kür Şadın  kəsilmiş  başını gətirib 11 yaşlı qızcığaza göstərən-
də,  “Yurd və şərəf üçün” deyib, başını dik saxladı.Gözünü yumma-
dan düşmənin gözünün içinə baxdı. Bunu görən Tay Tsunq qışqırdı: 
sinəsinə nizələr vurulsun, qanı yerə tökülsün. Türk adətlərinə görə, 
şadların, xaqanların qanını yerı tökmək günah sayılırdı. Çin xaqanı 
acığını  11 yaşlı qızcığazdan çıxacaqdı.  Əvvəl qızın sağındakı böyük 
dədənin, sonra isə solundakı dədənin sinəsini nişan aldılar. Qızcığa-
zın sinəsinə isə 4 ox sancıldı. Qız əyilmədi, şax budaq kimi üzü üstə 
yerə sərildi. Yerə sərildi ki, düşmənlər onun pak üçünü ölüm anında 
görməsinlər.   Kür Şadın Tanrı dağında dolaşan ruhuna əyan oldu 
balasının ölümü. Görək Tanrı dağında olan Kür Şad  balasını necə 
qarşıladı. Qara Ozan belə söylədi:

Əcəb şirin yuxudadır,
Qızım indi, qızım indi.
Anasını soraqlayır,
Körpəm indi, körpəm indi!!!

Vətəni görməyə gəlib,
Bayrağın öpməyə gəlib,
Torpağa dönməyə gəlib,
Qızım indi,qızım  indi!!!
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Anam,  babamı görəcək,
Xaqanlarla görüşəcək,
Gör kimlərlə üzləşəcək,
Qızım indi, qızım indi.

Mələklər əlin öpəcək, 
Pərilər nazın çəkəcək, 
Huri kimi bəzənəcək 
Qızım indi, qızım indi!!!
Balam indi, balam  indi!!!

Zamanın ayağı yüyrək olar. Zaman əziyyət çəkməz. Onun içəri-
sində yaşayanlar öz zamanını yaşamaq üçün ya əziyyət çəkərlər, ya 
da yaranışdan  mutlu doğularlar.  Kür Şad igidlərinin inqilabından 40 
il keçmişdi.  Çinlə həmsərhəd olan ittifaqda olan və olmayan xanlıqlar 
Çinin 40 il bundan əvvəlki məğlubiyyətini unutmamışdılar. 41 əsgə-
rin döyüşü tarixə qəhrəmanlıq dastanı kimi yazılmışdı.  Bu səbəbdən 
də  çin xaqanları  Ven-Yen Po və  Tay Tsunq  türk oba və  ellərini, 
döyüşçülərini bir-birinə qırdırmaqüçün tələlər  qururdular. Onalar 
öz xəbisliklərini həyata keçirmək üçün  yollar axtararkən,  sonsuz 
düzənliklərin birində tənha təpəciyin ətəyində  dörd  ağ türk çadırı 
görünürdü. Təxminən 35-  40 yaşlarındakı bir kişi çadırdan çıxıb tez-
tez uzaqlara baxırdı...  Bir az keçmış çadırın  bir küncündə  uzanan 
yaşlı qadının səsi yenə gəldi:

-Oğul atlılar görünmədi ki?
- Xeyr ana! Amma , gələcəklər, onlar heç boş qayıtmazlar...
İxtiyar qoca qadın gücünü toplayıb, başı altındakı mütəkkəyə  

dirsəkləndi. Dedi: 
- Oğul yaxına gəl. Sən deyəcəklərim var.

İçimdə bir soyuq gəzir,
Bir sirr varlığımı əzir.
Neçə yerdə olduq  əsir,
Dinib danışa bilmədim,
Sirri kimsəyə demədim.

Ruhu göylərdə qırxların,
Nigaran qalan ruhların.
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İstədiyin nağılları  --
Sənə danışa bilmədim,
Sirri kimsəyə demədim.

Heç demədin Kür Şad hanı?
Göy Türklərin Göy xaqanı.
Oğul sən atanı tanı,
Damarında Kür Şad qanı,
Türk ellərinin xaqanı.

Sənə vardır sözüm oğlum,
Səni qərib Çində doğdum,
Həsrəti içimdə boğdum.
İndi danışa bilərəm,
Sirrimi açıb deyərəm.

Mən adını unutmuşam,
Eşq oduna qovrulmuşam,
Kür Şadıma qovuşuram
Ay oğul atanı tanı,
Türk ellərinin xaqanı.

O  qurd ürəkli ər idi,
Düşmənlərə sipər idi.
Sinəsini sipər etdi,
Türk ellərinin xaqanı,
Oğul onu yaxşı tanı.

Bizim Vətən Ötükəndir
Hər tərəfi gül, çəməndir.
Yayı , qışı da gülşəndir,
Göy Türklərimin vətəni,
Getməsən dumandı, çəndi.

Eşitdiyi xəbərdən Urunqunun dili-dodağı qurudu. Anasının ba-
şını sinəsinə sıxdı, elə bildi ki, sayaqlayır. Dedi: “Ana, indicə kımız 
gətirəcəklər, içib özünə gələrsən. Bu halın keçib gedər...”.

Ana oğlunun sözünü kəsdi:
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-Oğul, mən sayıqlamıram. Ağlım başımdadır. Nə sənin adın 
Urunqu deyil, nə də oz adımı xatırlamıram. Sənin adını ona görə 
unutdunm ki, düşmən bilib, səni məhv edər. Öz adımı da unutdum  
ki, səni yaşadım. Əgər düşmən bilsəydi ki, sən Kür Şadın oğlusan, 
səni sağ qoymazdı.

Urunqunun qaşları çatıldı. Belə olanda atası Kür Şadın zəhimli 
vaxtlarını xatırladırdı:

-Ana, mən bu qədər pis oğul idim ki, adımı unutdurdun?
- Yox oğul? Sən çox yaxşı oğul oldun. Atan kimi güclü və cəsarətli 

böyüdün. Bütün döyüş dərslərini yaxşı öyrəndin.  Səni böyütməkçün 
öz adımı da, sənin adını da unutdum. Təkcə Kür Şadın adını unut-
madım. Onu unutduğum gün ölməliydim. Belindəki bıçaq Bozuqrd 
soyunun tilsimli bıçağıdır . Bumun Xaqandan qalıb. Bıçağın sapının  
üstündə  Bumun Xaqanın adı və damğası həkk olunub. O yazı hər 
vaxt görünməz. Ancaq Günəş doğarkən və batarkən görünər.  O ya-
zılar  və tamğa türklərin bəxti yüksəldiyi zaman işıl-işıl parlayacaq.

İndi ayrılıq vaxtıdır,
Gəl hallaşaq ay oğul.
Bu dünyadan köçər oldum,
Gəl sağollaşaq ay oğul.

Mən könlümü Ötükəndə
Kür Şada verib gəlmişəm.
Selenqanın sahilində
Ruhumu qoyub gəlmişəm.

Kür Şadı Tanrı dağında 
Tanrım əmanət saxlayır.
Uçub gedirəm yanına,
Daha ürəyim darıxır.

İndi ayrılıq vaxtıdır,
Gəl hallaşaq ay oğul.
Mən dünyadan köçər oldum,
Gəl vidalaşaq  ay oğul.

-Oğul, mütləq Ötükənə get. Ötükənə çatmasan mənim hansı eşqlə 
yaşadığımı bilməyəcəksən.  Oranın havası , dadı başqadır.
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Vətənin havası , dadı başqadır,
Çiçəyi başqadır, odu başqadır.
Şirin bulaqların suyu bal dadır,
Vətən oğlu Ötükənə dön,  Ötükənə.
 
Bəzəyi düzəyi vurub hüsnünə,
Dağları bələnib onun çiskinə,
Heç kimi salmasın fələk sürgünə,
Əziz balam Öütkənə dön, Öütkənə.
 
Payız  gözəlliyi vurub hər yeri,
Çəmənləri xalça edib , gəl yeri.
Qayalar dön deyir, dağlar gəl deyir,
Vətən oğlu  Ötükənə dön, Ötükənə.
 
Hər daşı müəmma, tarixi qədim,
Onu anam bildim, gərəyim bildim.
Əziz  oğlum, Vətənə dön, Vətənə.
 
O Vətən bizimdir izimiz qalıb,
Onun yaddaşında sözümüz qalıb.
Getmişik Vətəndə gözümüz qalıb,
Vətən oğlu Öütkənə dön.,Öütkənə.

Ana öz adını oğluna söyləmədən gözlərini yumdu. Əbədiyyətə 
getdi.  Küləklər ruhunu tanrı dağına apardı. Orada onu xaqanlar, 
xanlar gözləyirdi. Yerdə başına gələnləri Kür Şada, 11 yaşlı qızına 
söyləyəcəkdi. Qızının ana sığalından mərhum saçlarını hörəcək, ya-
naqlarından öpəcəkdi.

Qara Ozan bir  döyüş çəngisi çalıb, dastanı davam etdirdi:
--    Kımız  dalınca gedən atlıların hərəsi bir cimcaq dolu kımız gə-

tirmişdilər. Lakin gec idi. Ana kımız içmədən gözlərini yummuşdu.
... Bozqır səhraları  insan gözü ilə baxanda bəlkə də adi günlərini 

yaşayırdı. Çiçəklər vaxtlı vaxtında açır, yağışlar öz vaxtındsa yağır, 
qar  vaxtı gələndə dünyanı ağ rəngə boyayırdı. Uurunqu yanındakı 
dostları ilə belə qərara gəlmişdi ki, qarlar əriməyə başlayan kimi, üzü 
Ötükənə getmək vaxtı idi. Çünki onlara yol üstündən gəlib gedən 
çaparlar xəbər gətirmişdi ki,  Kutluq xaqan, Tonyukük Bozqurdla-
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rın bayraqını  öz çadırlarının üstündən dalğalandırıblar. Özü də ki, 
Ötükəndə  qərar tutublar. Ötükən adı gələndə,  Urunqunun  bədəni 
titrəyir, damarında axan Kür Şad qanı coşurdu.

Sorağı yayılıb türk ellərinə,
Nəğmə olub igidlərin dilinə.
Çalınar qopuzlar yenə elimdə,
Düşmən gəlsə həmən bağrın qan eylər.

Görk börü hayqırıb ulayar o gün,
Səsini eşidə bəlkə Kül Təgin,
Ürəyi titrədi xan Tonyukükün,
Gəlib çinlilərə bir divan eylər.

Yaz gəlib ,qarın altından  bənövşə və novruzgülülər görünəndə, 
Urunqu  4 yurdda olan dostlarını başına yığdı. Dedi ki, oğlu Tacımı  
da bu yerlərə əmanət qoyub Ötükənə gedir.  Çox keçməz ki, bir xoş 
xəbər göndərər.  Elə bu vaxt, dostu Börünün  qızı Almila  közdə bişən 
çeyran ətindən yeyə-yeyə,  Urunqunun yanına gəlib, baba, Ana  bizə 
bir dəfə demişdi ki, Türkləri Tanrı tamğa ilə yaratdı. Nədir o Tamğa, 
denən biz də bilək.    Urunqu fikrə getdi. Oğlu Tacım dünyaya gələn-
də, türk elinin gözəl qızı gəlini Almila   ağır şəriatə dözməyib qışın 
soyuğundan çıxa bilməmişdi. Tacamı da Ana böyütmüşdü.  O za-
man Ana Tacamın belindəki göy rəngi Urunquya göstərib dedmişdi. 
Unutmayın türk olduğunuzu, Tanrı Sizi dünyaya hökmran yaradıb:

Tanrım yaradanda tamğasın vurdu,
Boz kırlarda Göy türklərin belinə.
Eylədi onları külli ixtiyar,
Səpələdi dünyaya,Yer üzünə.

O Göy rəngdir tanıdan Türk oğlunu,
Göydən Yerə əmanətdir, nişandır.
O Göy rəngdir yaşadan türk elini,
Həm qızında ,həm oğlunda nişandır.

Həmin gecə  bozkır səhralarında ovladıqları çöl heyvanlarından 
yeyib, kımızdan içəndən sonra, Urunqu dostları və buradakı əmanət-
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ləri ilə vidalaşıb, tək tənha yola düzəldi.
Geniş səhralar, yamaclara baxırdı, yorulanda, keçəsinə bürünüb 

yatardı. Bir gecə anası yuxusuna gəldi, elə xoşbəxt, elə şad görünür-
dü. Yanında  əlində qılınc, qollunda  qalxan  və  nizə olan bir kişi da-
yanmışdı. Bilmədi ki,özüdür, ya atası Kür Şaddır. Birdən  bir mahnı 
eşiitdi:

Yağan leysanına bürüsün səni,
O gözəl elimin buludu çəni.
Yağışa bələnib gözlərəm səni,
Qayıt Ötükənə, qayıt amandır,
Verdiyim vədənin vaxtı tamamdır

Get səni gözləyir  İlteriş xaqan,
Onun qulluğunda dayan hər zaman.
Kül Təgindən ayrı düşmə bircə an,
Qayıt Ötükənə, qayıt zamandır,
Verdiyim vədənin vaxtı tamamdır.

Urunqu səsə ayılıb ətrafına baxdı, ins-cins gözə dəymirdi. Amma 
sifətindən bir gözəl gecə mehi öpdü. Bu toxunuşdan bir istilik yayıldı 
bədəninə. Görəsən  anasının bu səsi haradan gəlmişdi. Başını qaldı-
rıb göylərə baxanda Ayın bütün hər yeri işıqlandırdığını gördü. Bu 
ay 15 gecə səmada yanıb, ona işıqlı yol, cənuba olan Ötükən yolunu 
göstərəcəkdi.

14 günün tamamında  gün günortaya keçib,  15-ci gün gələndə 
Urunqu Ötükənə yetişdi. Gördü ki, baş çadırda  üstündə  bir boz qurd 
şəkli olan  bayraq dalğalanır. Ətraf doludur atlarla, ərlərlə, igidlərlə, 
bir ozan  qopuzunu sinəsinə basıb oxuyurdu:

Taxta çıxdı Kutluk xaqan,
Göy türklərim cüşa gəldi.
Ərlər döyüş meydanına,
Çapıb qoşa-qoşa gəldi.

Qanadlandı yel qanadlar,
Sıraya düzüldü atlar.
Düşmən görsə bağrı çatlar,
Qılınclar baş-başa gəldi.
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İlteriş xan fərman verdi,
Qoy yığılsın elim dedi.
63 bəy zirehlənib,
İmza qoydu daşa gəldi.

Ozan yaşlı ozan idi. Qopuzun çaldığı yerdə gözü Urunquya sa-
taşdı. Birdən əlini qopuzdan çəkərək “Kür Şad gəldi”- söylədi. Ət-
rafdakılar onun baxdığı tərəfə döndülər. Əynində nimdaş paltarlı, 
şux qamətli, saçları  çiyinlərində halqalanan bir ər oğul girdi meyda-
na.  Elə bir səssizlik yarandı ki, quş uçsa, qanadlarının səsi eşidilərdi. 
Qoça ozan, Urunqunun qarşına keçib, özündən asılı olmayaraq, qeyri 
ixtiyarı bir səslə: “Oğul sən kimlərdənsən?”- deyə soruşdu.   Urunqu  
“Göy türklərdənəm”- dedi. Bəs atanın adı nədir: Atamı görmədim 
adını bilmirəm.

Ananın adı nədir?
-Anam heç vaxt adını mənə söyləmədi.
Ozanlarından biri idim.Bura nədən gəldin?
-- Bildim ki, Kutluq xaqan  türk elini  bir yerə yığır, Göydə ayın, və 

günəş ananın köməkliyi ilə gəlib çatdım ki, Ordusuna yazılım.  Ancaq 
Kür Şad oğlu deyiləm. 

Anası Urunquya tapşırdığından Kür Şad oğlu olduğunu gizlət-
məliydi. Söhbət o söhbət deyildi, Urunqu Qara Ozandan nəyisə giz-
lədirdi. Bir insan da Kür Şada bu qədər oxşar olmzdı ki... İzin alıb 
Kutluq xaqanın çadırına keçdi, qabağında diz vurub təzim etdi.  Kut-
luq Xaqan  “Kür Şad” adını eşidib xeyli fikirə getdi. Kür Şad sağ idisə, 
o zaman bu taxta o sahib olacqdı. Ya oğlu sağdırsa, taxtı tac oğlu-
na veriləcəkdi.  Bilgə Tonyükük   elin həm  elçisi idi, həm xaqanın 
baş vəziri idi. Ən çətin anlarda  məsələlərin düzgün həllini o tapırdı. 
Üzünü Qara Ozana tutub:  “Baba, Sən Kür Şadı görənlərdənsən, de-
yirlər Kürşadın atdığı oxu , nizəni kimsə atmayıb.  Yarış meydanına 
çıxart...”..- dedi. 

Tonyukük çadırdan çıxıb, üzünü döyüşçülərə tutub dedi ki, indi  
ox atma və güləş yarışı keçiriləcək.  Ox və nizə yarışları başladı. Qara 
Ozanın fikri, iti gözləri Urunquda idi. Urunqu hətta yarpaqların bu-
daqları arasında gizlənən ovu da atası Kür Şad sayağı nişanlayırdı. 
Bir nizəsi, bir oxu yan keçmədi. Oxu yaydan dartmağı da Kür Şad 
sayağı idi.  Onun döyüş meydanında yarışmasını görəndə, bir daha 
bu igidin Kür Şadın oğlu olduğunu təsdiq etdi. Qara Ozan Tonyü-
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kükə dönüb başı ilə, onun  Kür Şadın oğlu olduğuna işarə verdi. Qara 
Ozan Urunquya anasının nişanələrini söylədi, adının Altın Tarım  ol-
duğunu dedi. Tonyükük onu Xaqanın çadırına dəvət etdi. Urunqu 
çadıra keçdi, diz vurub təzim etdi. Gəlib Xaqanın qarşısında dayandı. 
Elə bu vaxt  əbasının yaxası açıldı.  Çadırın içərisinə belinə bağladığı  
biçağın  tiyəsinin işığı yayıldı.  Bu işıq dünyanın altını üstünü bilən, 
Tonyukükün göznüdən yayınmadı. Dedi: “Ər igid o belindəki  bıçağı 
aç göstər mənə. Tonyukük bilirdi ki, Bozqurd  soyunun ilk xaqanı Bu-
mun xaqan ,  150 il əvvəl şaman  Kırac atanın atasına bir sehirli bıçaq 
döydürüb. Ona da bu haqda atası danışmışdı.  Demişdi ki, Bozuqrd 
soyunun tilsimli bıçağıdır. Bumun xaqandan qalıb. Bıçağın sapının 
üstündə Bumun xaqanın adı və damğası həkk olunub. O yazı hər vaxt 
görünməz. Ancaq Günəş doğarkən və batarkən görünər.  O yazılar  
və tamğa türklərin bəxti yüksəldiyi zaman işıl-işıl parlayacaq.”

Alıb bıçağı əlinə,
Fikir verdi sözlərinə,
Günəş doğdu türk elinə,
Göy türkün zamanı gəldi,
Yenə bayrağı yüksəldi.

Tonyükük üzünü Kutluq xaqana tiutub:
Xaqanımn, bu Kür Şadın oğludur.  Bunu eşidən Kutluq xaqan 

taxtdan enib gəlib, Urunquya təzim etdi. 

Mübarəkdi qədəmlərin,
Paşam xoş gəldin, xoş gəldin!!!
Nə gözəldi bu dəmlərin,
Paşam xoş gəldin, xoş gəldin!!!
 
Mete xandan , Bumun xandan 
Çuluq xanqdan miras qalan 
Türk elinə sahibgiran 
Taxta xoş gəldin, xoş gəldin!!!
 
Savaşdan savaşa düşdün,
Dostların təlaşa düşdü,
Gör bir neçə il ötüşdü,
Elə xoş gəldin, xoş gəldin!!!
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 Susdu aranı qatanlar,
Səni zindana atanlar,
Vaxtilə daşa tutanlar,
Daşa tuş gəlsin, tuş gəlsin.

Aldı cavabında  görək  Urunqu nə dedi:

Tanrı bizi yada saldı,
Göy türklərə səda saldı,
Qəlbimizi oda saldın,
Qardaş xoş gəldim, xoş gəldim.

Tanrımın məqamı gözəl,
Yazıbdı  məqamı gözəl.
Bəxtimin yazanı gözəl,
Başa  xoş gəldim xoş gəldim
Paşa xoş gəldim, xoş gəldim. 

O bir Şad oğlu idi.  Özü də Şad oğlu ilə üz üzə durmuşdu. Kut-
luq xaqanı bağrına basıb dedi: “ Xaqanım, el sənə İlteriş adını verdi. 
Məqamın  kutluq olsun. O Məqamı sənə Tanrı yazdı.  Sən də eli bir 
yerə yığdın. Mən sənin əsgərinəm. Ötükən  adına, elim adına, so-
yum adına,  atam Kür Şad adına hər zaman yanındayam. Bizə yol ver 
gedək ata-babalrımızın qisasını alaq.Torpaqlarımızı genişləndirək!  
Qara Ozan bu mənzərəni seyr  edirdi. Birdən heç  dəvət gözləmdən 
qopuzun yenə sinəsinə basıb,  elini belə öydü:

Çəksə  qılıncını, atsa  oxunu.
Hayqırtısı türk elinə yayılar.
Döyüşlərdə  məğlub edər çoxunu,
Mürgü vuran bozkırlar da ayılar.

Ərlər haray çəkər Vətən , ay Vətən
Qola qüvvət verdi yenə Ötükən.
Yağını, düşməni qoymarıq bir də,
Sənə zərrə qədər toxuna Vətən.
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Biz yanıb törəyib, oddan çıxmışıq,
Boz qurdun gözündə yanan işığıq.
Yüz min düşmən gəlsə geri durmarıq.
Səninçün gəlmişik cahana Vətən...

Təbillər çalınır, şeypurlar səslənirdi.... Kutluq Xaqan ön sırada, sa-
ğında Bilgə Xaqan, solunda Gültəkin, Kür şad oğlu Urunqu  Ötükən-
də başlarına yığdıqları böyük bir ordu ilə Çində qalan türkləri xilas 
etməyə  gedirdilər... türk elini birləşdirməyə gedirdilər. 

                                             ***
1300 il keçəndən sonra,  ulu Türklərin ruhları yenə Tanrı dağın-

da məşvərət keçirdilər. Dedilər ki, Göy Türkləri bir araya gətirmək 
lazımdır.  Onların bu nidası, bu məşvərəti 1992-ci ildə Heydər Əli 
oğlu ilə Nursultan Abış oğlu Naxçıvanda görüşləri ilə üst-sütə düş-
müşdü.  Görüş zamanı Türk Akademiyasının yaranması təklifi ve-
rildi. İndi o  Beynəlxalq Türk Akademiyası yaranıb. Kutluq Xaqanın  
(İltemiş Xaqanın) Ötükəndə olan  məbədinin tapılmasında da Darhan 
Kıdıralının danılmaz əməyi var. O  günümüzün Kül Təginidir. Tür-
kün əlində kitabı olduğunu, türkün daşlarda belə imza qoyduğunu 
dünyaya sübut etdi. Bizə də o xoşbəxt məqam nəsib oldu. Gedib o 
yerləri görəndə,  Məhəmmədşah qızı Aida olaraq bu dastanı yazdım. 
Bu dastanı yazanda atamın ruhu, Göy türklərin, Umay ananın Altın 
Tarımın , anam Roza xanımın ,  Fateh Teymurun, Nihal Atsızın  ruh-
ları və  göydə də ulu Tanrımız mənə kömək oldu. Bu dastanı yazdım 
ki, Türk elinin 40-larının haqq savaşından və müsibətindən gələcək 
nəsillərin xəbəri olsun.

Ötükəndə ötən günlər nağılmış,
Xoşbəxt idik, ormanların içində.
Günəş ana bizə şəfəq payladı,
Əlçim -əlçim dumanların içindən.
Tanrımızdı, bir biz idik, Göy Səma,
Bəyaz idi ağ buludlar, göy səma,
Gör necə döndərdi bəxti Göy Səma,
Bu qarışıq dövranların içindən.
Darhan bəyim Kutluk xandan danışdı,
Dedi Ana noour ona tanışdı.
Bu yerdə Kultegin bəylik qurmuşdu,
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Sultanların, xaqanların içindən.
Göy Tanrımız Yerə sevgi ələdi,
Dünya boyda sevgilərə bələndik.
Elə çalxalandıq, elə ələndik,
Təzədən doğulduq təzə biçimdə.
 Sarca gölü istiləndi o gecə,
Orhon bizə layla çaldı sakitcə,
Mışıl -mışıl dərələrdən ötüncə,
Bir məhəbbət doğulurdu içimdə.
Çəməninin səhər mehi göz yaşım,
Tanrıya əl açdım, döndü yaddaşım.
Kutluq xaqan məbədində sirdaşım,
Sirrlər açdı, ümmanların içindən.
Tonyukukdən öyüd aldıq o gecə,
Ruhunun sehrinə saldı xan Bilgə,
Məclis təzələndi Umay gəlincə,
Buta aldıq o ruhların üçündən.
Ulduzları çiçək kimi topladıq,
Göylər ilə əhdi-peyman bağladıq,
Xoşbəxtlikdən için-için ağladıq,
Tanrı quran Kəhkəşanın içində.
 Ötükəndir Vətənimiz, Yurdumuz,
Tonqal çatdıq, burda qalsın izimiz.
Ulu türkük daşda bitər sözümüz,
Yazılıbdır daş məkanın içində. 

KUTLUQ XAQANIN EVİNDƏ

Tanrının qonağı olduq,
Kutluk xaqanın evində.
Hüzr içində bəxtiyardıq, 
Kutluk xaqanın evində.
Keşikdə durmuşdu daşlar,
Bədəndən ayrılmış başlar.
Sirrləri açırdı daşlar,
Kutluk xaqanın evində.
Yamyaşıl Hunuy dərəsi,
Selenqa çayının səsi,
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Çalındı monqol nəğməsi,
Kutluk xaqanın evində.
Bəngu daşda nişanımız,
Türk adımız, türk şanımız.
Pozulmayacaq imzamız,
Kutluk xanqanın evində
Möhürü 63 oldu,
Bəngü daşım sirlə dolu.
Türk xaqanlarının qolu,
Kutluk xaqanın evində.
Göy üzü yerə yaxındı,
Ay Tanrım bu nə yaxınlıq?
Könlümüzə işıq axdı,
Kutluk xaqanın evində
Türküm bir araya gəldi,
Tapdı Müqəddəs məbədi.
Bundan sonra ucalacaq
İlteriş xaqan məbədin--
Kutluq xaqanın evində.     
Aida Eyvazlı Göy Türk.

10-13 dekabr 2016-cı il.
(Hüseyn Nihal Atsızın “Bozqurdlar” 

romanı əsasında yazılmış).
Aida Eyvazlı GÖYTÜRK.



QALİBİYYƏT                                                              şahidlər və şəhidlər

436

AİDA 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 Mərkə-
zi Asiya respublikaları və Qazaxıstan Respublikasında əvəlcə 
“Lider” Müstəqil Teleşirkətinin, sonra isə Azərbaycan Televizi-
ya və Radio Verilişləri QSC-nin xüsusi müxbir postunun rəhbə-
ri kimi təmsil edib. Bir neçə sənədli filmin müəllifidir. 

Türk mənşəli xalqların tarixindən, tarixi şəxsiyyətlərindən 
bəhs edən elmi-publisistik araşdırmalara imza atıb. Tarixi araş-
dırmalarına görə 1996-ci ildə Krımda “Bəkir Çobanzadə” mü-
kafatının laureatı, 2002-ci ildə Azəri Türk Qadınlar Cəmiyyəti-
nin “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 Akademiya-
sının (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 olu-
nub. 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 Respublika-
sının 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 dü-
şüncələr” kitabını azərbaycan dilinə tərcümə edib.

Qlobal Jurnalistlər Birliyinin (KGK) Şərqi və Mərkəzi Asi-
ya Respublikaları üzrə qrupun katibidir. 
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