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44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNİN 
QƏHRƏMAN DƏNİZÇİLƏRİ 

 
Müzəffər Ordumuzun bizə - Azırbaycan xalqına, bütün Azər-

baycansevərlərə, haqqın yanında olanlara yaşatdığı  sevinc, fərəh 
və qürur dolu 44 günlük Vətən Müharibəsinin  başa çatmasından 
düz  bir il keçdi. Bu, 44 günün hər birinin yaşantısı 1 il qədər həya-
can, təlaş, sevinc, kədər, qürur dolu oldu. 

Dünyanın demokratiya, sülhsevər adı ilə maskalanmış, ölkə-
mizə qarşı laqeyd, bəzən də düşmən kimi seyrçi mövqe tutmuş 
dövlətləri Ordumuzun hərb məharətinə, xalqımızın Vətən sevgisi-
nə gözünü döydü, dilləri topuq vurdu...  

30 il idi ki, torpqlarımız işğal olunurdu, yağmalanırdı, düşmən 
ayaqları altında tapdalanırdı, hissiyatımız korşalırdı, dilimiz to-
puq vururdu, kipriklərimiz göz qapaqlarımızı “döyəcləyirdi”, 
boynu bükülü dururduq, başımızı dik tuta bilmirdik, qaşımızın 
düyünü açılmırdı. Dözürdük... ...Dəzməliydik. Amma  torpaqları-
mızın azad olunacağı bu günü gözləməkdən yorulmurduq...  

Hər şeyin öz zamanı var, hər şeyin əlahəzrət zamana ehtiyacı 
var, hər şey vaxtında olur, heç nə gec olmur... 44 günlük Vətən 
müharibəsinin başlanması bu qədər ləngisə də, zamanında oldu, 
düşmənə və onların havadarlarına gücümüzü göstərə bildik. To-
parlanmaq lazım idi. Gücümüzü  həm iqtisadi, həm siyasi, həm 
mənəvi, həm fiziki, həm də hərbi cəhətdən toplamalıydıq. 

Dünyaya acı həqiqətləri daddırmaq, başa salmaq da gərək idi, 
bu baxımdan informasiya savaşında da düşmənə güc göstərməli 
idik. Göstərdik də... 

Ölkə başçısı özünün  uğurlu xarici siyasəti ilə Qarabağın düş-
mən caynağından azad edilməsi üçün çox sədləri, blokadaları qıra 
bildi. 
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Məhz ona görə də əminliklə demək olar ki, II Qarabağ mühari-
bəsi də öz vaxtında, zamanında başladı... Başladı və çox keçmədi 
ki, qələbəmizlə də başa çatdı. Hər günün bir il qədər yaşantısı ol-
du, desək, bu müharibə 44 gün deyil, 44 il çəkdi də, deyə bilərik. 
Hər günün savaşı, qalibiyyət xəbəri biri digərini anında əvəzlədi-
sə, bu müharibə 44  saatın,44  dəqiqənin, 44 anın da savaşı oldu, 
deməyə haqqımız var. 

İtkilərimiz də oldu. İtkisiz, qurbansız qələbə olmaz ki... Tanrı-
dan şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, qazilərimizə sağlam həyat ar-
zulayırıq. Onlar unudulmur, unudulmamalıdır, unudulmayacaq 
da. Onlar xalqımıza sönən ümüdü, qırılan inamı, unudulan sevin-
ci qaytardılar. 

Xalqın içində cücərməsinə, boy atmasına, vulkana çevrilməsinə 
təkan verəcək bir inam, yaşanacaq  sevgi və düşmənə qarşı dəhştli 
bir nifrət vardı. O nifrət közərdi, alova döndü, vulkana çevrildi 
axır ki. Ali Baş Komandanımız, Prezident İlham Əliyevin mühari-
bə zamanı dəfələrlə təkrarladığı fikirdə olduğu kimi: “Bizim də 
səbrimizin müəyyən həddi vardı, onlar işğal etdikləri torpaqları-
mızdan sülh yolu ilə  getmək istəmədi, onlara dəmir yumruğumu-
zu göstərdik,  və biz qalib gəldik”.  

Artıq biz torpaqların, Qarabağın əzəli və əbədi sakinləri olaraq 
Şuşaya gedə bilirik, Füzulidə Beynəlxalq Aeroport tikirik, küllü 
Qarabağı gəzmək, görmək üçün yollar çəkirik, bu yolların adına 
Zəfər yolu deyirik. Kimliyimizi və məramımızı dünyaya sübutla-
yırıq, biz yağmalayan, söküb dağıdan millət, xalq, ölkə deyilik. Biz 
qurub yaradan, mehriban bir şəraitdə yaşamağı bacaran, ölkədə 
Vətəndaş Həmrəyliyinə nail olmaq istəyən ölkəyik. Hər kim olur-
sa olsun, qanunlarımıza tapınsın, bayrağımıza sitayiş etsin, sər-
hədlərimizi tanısın, ərazi bütövlüyümüzə hörmət etsin; Bu yurd, 
bu Vətən onların da yurdu olsun, yaşasınlar, amma dost kimi, və-
təndaşımız kimi, yaşasınlar.  

Biz qalib gəlmişik! Düşmənə, onların havadarlarına, dəstək ve-
rənlərinə, ağzı köpüklənə-köpüklənə danışanlarına yerini göstər-
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mişik. Azərbaycan Ordusnun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 
demişkən, düşmənə dəmir yumruğumuzu daddırmışıq, onları iti 
qovan kimi qovmuşuq əzəli, əbədi dədə-baba torpaqlarımızdan. 
Rədd olublar, gediblər. Getməyənləri də var, yəqin ki, ağllanarlar, 
vətəndaşlığımızı qəbul edərlər, etməzlər, onlara bir daha kim ol-
duqlarını, kim olduğumuzu göstərərik. Baxmayaraq ki, himayədr-
ları var, baxmayaraq ki, adlarını sülhməramlı qoyub, əslində mə-
ramları heç də sülh olmayanları, istəkləri işğalçılıq olanları var. 
Axır ki, bizim də səbr kasamızın daşdığı vaxtın yetişdiyini onlar 
da çox gözəl gördülər.  

 

 
 
Adına Vətən müharibəsi deyilərək dastanlar yazılan II Qara-

bağ  müharibəsində hər bir vətəndaşımız, döyüşçümüz, başda əl-
bəttə ki, Ali Baş Komandanımız olmaqla tarix yazdılar. Bir sözlə 
bu müharibədə hər kəs vuruşdu. Xalqımızın qocası da, gənci də, 
körpəsi də, hər kəs öz boyu, bacarığı, boynuna düşən missiyası, 
görəvi qədər düşmənlə çarpışdı.  

Biz qalib gəldik! 
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Əziz oxucu, həmvətənlim. Oxuduğunuz “Dənizçilərimiz Vətən 
müharibəsində” kitabı da bizim qalibiyyətlə başa vurduğumuz  
savaşımızın dənizçi–döyüşçü qəhrəmanları haqdadır. Dənizçiləri-
mizin vətənpərvərliyi, döyüşkənliyi haqda xüsusi olaraq bəhs et-
mək istəməsəm də, qeyd etməliyəm ki, onlar həmişə vuruş mey-
danında olublar. Biz, 1998-ci ilin meydan hadisələrində, 1990-cı 
ilin 20 yanvar faciəsində, 1992-94 cü illərdə I Qarabağ  savaşında 
da bunun şahidi olmuşuq.  Dənizçilərimiz II Qarabağ savaşında - 
Vətən müharibəsində də düşmənə sözünü deməyi bacardı.  

“Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai birliyinin layihəsi olaraq 
çalışdıq ki, bu kitabda bütün dünyada işləyən həm dənizçilərimiz,  
həm də dənizçi ailələrini əhatə edə bilək.   

 

 
 
Müharibənin ilk günündən AXDG QSC-nin döyüşçü dənizçilə-

rimizlə birlikdə olmasının şahidi olduq. Gəmiçiliyin sədri Rauf 
Vəliyev və digər rəhbər işçilər döyüşçü dənizçilərimizi, onların 
ailə üzvlərini bir an belə yaddan çıxarmadı, diqqətdə saxladı, qay-
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ğıları ilə maraqlandı. Gəmiçilik tərəfindən onlara maddi və mənə-
vi yardımlar edildi. Sevindirici hal bir də ondadır ki, Vətən müha-
ribəsində vuruşan, Gəmiçiliyin strukturlarında işləmək üçün mü-
vafiq sənədləri olan və müxtəlif dənizçilik məktəblərini bitirən bü-
tün gənclər işlə təmin edildi. Təhsillərini yarımçıq qoyub cəbhəyə 
gedən, yaxud müəyyən səbəblərdən oxuduqları ADDA və Azər-
baycan Dənizçiliyi Kollecinin tələbələrinin təhsillərini başa vurma-
sı üçün şərait yaradıldı. 

 

 
 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər gəmiçilik şirkətləri, xü-

susi ilə də “P & O Marine Logistic compani” və “Caspian Marine 
Services. BV” gəmiçilik şirkətləri də ordumuza və döyüşçü olan 
həmkırlarına xüsusi dıqqət sərgilədilər, onlara maddi və mənəvi 
dəstək oldular. 

“DSD” İB-yi də bu müharibədə bacardığı qədər orduya dəstək 
oldu. İctimai Birliyin təşəbbüsü ilə Xarici sularda işləyən bir qrup 
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azərbaycanlı dənizçilər orduya maddi yardım kompaniyasına qo-
şuldu. Uzaq səfərlər kapitanı və mexannikləri olan soydaşlarımız 
Nazim Həbibov, Ramiz Hüseynov, Mehti Yusifov, Araz Həsənov, 
Feyruz Abduləzizov, Qüdrət Məhərrəmov, Fərhad Əliyev, Şakir 
Məmmədov, Fəyaz Rüstəmov, Valeh Ağabalayev və digər Vətən-
dən uzaqda olan, amma mənən döyüşçülərimizin sırasında, onlar-
la çiyin-çiyinə olan dənizçilərimiz dünyanın müxtəlif sularında ol-
salar da əsgərlərimizlə bir nəfəs aldılar, işlədikləri ölkələrdə mü-
haribədə haqlı tərəf olduğumuzun təbliğatını apardılar. Onlar öz-
lərini işlədikləri ölkələrdə Azərbaycanın könüllü səfiri, sözçüsü ki-
mi apara bildilər. 

 
“DSD” İB olaraq dəfələrlə 

ön cəbhədə olduq. Həm İcti-
mai Birliyin adından, həm də 
dənizçi dostlarımız adından 
döyüşçülərimizlə görüş keçi-
rib, onlara mənəvi dəstək ol-
duq. Dənizçi övladlarının 
döyüşən əsgərlərə yazdıqları 
məktubu oxuduq, həm əs-
gərlər kövrəldi, həm də biz. 

Bu kitabın yazılma ideya-
sı da elə Vətən müharibəsi-

nin qanlı-qadalı ilk günlərindən yarandı. 2020-ci ilin Oktyabr ayı-
nın 1-də ilk dəfə döyüş bölgəsinə gedərkən yol boyu insanlarımı-
zın necə cəbhə xəttinə axışdığının şahidi oldum. Orduya yardım 
aparanları, özlərini ön cəbhədə, döyüş xəttində görmək istəyən 
mülkü şəxsləri gördükcə, ordumuz bu döyüşdə mütləq qalib gələ-
cək,  geri bir addım belə atmayacaq, arxasında bu qədər isti nəfəs 
var, deyə düşündüm. Hər kəs cəbhə üçün, ordu üçün nəyi bacar-
dısa onu da  etdi ki, sonda zəfər bizim oldu. Olmalıydı da. Bu qali-
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biyyəti  Ali Baş Komandanın səriştəsi, qüruru, döyüş taktikası da 
ilk gündən bizə aşılayırdı. 

Bu döyüşdə dənizçilərimizin də zəhmətini dəyərləndirmək, 
qələbəmizin əldə olunmasında  canlarından keçən, sağlamlığını 
itirən dənizçi və dənizçi övladlarının adının əbədiləşdirilməsi də 
bir dənizçi yazar kimi mənim missiyam idi. İdeyamı “DSD”İB-nin 
növbəti toplantısında təklif olaraq irəli sürdüm və “DSD” İB-nin 
sədr müavini, veteran dənizçi, şair Hüseyn Sözlünün redaktorlu-
ğu, İB-yin mətbuatla əlaqələr üzrə məsul şəxsi Fərrux Həmidlinin 
tərtibi ilə bu kitab araya ərsəyə gəldi. 

Faiq Balabəyli 
AXDG QSC XDND-nin gəmi kapitanı “DSD” İB-nin sədri, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,  şair-publisit, Prezident 
mükafatçısı 
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ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ, 
VƏTƏN BÖLÜNMƏZ 

  

 
Qarabağ savaşında şücaət göstərən, torpaqlarımızın işğaldan 

azad olunması uğrunda qəhrəmanlıq göstərən qəhrəman döyüş-
çülərimizin sırasında  igid dənizçilərimiz də az deyil. 

Bir vaxtlar Dənizçilik Kollecinin tələbəsi olan, hazırda  təhsil 
aldıqları kollecin şərəf lövhəsində şəkilləri vurulan bu igidlər – 
Ələkbər Ələsgərov, Səxavət Talıbzadə, Əfqan Axundov, Zeynal 
Zülfüqarlı Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhadətə qovuşaraq şə-
hidlik zirvəsinə ucalıblar. 

Dənizçilərə Sosial Dəstək İctimai Birliyinin  kollektivi adın-
dan şəhidlərimizin ailələrinə başsağlığı veririk, məkanları cənnət 
olsun deyirik. 

Vətən sağ olsun! 
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İmanov Bayrı  
Mirzə oğlu 

 
Daha bir dənizçi şəhadətə qo-

vuşdu… 
II Qarabağ müharibəsində əl-

də olunan qələbənin sevinci illər-
lə yaşanacaq. Müzəffər Ordumu-
zun ard-arda qazandığı qələbələr, 
cəmi 44 günün içində 300-ə yaxın 
yaşayış məskəninin, onlarla əhə-
miyyətli yüksəkliklərin əldə edilməsi Ordumuzun necə hərbi 
bacarığa malik olmasından xəbər verdi. Bu savaş ordumuzun 
dünya hərb tarixinə özünün imzasını qoymaqla nəticələndi. 

 
Bu qələbənin əldə olunmasında rəşadətli oğullarımızın vətən 

sevgisi, döyüş əzmi, xalqımızın ordu ilə birlikdə olması əsas idi. 
Belə oğullardan biri də gənc dənizçi, Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının 2018-ci il məzunu, elektrik mexaniki İmanov Bay-
rı Mirzə oğludur. 

1996-cı ilin fefral ayının 5-də Salyan rayonun Qaraçala kəndin-
də anadan olan, qəhrəmanımız 2014-1018-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyasında ali təhsil alıb. 

Qəhrəmanımız 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Müzəffər 
Ordumuzun Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərimizin azad 
edilməsi uğrunda başlanan 44 günlük Vətən müharibəsinin 
iştirakçısı olub.Xocavəndin, Şuşanın azadlığı uğrunda gedən 
döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşub. Arzusu dənizçi olmaq olan 
Bayrı qələbənin elan olunmasına saatlar qalmış, noyabrın 10-da 
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dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdə, dünyanın tacı sayılan 
Şuşanın erməni qəsbkarlarından azad edilməsi uğrunda gedən 
döyüşlərdə şəhadətini qazanıb. 

Doğulduğu Salyan rayonunda dəfn edilib.   
O, ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə 
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu 
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün  Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 15. 12. 2020-ci il tarixli sərəncamna əsasən “Vətən uğrun-
da”.  

 Şuşa rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan 
döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş 
etdirdiyinə görə Prezidenti İlham Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli 
Sərəncamına əsasən “Şuşanın azad olunmasına görə”,   

Azərbay an ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş 
tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşma-
larının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin qoru-
nub saxlanılmasında fərqləndiyinə görə Azərbaycan  Preziden-
ti İlham Əliyevin 24.06.2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Cəsur 
döyüşçü”, 

Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilməsi 
uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və 
şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 24.06.2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Xocavəndin 
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib. 

Məkanı cənnət olsun! Qarabağ Azərbaycandır! 
Müstəqil.Az 
11 Noyabr 2020-ci il 
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Səfərov Məmmədağa  

Balakişi oğlu 
 
44 günlük Vətən müharibəsi 

100 illər keçsə də heç vaxt unu-
dulmayacaq. Necə ki, əsrlər boyu 
başımıza gətirilən bəlalar unu-
dulmurdu, yaddaşdan yaddaşa keçirdi və bu zamana kimi yol gə-
lirdi.   

Qarabağımızın mənfur qonşularımız tərəfindən işğal olunma-
sının yaraları az qala qaysaq bağlasa da, içəridəki sızıltılar ürəyi-
mizə qədər işləyirdi. Axır ki, 30 illik yaraların acısını birdəfəlik 
yox etməyin məqamı çatdı, rəşadətli ordumuz düşməni param-
parça etdi, onu diz çökdürdü, təslimçilik aktına imza atdırdı.  
 Düzdür, yaralarımızın tam sağalmasına bir qədər də vaxt qalıb, 
amma bu bizləri heç də rahatsız etməsin, bütün ağrılar bədənimiz-
dən, ürəyimizdən tədricən çəkilir. 

Bu müharibədə əldə olunan zəfərdə hər kəsin payı oldu desək, 
yanılmarıq. Prezidentimiz, Ordumuzun Ali Baş Komandanından 
tutmuş, təqaüdünü Orduya yardım üçün yaradılmış fonda köçü-
rən ixtiyar qocaya, oyuncaq üçün yığdığı pula sovqat alıb əsgərlə-
rimizə göndərən azyaşlımıza qədər hər kəs xalqımıza şərəf gətirən 
bu müharibədə döyüşdü... 

Əsgərlərimizin keçdiyi döyüş yolu, ermənilərə qarşı savaşları 
haqqında əfsanələrə bənzər hekayətlər danışıldı,  olan qəhrəman-
lıqlardan bəhs edildi. 1500-dən çox erməni əsgərinin 60-80 nəfər 
igid döyükçümüzdən  qorxaraq qaçmasını düşmən tərəfin ən yük-
sək kürsülərindən etiraf edildiyinin şahidi olduq. Bu, illərlə sevinə 
bilməyən ürəklərin fəxarət hissi ilə dolması idi... 
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Bu, dünya hərb tarixinə bir gün də belə yerində dayanmayan, 
saatbasaat hücumda olan ordumuzun yazdığı şanlı bir səhifə idi. 
Bu səhifənin altında Ali Baş Komandanımız və bütün əsgər və za-
bitlərimizin imzası var. 

Belə əsgərlərdən biri haqda bəhs etmək istəyirəm. 1997-ci ilin 
may ayının 10-da anadan olmuş, 2020-ci ilin oktyabr ayının 21-də 
Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhid olan, 
Türkiyə Balıkəsir Universitetinin mühəndislik fakultəsinin “Mexa-
nika mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan  tələbəsi Səfərov Məm-
mədağa Balakişi oğludur. 

Qəhrəmanımızın atası Balakişi müəllimi çoxdan tanıyıram. Bir 
idarədə işləmişik və elə indi də Eyni cəmiyyətdə çalışırıq. Ona hər 
kəs hörmətlə yanaşır və bu da onun hər kəsə eyni gözlə baxması-
nın nəticəsidir, desək yanılmarıq. 

Balakişi müəllim AXDG QSC – də Dononmanın texniki xidmət 
departamentinin rəisi kimi, onun davranışı, işə münasibəti və ca-
vabdeh olduğu departamentin işinin qurulması istiqamətində gör-
düyü işlər barəsində söhbət, başqa vaxtın mövzusudur.  

Bu yazımda onun ciyərparası - oğlu Məmmədağanın II Qara-
bağ savaşındakı şücaəti haqqında bəhs etmək istəyirəm. Şəhid 
qəhrəmanımız haqqında söhbət açmamaq mümkünsüzdür.  

Haqqında onlarla yazı yazılan, keçdiyi qısa, lakin mənalı həyat 
yoluna, Vətən müharibəsində şəhadətə çatdığı ana qədər düşmənə 
nifrət, Vətənə sevgi hissi, xarakterindəki özəlliklərdən bəhs edən 
video-roliklər, yazılan şeirlər, bəstələnən mahnı kompozisiyası... 
Bütün bunlar bizə sıramızdan necə bir gəncin getdiyinin acısını 
yaşadır . Bütün şəhidlərimizə  olan təəssüf hissi və ruhlarına sayı-
ğı ona da ünvanlanır. 

Döyüş yoldaşlarının, komandirlərinin, təhsil aldığı Universite-
tin müəllim - tələbə kollektivinin qəhrəmanımız haqda fikirlərini 
dinləmək bəs edər ki, şəhidimizi görmədən onu yaxından tanıya-
san. Şəhadət qovuşduqdan sonra yayınlanan şəkillərinə baxıram. 
Onun şəkillərindəki baxışında qəribə bir təbəssüm var. Təbəssü-
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mün alt qatında kədəri görməmək olmur. Sanki gənc əsgərimizin 
baxışlarındakı təbəssümlə ayrılığın tez gələcəyinin xəbərini gizlət-
mək istəyirmiş.  

Məmmədağa Səfərov ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qorumaq 
üçün döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə, ona tapşırılan dö-
yüşçü vəzifəsindən irəli gələn tapşırıqların həyata keçirilməsini şə-
rəflə yerinə yetirdiyinə görə, Ali Baş Komandanımız,  Prezident İl-
ham Əliyevin sərəncamları ilə “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin 
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib. 

İllərdir bayramlarımızda hər kəsin ağzından eyni dua, eyni ar-
zu çıxardı; gün o gün olsun ki, gələn il bayramımızı Qarabağda 
keçirək. O gün gəldi, bayramlarımızı bir vaxtlar işğal altında olan 
Qarabağda deyil, azad olunmuş Qarabağımızda  keçirəcəyik. İgid 
döyüşçülərinizin, zabit və əsgərlərimizin, qazilərimizin və bir də   
ömürləri qısa, lakin mənalı olan, ruhları Vətən torpağnda xoşbəxt-
xoşbəxt dolaşan şəhidlərimizin, Məmmədağa kimi igidləriizin qa-
nı bahasına bu arzu və dualar gerçəkləşdi... 

P.S. Şəhid Məmmədağa Balakişi oğlu Səfərov ölümündən 
sonra Dənizçilərə Sosial Dəstək İctimai Birliyinin təsis etdiyi 
“Vətən naminə” diplomu ilə təltif edilib 

 
Müstəqil.Az 
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Həsənli Elçin 
 Vaqif oğlu 

 
Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır,  
Torpaq, uğrunda ölən varsa Vətəndir   
(istiqlal şairi Mehmet Akif) 

 
II Qarabağ savaşında şəhadətləri ilə  

Vətənin necə sevilməli olduğunu təsdiq 
edən onlarla oğullarımız Vətən torpağına, bayraqlarımıza çilənən 
qanları ilə Torpaqlarımızın Vətən, Bayraqlarımızın bayraq oldu-
ğunu bir daha təsdiq etdilər. 

Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının “Tətbiqi mexanika” kafedrasını müdiri profes-
sor Vaqif Həsənovun oğlu Elçindir.  

 
Elçin Həsənli 1993-cü il iyunun 16-da Ağstafa rayonun-

da anadan olub. 1999–2010-cu illərdə A. Abdullayev adına 211 
saylı Nəsimi rayon tam orta məktəbində, 2010–2014-cü illər-
də Azərbaycan Texniki Universitetində təhsil alıb. 2015–2017-ci 
illərdə həmin universitetdə magistratura pilləsi üzrə təhsil alıb. 
Doktorantura pilləsi üzrə təhsilini isə 2019-cu ildən Azərbaycan 
Memarlıq və İnşaat Universitetində alırdı. 

Elçin Həsənli Şirvan şəhərində mühəndis olaraq fəaliyyət 
göstərirdi. Subay idi.  

Elçin Həsənli 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də başlanan 
IIQarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan Silahlı qüvvələrinin 
işğal etdikləri ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda gedən 
dğyüşlərə qatılıb. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, 
Cəbrayıl, Qubadlı və Şuşanın azadlığ uğrunda gedən döyüşlərdə 
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könüllü olaraq vuruşub. Qəhrəmanımız düşmənin məğlubiyyət 
aktına imza atmasına 2 gün qalmış, noyabrın 8-də şəhid olub. 
Xırdalan şəhər qəbirstanlığında dəfn edilib. 

Azəbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda 
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş 
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi 
üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli 
Sərəncamına əsasən Elçin Həsənli ölümündən sonra “Vətən 
uğrunda”,  

Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş 
tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaş-
malarının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin 
qorunub saxlanılmasında fərqləndiyinə görə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına 
əsasən Elçin Həsənli ölümündən sonra "Cəsur döyüşçü" medalı ilə 
təltif edilib  

Azərbaycanın Şuşa rayonunun işğaldan azad edilməsi 
uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və 
şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Elçin Həsənli 
ölümündən sonra "Şuşanın azad olunmasına görə" medalı ilə təltif 
edilib. 

Məkanı cənnət olsun. Müstəqil.Az və “Dənizçilərə Sosial 
Dəstək” İctimai Birliyi şəhidimizin yaxınlarına və xalqımıza baş 
sağlığı verir, uca tanrıdan səbr diləyir. 

Müstəqil.Az 
16 Noyabr 2020 
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Biz ya tarix yazacağıq,  
ya da tarix olacağıq.... 
 
44 günlük Vətən müharibəsi 

qəhrəmanlarımızın, igid oğulları-
mızın şücaəti hesabına qələbə ilə 
başa çatdı.  Belə oğullarımızdan 
biri də İsmayılzadə Məhəmməd 
Füzuli ogludur. Vətən uğrunda şəhadətə şatan igidimiz 1996-ci 
ilin iyun ayının 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur ra-
yonunun Yengicə kəndində dünyaya göz acmısdı. 

 
Atası Füzuli uzun müd-

dət XDND idarəsində çalışıb. 
O, I Qarabağ savaşında tor-
paqlarımızın işğaldan azad 
edilməsi uğrunda vuruşmuş-
dur. O dövrdə Füzuli digər 
dənizçi dostları  ilə ön cəbhə-
də vuruşaraq özünün oğul 
borcunu vermişdir. Atalar 
yaxşı deyib, ot kökü üstə bi-
tər. Füzulinin oğlu Məhəm-
məd də Qarabağ savaşında 

atasının və atasının dostlarının tutduğu yol ilə gedərək cəbhəyə 
yola düşmüşdür. Bu belə də olmalıydı. Axı o elə kiçik yaşlarından 
 Vətən sevgisi ilə böyümüşdür. 
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(I Qarabağ savaşının 
qəhrəman dənizçiləri. Soldan 

Vaqif və Oqtay Vəliyevlər, 
 Füzuli İsmayılov) 

 

 
Bu Vətən sevgisi ona genetik 

olaraq atasının 1992-93 cü illərdə 
 Qarabağda göstərdiyi şücaətdən 
irəli gəlmişdir. Məhəmməd hələ 
məktəbli olarkən atasının döyüş 
yollarından, qəhrəman döyüşçü-
lərimizdən, xüsusi ilə şəhid həm-
yerlisi və dənizçi dostu Oqtay Və-
liyevdən bəhs etməsinə diqqət 
kəsilmiş, qəlbində düşmənə qarşı 
amansız bir nifrət aşılanmışdır. 
Bu ən böyük xoşbəxtlikdir ki, 
uşaq yaşlarından valideyninin, 
Vətən müqəddəsdir, Vətən ana-
dır, deyərək balasının vətənpər-
vərlik ruhunda böyüməsi istəyini 
gerçəkləşdirmişdi. Məhəmməd 
məhz o  sevgisi ilə böyümüşdür. 

Məhəmməd erkən yaşların-
dan Vətənə olan  sevgisi ilə öz 
həmyaşıdlarından seçilirdi. Atasının müharibə xatirələri, döyüşçü 
dostları ilə keçirdikləri əməliyyatlardan bəhs etməsi balaca Mə-
həmmədin qəlbində Vətənə qarşı böyük sevgi, düşmənə qarşı isə 
amansız nifrət hissləri cücərtmişdi. 

Atası qəhrəman oğlundan bəhs edərkən heç vaxt keçmiş za-
manda olan hadisələr kimi bəhs etmir.  

Məhəmməd 2014-cü ildə Bakıdakı 317 saylı orta məktəbi bitir-
di, sonra   böyük həvəslə hərbi xidmətə yola düşdü. Bu onun mü-
qəddəs borcu idi. Ana dediyimiz vətəni qorumaq, düşməni məhv 
etmək üçün bir vaxtlar mənim də  vuruşduğum Qarabağda ermə-
ni qəsbkarlarının  qalmaması, Torpaqlarımız azad olunması onun 
arzularından ən böyüyü idi, deyir şəhid atası olan Füzuli. 
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Füzuli Məhəmməd haqda danışdıqca, sanki oğlunun saçına tu-
mar çəkir, boyunu oxşayırdı: “Onun düşmənə olan nifrəti, Vətən 
savaşında   göstərdiyi şücaət xüsusi təyinatlı dəstənin komandirlə-
rinin diqqətini cəlb etmişdi. Elə buna görə də onların sıralarında 
baş kəşfiyyatçı olaraq hərbi xidmətini davam etdirdi . Xidmət za-
manı göstərdiyi igidliklərə, təlim zamanı döyüş tapşırıqlarının lə-
yaqətlə yerinə yetirdiyinə görə komandanlıq tərəfindən bir neçə 
dəfə fəxri fərmanla təltif olunmuşdu, bu məni ata olaraq çox se-
vindirirdi”. 

Məhəmmədin arzuları sonsuz idi. İlk növbədə  hərbi xidməti 
başa vuraraq Ali təhsil almaq arzusunu heç kəsdən gizlətmirdi. 
Axı, o, təhsilli gənc olaraq düşməndən azad olunan torpaqlarımız-
da, Vətənimizdə daha gərəkli vətəndaş olacağını gözəl bilirdi. Elə 
buna görə də təhsilini  davam etdirmək istəyi onun ən böyük ar-
zularından biri idi.  Nəhayət o, bu arzusuna da çatır, Türkiyənin 
Kütahya Dumlupınar Universitetinə qəbul olur, – deyir şəhid Mə-
həmmədin qazi atası Füzuli. 

Füzulini dinlədikcə məlum olur ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi 
başlayan zaman Vətəni düşməndən azad etmək istəyi Məhəmmə-
din bu arzusunu 2-ci plana çəkir, öncə Vətəndir, deyir və təhsilini 
dondurub döyüşə yollanır.  Müharibənin ilk günündən hərbi sə-
fərbərlik idarəsinə müraciət edərək könüllü olaraq adını orduya 
yazdırır. Sentyabın 29-da ordu sıralarına çağrılaraq, döyüşə yolla-
nır. Bir neçə gün Füzulidə kəşfiyyatçı kimi xidmət edir, döyüş 
əməliyyatlarında olur. Daha sonra o, komandanlığa müraciət edir, 
özünün döyüş yolunu ön cəbhədə olmaq istəyini həmlə taboruna 
könüllü qoşularaq gerçəkləşdirir. 

Döyüş yoldaşları onun haqqında ürəklə, ağızdolusu danışırlar, 
bizim həmlələrdə qalib gəlməyimiz, düşmənə sarsıdıcı zərbələr 
endirməyimiz üçün Məhəmməd həmişə liderliyi ələ alırdı, deyir-
lər: “O, əl pulemyotundan istifadə edərək düşmənə gözləmədiyi 
yerdən atəş açır, bizim irəliləməyimiz üçün şərait yaradırdı”. 
Məhəmməd belə döyüşlər zamanı hər saniyənin təhlükəli olacağı-
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nı bilərək, heç vaxt öndə getməkdən çəkinmirdi. Dəfələrlə düşmə-
nin  sayca çox olmasına, əlverişli mövqedə olmasına baxmayaraq 
cəsurluğu ilə ölümə meydan oxuyurdu. O,  və onun döyüşçü dost-
ları komandanlıq tərəfindən verilən əmrlərə uyğun olaraq döyüş 
taktikasına riayət edərək tapşırılan mövqələri düşməndən azad 
edirdilər. 

Məhəmməd İsmayılzadə bu tapşırıqları yerinə yetirən zaman 
iki dəfə fərqli mövqelərdə yaralansa da, bu onun döyüş əzmini 
itirməmişdi. 

 Əsgər dostlarından birinin dedikləri: Bir dəfə eşitdim ki, yaralı 
vəziyyətdə atasıyla telefonla danışır. Atası, oğlum, yaralısan, sa-
ğal, yenidən döyüşə qayıdarsan, dedikdə, atasının  sözünü yarıda 
kəsərək,  ata dostlarım dardadı, mən onları buraxa bilmərəm, de-
di. 

Bizim yaddaşdan silinməyəcək ən çətin döyüşlərimizdən biri 
50 nəfərlə 300 nəfərlik erməni qoşununu darmadağın etməyimiz 
idi. Füzuli rayonun bütün kəndlərində və Hadrutun azad edilmə-
sində Məhəmməd və digər  əsgər yoldaşlarımızla çiyin-çiyinə dö-
yüşmüşük. Sonuncu dəfə atası ilə telefonda danışan zaman atası-
na son sözü biz ya tarix olacağıq ya da tarix yazacağıq,  deməsi ol-
muşdu. Məhəmməd və onun kimi igid Azərbaycan övladlarının 
sayəsində doğurdan da tarix yazıldı. Məhəmməd İsmayilzadə  
oktyabrın 25-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvə-
sinə ucaldı. 

Atası Füzuli oğlunun şəklinə baxır, dərindən ah çəkir: Mən o 
yerlərdə vuruşdum, şəhid olmaq üçün getmişdim, sağ qaldım, oğ-
lum vuruşdu, torpaqlarımızın azad olunmasında onun da xidmət-
ləri az olmadı, o, şəhid olmağı da bacardı, – deyir. 

Sonra üzünü göy üzünə tutur, igidlərimiz sizin hamınızn Ru-
hunuzun qarşısında baş əyirik, deyir  
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ŞƏHİDİM 
Dostum Füzuli İsmayılovun qəhrəman balası,  

şəhid oğlu Məhəmməd İsmayılzadənin xatirəsinə 
 
Al qanıyla qara günə ağ çəkən 
Sinəm üstə çalın-çatrpaz dağ çəkən 
Sənsiz mənəm nalə çəkən, ah çəkən 
Səsim tutub dağı, düzü şəhidim 
Dağ vüqarlı, gülər üzlü şəhidim 
 
Sən düşmənə, geri çəkil, dön dedin 
Atəşimdən külə çevril, sön, dedin. 
Nə dedinsə şəhid balam, sən dedin 
Xəncər kimi kəskin sözlü şəhidim 
Dağ vürarlu, gülər üzlü şəhidim. 
 
Arzuların qanad açan quş idi 
Sevincindən Ggözlərimiz yaş idi 
Cavan ömrün bir gülləyə tuş idi 
Ahım tutar dağı düzü şəhidim 
Dağ vüqarlım, gülər üzlü şəhidim 
 
Demək buymuş Vətən üçün şəhadət 
Torpaq üçün, bayraq üçün şəhadət 
Səni necə gözləyirmiş şəhadət  
Çağıracaq bir vaxt  bizi, şəhidim, 
Dağ vüqarlım, gülər üzlü şəhidim 
 
Adın üstə peyğəmbərin adı var 
Gülüşündə xoş günümün dadı var  
İmanında Məhəmmədin odu var 
Ocağımın odu, közü şəhidim  
Dağ vüqarlım, gülər üzlü şəhidim 

Müstəqil.Az. 01 fefral 2021 
 



Dənizçilərimiz Vətən Müharibəsində 
 

 23

 

İsmayılov Orxan 
Zöhrab oğlu 

 
1990-cı ılin yanvar ayının 23-də  

Ucar rayonunun Məlikballı kəndində 
anadan olub.  

1997-ci ilin sentyabr ayının 1-də də Bakı şəhəri Xətai rayonu 
Tahir Bağırov adına, 59 saylı məktəbin 1-ci sinifinə gedib.   

2006-cı ildə 9-cu sinfi bitirdikdən sonra, həmin ildə Ucar rayo-
nunun Məlikballı kənd tam orta məktəbində təhsilini (10-11- ci 
sinfi)  davam etdirib.  

2008-ci ildə, 11-ci sinfi  bitirib. Elə həmin ildə  də həqiqi hərbi 
xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətə Bərdə rayonunun Xanağalı kən-
dində, tankcı vəzifəsində  başlayıb.  

2010-cu ilin yanvar ayının 2-də hərbi xidmətini başa vuraraq 
ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb, həmin ildən avtomobil servi-
sində çilingər işləməyə başlayıb.   

2011 -ci ilin noyabr ayının 25-də də ailə həyatı qurub, iki övladı 
var.  

Böyük oğlu İsmayilzadə Zöhrab 2012- ci ilin dekabr ayının 12-
də , kiçik oğlu Ayxan isə 2014-cü ilin fevral ayınımn 14-də də ana-
dan olub.  

2020-ci ilin sentyabr ayının 21-də , II Qarabağ  müharibəsi ilə 
əlaqədar səfərbərlik idarəsi tərəfindən çağrış alıb ,  hərbi xidmətə 
yollanıb.  

2020-ci il sentyabr ayının 27-dən  düşmənə qarşı vuruşub.  2020 
-ci ilin noyabr ayının 4-də də qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə 
ucalıb.   

İsmayılov Orxan Zöhrab oğlu Ucar rayonunun Məlikballı kən-
dində torpağa tapşırılıb. 
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Ağayev Cavidan 

 Mirzəağa oğlu 
  

Oğul düşmən çəpəridir, deyiblər. 
Dünyaya oğul gətirmək, təkcə övlad sa-
hibi olmaq deyil, həm də güvənc demək-
dir. Oğul övladı, əslində əsgər, döyüşçü, 

Vətənin təəssübkeşi və müdafiəçisi deməkdir. Əsrlər boyu daima 
cənglərdə olan, torpaqlarına hücum edən yadellilərlə döyüşən, 
Vətənin, torpağın şərəfini uca tutan övladlarımız olub, olur və ola-
caq..   

Belə oğullardan biri də II Qarabağ savaşında şəhid olmuş Cavi-
dan Mirzəağa oğlu Ağayevdir. 

Cavidan Mirzəağa oğlu Ağayev 2001-ci il iyunun 16-da Bakı 
şəhərində anadan olub.  

162 saylı orta məktəbi bitirib. Erkən yaşlarından idmana böyük 
marağı olub. Orta məktəbin 3-cü sinifində oxuyan zamandan 
məşqlərə gedib, güləşçi kimi yetişib.  

Şəhid Cavidanın atası Mirzəağa Ağayev ASCO-nun "Bibihey-
bət" Gəmi Təmiri Zavodunda işləyir.  Cavidan Mirzəağa Ağaye-
vin iki övladından biri idi. Körpə yaşlarından balalarına vətənpər-
vər olmağı aşılayıb, onların Vətən üçün gərəkli bir övlad olması 
üçün bir atanın görəvi nədirsə, onu da edib. 

Cavidan 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıraları-
na müddətli həqiqi hərbi xidmətdə çağrılıb. Hərbi xidmətə çağrı-
larkən onun idmançı olması da nəzərə alınıb. Hərbi xidmətə Gən-
cə şəhərində başlayıb. 

Ermənilər 2020-ci ilin iyul ayının 12-də Tovuz rayonu istiqamə-
tində sərhədlərimizi pozaraq döyüş əməlliyatlarına başlayarkən 
Cavidan da həmin döyüşlərə cəlb olunur. İyulun 14-də döyüşləri 
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idarə edən general-mayor Polad Həşimov şəhid olarkən o da düş-
məni məhv edən igid əsgərlərimizin sırasında olub. 

2020-ci il sentyabrın 27-də, Vətən müharibəsinin ilk günündən 
Cavidan ön cəbhədə olub, amansız düşmənə qarşı qəhrəmanlıqla 
döyüşüb. 

Cavidan Ağayev oktyabrın 2-də Xocavənd rayonunda gedən 
döyüşdə aldığı qəlpə yarası nəticəsində şəhid olub.  

Şəhid əsgərimiz Bakı şəhəri Badamdar qəbiristanlığında dəfn 
olunub. Döyüşdə fərqləndiyinə görə Dövlət Başçısı tərəfindən me-
dallarla təltif olunub. 

 Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda 
döyüş əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə qarşısında qoyul-
muş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetir-
diyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il 
tarixli Sərəncamına əsasən, Cavidan Ağayev ölümündən son-
ra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib. 

Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilməsi 
uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və 
şücaət nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əli-
yevin 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Cavidan Ağayev 
ölümündən sonra "Xocavəndin azad olunmasına görə" medalı ilə 
təltif edilib. 

Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, Məkanı cənnət olsun. 
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XDND-nin I QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏ 
şəhid olan əməkdaşları 

 
 

Şuşanın dağları başı 
dumanlı 

 
(Xaqan Dadaşovun əziz 

xatirəsinə) 
 

Torpaq çəkdi onu özünə. Şərə-
fini qoruduğu anamız torpağa sı-

ğındı. Taleyə bax, uyuduğu Şəhidlər xiyabanında cənazəsinin ye-
rinə nənəsinin qəbrindən götürülmüş bir ovuc torpaq töküldü.  

Hələ uğrunda azğın düşmənlə döyüşə atıldığı günə qədər bir-
cə dəfə belə dalanına, döngəsinə ayaq basmadığı gözəl Şuşanı eşit-
diklərindən, oxuduqlarından sevirdi.  "Neftqaz-26” gəmisinin gö-
yərtəsinə çıxıb astadan zümzümə edərdi bu nəğməni: “Şuşanın 
dağlar başı dumanlı...” (indi həmin gəmi Xaqan Dadaşovun adını 
daşıyır).  

Göz açdığı ailə, orta təhsil aldığı Bakıdakı 221 saylı orta mək-
təb, Balıqçılıq texnikumu, başa vura bilmədiyi Qafur Məmmədov 
adına Bakı Dəniz Yolları Məktəbi, 1989-cu ildən çalışdığı “Xəzər 
Dəniz Neft Donanma” idarəsi Xaqan Cahangir oğlu Dadaşovun 
yoxluğuna inana bılmir. “Hər şeyin olsa da, yaşamaq deyil — 
dünyaya qeyrətsiz gəlib yaşamaq” — misralarını təkrarlayardı hə-
mişə. Dənizin bağrını sökən ləpələrlə müqayisə edirdi özünü, sa-
hilini döyəcləyə-döyəcləyə qoynunu yaran dalğalan dəniz necə se-
virdisə, Xaqan da bu torpağı eləcə sevirdi.  

Ahıl ata-anasını tanrının ümidinə qoyub könüllü olaraq döyü-
şə getmişdi. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda çarpışan Milli 
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Ordunun tərkibində müxtəlif əməliyyatlarda iştirak etmişdi. Tari-
xin qara səhifələrindən olan Şuşa xəyanətindən on gün əvvəl ora 
yollanmışdı Şuşa qəribə bir istəklə çəkirdi onu. Nəğməsi dilindən 
düşməyən Şuşa. 1992-ci il mayın 8-dən sonra Xaqan haqqında olan 
yeganə melumat o idi ki, onu ağır yaralı vəziyyətdə görüblər Dö-
yüşçü yoldaşından avtomatının darağını güllə ilə doldurmasına 
kömək etməsini xahiş ədib “siz gedin, mən saxlayaram düşməni”-
deyib.  

Xaqanın yoxluğundan danışmağı ürək yol vermədiyi kimi, 
Cümlələr də sətirlərə yığılmər. Yəqin ona görə ki, aramızda sözün 
əsil mənasında böyük dostuq var idi. Bəlkə də ona görə ki, Xaqan 
qəribliyə yox, torpağa sığınıb Bilmirəm, çoxu ona yanıb yaxıliram 
ki bu ehtimalların hamısı bəlkələrdən başlayır. Sağ qalan yoldaşla-
rı e“iral edirlər ki, öz sevdiyi mahnısını zümzümə edib  

Qurtarandan sonra deyərmiş “Qovacağıq o dumanı Şuşanın 
dağlarından Xaqan Dadaşovun atası, tibb elmləri namizədi Ca-
hangir müəllimin gözləri dünyasını dəyişənə qədər oğlunu axtar-
dı. Yeganə övladının şəhid olması ilə barışsa da, yoxluğuna inana 
bilmirdi. Oğul dərdini yazdığı şeirlərinə hopdurmuşdu.  

 
"Döyüşçü oğlum Xaqana məktub" şeirində deyir 
 

Cuşa gələn qeyrətinə 
Qurban olum, oğul bala! 
Qarabağı azad elə -  
Azğınlardan ala-alal  
 
Sınaq edir bizi zaman,  
Axıdılır boş yerə qan.  
Narahatdır anan yaman 
Köksündə dərd qala-qala.  
Ruhdan düşmə bir an belə,  
Döyüşə gir gülə-gülə.  
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Heç darıxma, bir gün gələr  
Görüşərik ata-bala...  

“Dünyada hər şeyin itiyi pisdir” — deyib bir şair. İnsan itkisi 
isə heç bir şeylə müqayisə edilməz. Dünyada bütün sevgilərdən 
uca bir sevgi var: “Torpaq sevgisi”. Dünyada bütün ölümlərdən 
uca bir ölüm var: “Şəhidlik”. Xaqan Dadaşovun şəxsində bunun 
hamısı cəmlənib. Torpaq sevgisiylə şəhidlik zirvəsinə qalxdı Xa-
qan. Ruhun şad olsun, qardaşl Yoxluğun sənin yurddaşlarının ba-
şından tüstü çıxarsa da, bir təsəlli yerimiz var. Uğrunda həlak ol-
musan sən bu torpağın.  

 Hələ dumanlıdır başı o dağların... Ey qarı düşmən, bu yurdun 
Xaqan kimi igidləri var. 

Dözə bilməyəcəksən bu ürəklərin üsyanına. Səndən təkcə tap-
dağa çevirdiyin torpağın yox, Xaqan Dadaşov kiml oğulların da 
qanı alınacaq   

 
   

 
SƏNİ UNUTMAQ OLMAZ 

 
Vəliyev Oqtay Əli oğlu 1960-cı 

ildə Bakıda dünyaya göz açdı, gəlişi 
ilə təkcə Əli kişinin yox, bütün qo-
hum-tanışın sevincinə səbəb oldu. 
1993-cü il oktyabrın 11-də azğın er-
məni faşistləri ilə Füzuli rayonunun 
Alxanlı kəndi istiqamətində aparılan 
qanlı döyüşdə yoldaşları ilə iki düş-
mən texnikasını məhv etdi və aldığı 

qəlpə yarasından əbədi olaraq gözlərini yumdu. Barmaqları ilə 
son anda bir ovuc Vətən torpağını bir yerə yığa bildi. .  
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Bu Vətən torpağına onun son vətəndaşlıq borcu idi: Torpaqla-
rımız bu ovucun içində olduğu kimi bir yerdə yığcam və əbədi 
olaraq toxunulmaz qalmalıdır.  

Oqtay hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra, 1987-ci ildə “Xəzər-
neftdonanma” (indiki XDND) idarəsində elektrik kimi əmək fəa-
liyyətinə başlamışdı, sonralar Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz 
Yolları məktəbini bitirdi, elektrik mexnaki kimi “Neftqaz-10” və 
bir çox gəmilərdə işlədi. 1988-ci ildə ermənilərin “Qarabağ proble-
mi” adlandırdığı hadisələrə biganə qalmaldı. Dənizçilərin tətillərə 
və nümayişlərə qoşulmasında onunda xidməti az olmurdu. O da 
dənizçi dostları kimi etiraz mitinqlərinə toplaşan Azərbaycan xal-
qının övladları kimi gecə-gündüz meydanda oldu, ora da gecələ-
di. 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar faciəsi törədiləndə işlədiyi “Neft-
qaz-10” gəmisinin heyəti arasında mənəvi ruh yüksəkliyi qaldırıb 
onların dənizçilərimizin etiraz aksiyasında fəal olması üçün onları 
mübarizəyə çağırırdı.  

Ölkəmizə, millətimizə qarşı olan təcavüz və digər bu tipli hadi-
sələr Oqtayı bir vətəndaş kimi, oğul kimi narahat edir, düşmənə 
olan nifrətini birə on artırırdı. 

1992-ci ildə, Azərbaycanda Milli Ordu yarananda könüllü ola-
raq o da orduya yazıldı. Xüsusi təyinatlı hərbi dəstənin zabiti kimi 
döyüş yolları Şuşadan, Laçindan, Ağdərədən, Ağdamdan keçdi. 
Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə yaxın dostu, “Xəzərneftdonan-
ma” idarəsinin elektrik mexaniki Xaqan Dadaşovu itirdi. Dost itki-
sinə yanıb yaxılan Oqtay özü dostlarını gözü yaşlı qoydu. Döyüş-
çü yoldaşı Sərdar Əliyev onunn haqqında deyir:  

- Oqtayı çoxdan tanıyırdım. Müharibədən qabaq bir gəmidə iş-
ləmişik. Orduya da bir yazıldıq. Çox döyüşlərdə olduq. Oqtayın 
qəhrəmanlığı haqda danışmaq özü bir qəhrəmanlıq tələb eləyir... 
Məndə isə o yoxdur. Oqtayı Oqtay kimi necə var, eləcə də çatdır-
maq lazımdır. O, təkcə şəhid olmadı, o xalqımızın faciələrinə həm 
də şahid oldu, o yandı, əridi. Çünki o, vətəni tamam başqa cür se-
virdi, hamının sevgisindən fərqli olaraq, onun sevgisində qəribəlik 
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vardı. Dəlicəsinə də sevmək demək olar buna. Allah rəhmət elə-
sin, o, Vətənimizin məcnunu idi.  

Bir ovuc Vətən torpağı - şəhid qəbri. Sənin yoxluğuna inanmaq 
çətindi, əziz dostum, çox çətindi. Dostlarının, qardaşlarının və qo-
humlarının çiyinlərində müqəddəs şəhidlər xiyabanına yola dü-
şəndə də, səni son mənzilə yola salan izdihama baxanda da, bacı-
larının qardaş harayı da, döyüşçü qardaşın Vaqifin, Mehmanın ba-
xışlarındakı kədər və qüssə ilə yanaşı, qəzəbi görəndə də, döyüşçü 
yoldaşlarının son döyüş haqqında danışdıqlarına qulaq asanda da 
bütün bu faktlar və həyatın məntiqi də sənin yoxluğunu təsdiq 
edəndə də mən inan bilmədim. 

İnanmaq çətindir, qardaş, çox çətin. Səni son mənzilə yola sa-
landan sonra Xaqanın məzan üstünə gəldim. Oqtayı da gətirdik, 
dedim. Yenidən yanına qayıtdım. Əzizlərin, döyüşçü dostların, 
“Xəzərneftdonanma” idarəsinin kollektivi son borcunu yerinə ye-
tirirdi. Səni Vətən torpağına tapşırırdı. O gündən Vətən torpağı 
özünün son və əbədi borcunu boynuna götürdü, səni qoynuna al-
dı. Sən bu xalqın, bu millətin idin. Və səni bu xalqın, millətin oldu-
ğunu əbədi olaraq saxlamaq üçün Vətən torpağı özününkü etdi. 
Səni bu şərəfə layiq bildi.  

 
Əziz dostum, bu yazdığım şeri sənin ruhuna bağışlayıram.  
 

Bir ovuc toraqdı şəhid məzarı,  
Şəhid məzarıdı Vətən torpağı,  
Ayağa qalxdısa şəhid ruhları  
Qoymaz darda qala, qoymaz torpağı.  
  
Sinəsi süngüyə sipər olanlar, 
 Vətən torpağının mərd qalasıdı,  
Düşmənin gözünə güllə sıxanlar,  
Vətən yaddaşında mərd qalasıdı.  
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Ağlama, ay Vətən, ağlama torpaq, 
Əllərdə xəncərin tiyəsi iti 
Düşmən ağladan oğullar ki, var 
Qoymaz darda qala, qoymaz milləti. 
 

İndi Xəzərin sularında bir gəmi üzür-“Oktay Vəliyev” gəmisi. Oq-
tayın qəhrəmanlığından, onun 20 yanvar faciəsi və Qarabağ cəb-
həsində göstərdiyi şücaətdən xəbərdar olanlar bu gəmidə işləməyi 
arzulayırlar. Bu həm də dənizçi dostlarının Oktaya olan sevgisin-
dən irəli gəlir. Oktayın həyat yoldaşı İradə xanımla söhbət etmək, 
onun Oktaylı günlərinə qayıtmaq istəyirəm. Hiss edirəm ki, bu 
onun üçün çox çətindir. Şəkillərə baxırıq. Xoşbəxt günlərin şəkillə-
ri. İradə xanım gəlinlik donunda Oqtayın yanında durub. Necə də 
bir-birinə yaraşır. Necə də bəxtəvərdilər. Həmin bəxtəvər gündən 
Oqtayın üç övlad nişanəsi İradə xanıma həyan qalıb. Xatirə 14 yaş-
lı, Afaq və Elşad 10 yaşlı. Elşad atası şəhid olandan 1 gün sonra  
dünyaya gəlib. Adını Elşad qoyublar ki, adı ilə böyüsün, atası ki-
mi elini, obasını sevsin və şad görsün. Amma atasının taleyini ya-
şamasın. 

**** 
  

Müharibəni qələbə ilə 
qurtardıqdan sonra toyu-

nu edəcəkdi 
 
 
Poluyev İlqar Rəşid oğlu “Neft-

qaz-3” gəmisində matros işləyirdi. 
O, daim narahat hisslər keçirirdi. Axı 
vətən təhlükədə idi.  

Ona görə də könüllü olaraq yeni-
cə formalaşan milli Orduya yazıldı. 



Faiq Balabəyli 
 

 32

Dənizçilərimizdən ibarət olan dəstə ilə birlikdə ən qaynar nöqtələ-
rə, döyüşə getdi. Dənizçilərdən ibarət olan taqımın tərkibində 
düşmənə qarşı  qəhərəmancasına vuruşdu. O, döyüşçü dostları ilə 
birlikdə Düşmənin sarsıdılmasında fəal iştirak etmişdi.  

Əvvəllər Fizuli rayonun müdafiəsində vuruşmuşdular. İlqar 
və onun dənizçi dostlarından ibarət taqım daha sonra Ağdərəyə 
gəlmişdi. O, sərrast  pulemyotçu kimi  tanınırdı. Elə Ağdarə istiqa-
mətində gedən döyüşlərdə də özünü mahir pulemyotçu kimi gös-
tə bilmişdi. Hesabında onlarla erməni leşi olan Qorxmaz döyüşçü 
İlqar döyüşlərin birində düşmən gülləsindən ağır yaralandı və şə-
hid oldu.  

 İlqar Vətənə sevgisi, düşmənə nifrəti ilə yanaşı fitri istedadı ilə 
də yaddaşlarda qaldı. O, səmimi, qəlb oxşayan şerlər də yazırdı. 
İlqar  iki il idi ki, nişanlı idi. Söhbət düşəndə deyirdi:- Müharibəni 
qələbə ilə qurtardıqdan sonra toyumu edib, size də çağıracağam. 

Doğma kəndi - Qazaxın Aşağı Salahlı kəndinin adamları onun 
həlak olmasını dərin kədər hissi ilə qarşıladılar, O, ölməzliyə qo-
vuşdu. Elinə, obasına baş ucalığı gətirdi.  

 
 

 “Elə bil sifətinə  
Peyğəmbər  

əli çəkilmişdi” 
 
Hacıyev Ramiz Əbülfət oğlu İs-

mayıllı rayonunda doğulmuşdu. 
Onu nənəsi böyütmüşdü. Xeyirxah 
insanlar onun sənət sahibi olub, iş 
tapması üçün vəsilə olub, Zaqulba-
dakı dənizçilik məktəbində oxuma-
sına nail olmuşdular. Müharibəyə 

gedəndə isə “Titan-3” gəmisində motorçu işləyirdi. Könüllü surət-
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də Xətai rayon hərbi komissarlığına müraciət etmişdi və tərkibin-
də iş yoldaşları dənizçilərin də olduğu batalyonunun tərkibində 
cəbhəyə yola düşmüşdü. Döyüş yoldaşları onunn haqqında danı-
şanda deyir: O, avtomatdan şox sərrast atəş açırdı. Düşmən onun 
gülləsindən yayına bilmirdi.  

Bu cəsarətli, çevik oğlan çətin hallarda manver etmək qabiliy-
yətinə malik idi. O, ölümün gözünə dik baxırdı. Qorxu nə olduğu-
nu bilmirdi. Onun atəşlərindən neçə-neçə erməni məhv olmuşdu. 
Ermənilər onun atəşləri qarşısında tab gətirə bilmirdi, aralarında 
pərən-pərən düşürdü, qaçmağa başlayırdılar.  

Lakin o, namərd gülləsindən xilas ola bilmədi. Şərəflə yaşadı, 
şərəflə də həlak oldu, şəhadətə qovuşdu.  

Ramizin iki oğlu var. Torpağı sanı yaşasınlar, atalarının yurdu-
na layiq övlad olsunlar. Bir vaxt gələcək onlar böyüyüb boya-başa 
çatacaqlar, qəddi-qamətli oğlan olanda fəxrlə deyəcəklər:  

- Atamız doğma Azərbaycanımız uğrunda şəhid olubdur.  
Ramizi 1981-ci ildən tanıyırdım. Zaqulbadakı dənizçilik məktə-

bində bir yerdə oxumuşuq. Ayrı-ayrı qruplarda oxusaq da müna-
sibətimiz çox səmimi idi. Bizi kursantların arasında milli mənsu-
biyyətlərinə görə tez-tez baş verən dava-dalaş birləşdirmişdir. Cə-
lilabadlı Malik Mikayılov, Lənkəranlılar, sonradan hər ikisi faciəli 
surətdə həlak olub əbədiyyətə qovuşan Əkbər Əkbərov, Xalid Hü-
seynov, naxçıvanlı Arif , Nardaranlı İlqar, Masallının Alvadı kən-
dindən olan gözəl futbol oynayan İlqar ,mən bir də haqqında xati-
rələrimi yazdığım şəhid dostumuz Ramiz əslində bu dava- dalaş-
lara rəvac verən, Rusiyadan, eləcə də başqa respublikalardan gəlib 
burada təhsil alan, özlərini "yaxşı aparmayan" kursantların qənimi 
idik. Bəhanələrimiz isə yetərincə olurdu. 

Ramizin həyat yoldaşı, sonralar onun çalışdığı Xəzər Dəniz 
Neft Donanma idarəsində xəzinədar işləyən Gülərlə söhbət edi-
rəm. Gülər, Ramizin iş yoldaşlarından, cəbhədə birlikdə vuruş-
duqları dənizçi həmkarlarından çox razıyam - deyir. Hörmətimi 
saxlayırlar. Hiss edirəm ki, uzaqdan da olsa, mənə hiss etdirmə-
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dən məni qorumağa çalışırlar. Mən də onların xatirin çox istəyi-
rəm. Ramizi son dəfə onlar görüblər axı.  

Gülər xanımla söhbət etmək, onun Ramizli günlərinə qayıtmaq 
çətindir, həm ona, həm də mənə.  

- Dekabrın 25-də gəldi, deyir - Gülər xanım. Gəlməmişdən qa-
baq atama xəbər göndərmişdi ki, gəlib məni rayona aparsınlar. 
Özü atamdan tez gəldi. Səhər saat 6 idi. Qapını döydü, açdım. İla-
hi, onun sifətində nur var idi. Elə bil sifətinə Peyğəmbər əli çəkil-
mişdi. Dedim, Ramiz, sən döyüşdə idin axı. Sifətinə baxa bilmi-
rəm, bu nə gözəllikdir, sifətin də ki, bu işıq nədi? Dedi, ay səfeh, 
xəstələnmişəm, sifətim avazıyıb. Yanvarın 14-nə qədər qaldı, müa-
licə olundu. Ayın 14-ü səhər tezdən getdi. Yataqxanada hamı ilə 
görüşdü. Qonşumuz, dənizçi Valehin yoldaşı Pərvanə onu Qura-
nın altından keçiçirtdi. “Quran qorusun səni”, dedi. Qonşumuzda 
bir gəlin var idi. Onunla aram dəymişdi. Onu çağırdı. And verdi 
Allaha, dedi, mən gedirəm, ola bilsın qayıtmayım, sənin  Gülərlə 
işin olmasın. Barışın. Gülər mənim həm atam, həm anam, həm də 
yoldaşım olub - dedi, ona. Bir-bir hamıyla görüşüb hamıdan halal-
lıq aldı. Elə bil ölümünü hiss etmişdi. Qadınlar hamısı ağladı. Ki-
çik oğlum Elyar qucağımda idi. Xocalı faciəsi günü anadan olmuş-
du Elyar. Şəhid bir döyüşçü var idi. Onun adını qoymuşdular uşa-
ğa. Gülərə demişdi ki, oğlumuz böyüyüb elinə yar olar. Nurlan isə 
Elyardan iki yaş böyük idi. Axırıncı dəfə Ramiz gedəndə Nurlan 
arxasıyca qaçdı. “Ata, getmə”, dedi. Uşağın ürəyinə nə isə dam-
mışdı, elə bil. Təkcə mən elə bilirdim ki, ona heç nə olmaz, o mə-
nim nəzərimdə çox böyük, əyilməz və hər şeyə qadir bir insan idi. 
Uşağı öpdü ,yox oğul, qoy sonralar sənə deməsinlər ki, fərari oğ-
lusan. Ayıldım, elə bil. Arxasıyca gedib, Ramiz, məni belə bir vaxt-
da tək qoyub getmə, dedim.  

-Tək niyə olursan, iki oğul qoyuram sənin üçün, onlar məni 
əvəz edər, dedi, və yola düşdü.  

Elə həmin gün ayın 14-də gedən kimi döyüş xəttinə yollanıb. 
Akop-kamari kəndində mühasirəyə düşüblər. Çox ağır döyüş 
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olub həmin gün. Döyüşdən qabaq döyüşçü dostlarına deyib ki, 
mənim meyidimi atamgilə göndərməyin. Onlardan incimişəm. 
Ramizi atası-anası böyütməyib. Ayrı yaşayıb onlar. Nənəsi böyü-
düb. Özünü dərk edəndə gedib anasının yanına, Ramizi qəbul et-
məyib. Bizimkilər ona həyan idi. Atam ona oğul, deyirdi. Bacıla-
rım onu qardaşları kimi istəyirdi. O ürəyi nisgil dolu igidim idi, 
şəhidim oldu. 

 Şəhid olandan beş gün sonra bildim. Demə hamı bilirmiş. Qa-
dınlar mənə baxıb ağlayırdılar. Hamısı dənizçi ailələri idi axı, bi-
lirdilər mənə necə desinlər - bunu bacarmayıblar. 

İndi Xəzər dənizində “Ramiz Hacıyev" adına bir gəmi üzür. Bu 
bir vaxtlar onun işlədiyi gəmidir. Dənizçi dostları efir vasitəsilə 
tez-tez bu sözləri eşidirlər. “Ramiz Tağıyev”, “Ramiz Tağıyev” 
hardasan, bizə cavab ver...” 

P.S Ramizin böyük oğlu Nurlan atasının yolunu davam etdir-
di. Azərbaycan Balıq Sənayesi kollecini bitirdi, XDND də işə dü-
zəldi və iş şəraitində dünyasını dəyişdi. 

 
*** 

  
Ondan yeganə nişanə  
qızı Nişanə qaldı, bir 

də… 
 
Hüseynov  İlyas Hümbət oğlu Li-

manbazanın təmir emalatxanasında çi-
lingər vəzifəsində çalışırdı. Gəmilərin 
cari təmirində fəal iştirak edir, 
işgüzarlığı ilə seçilirdi. Eyni zamanda 
da arzularının gerçək olmasına çalışır-
dı. Onu şəxsən tanıyırdım. Bir idarədə, Xəzərdənizneft dononma-



Faiq Balabəyli 
 

 36

sının işçiləri idik, axı. İlyas kollektivin də sevimlisi idi, xarakteri və 
ona verilən tapışırıqları layiqincə yerinə yetirməsi ilə bu hörməti 
qazanmışdı. Qəlbində Vətən sevgisi daha böyük imiş onun. O, Və-
təni müdafiə etməyi hər şeydən uca, yüksək tutdu. Könüllü surət-
də cəbhəyə, özü də qaynar nöqtəyə getdi.  Döyüşçü dostları onun 
döyüşlərindən bəhs edərkən bunu xüsusi ilə qeyd edirlər: O, ma-
hir mina atatan idi. Hər dəfə kordinatı verilən ərazinin, nişan aldı-
ğı  nöqtəni, mövqeyi dəqiqliklə vurur, düşməni yerindəcə susdu-
rurdu.  

Ağdərənin Lüləsaz (Akopkamari) kəndi uğrunda ən gərgin dö-
yüş gedirdi. Amansız düşmən bu kəndi heç cür tərk etmək istə-
mir, yeni yaradılmış Milli Ordumuzun əsgərləri, əsasən könüllülər 
isə hər qarış torpaq üçün güllə və mərmi yağışının altında düşmə-
nə müqavimət göstərirdi. Düşmənlərimiz ən müasir silahlarla dö-
yüşürdülər. Həm də buraya Rusiyanın dəstəyi və yardımı ilə güc-
lü qoşun yeritmişdilər. Buna baxmayaraq qəsbkar erməni ordusu 
nə qədər çalışsalar da əsgərlərimizi müdafiə etdikləri mövqedən 
uzaqlaşdıra bilmədilər, çoxlu sayda itki verdilər. Bu döyüşdə İlya-
sın da qəhrəmanlığı diqqət çəkdi, vətənpərvər olması, düşmənə 
nifrəti daha da çox bilindi.  

Bunu da xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Ağdərənin Lüləsaz 
kəndi uğrunda gedən döyüşdə dənizçi döyüçülərimiz döyüşkən 
ruhları ilə də fərqlənirdilər. Onların döyüş məharəti hamını hey-
ran edirdi. Elə buna görə də dənizçilərimizin döyüş zamanı gös-
tərdikləri fədakarlıq öz müsbət nəticəsini verdi. Həmin döyüşdə 
dənizçi döyüşçülərimiz düşmənin iki lüləli zenit artileriya qurğu-
sunu ələ keçirdilər. Bu böyük qələbə, qənimət idi. İlyas donanma-
nın adını həmin qurğunun üstünə yazdı. Və bir saat sonra şəhid 
oldu. Döyüşçü –dənizçi, indi gəmi kapitanı olan Elşad Qasımov 
deyir ki, dənizçilərdən ibarət taqımın ilk şəhidi də elə İlyas oldu. 

Onunla birlikdə döyüş əməliyyatlarında olan həm dənizçi, 
həm də öyüş yoldaşlarından həmsöhbət olduğum Xosrov Bayra-
mov, Elşad Qasımov, Mübariz Qəniyev İlyasın qoçaqlığından ağzı 
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dolusu danışırdılar: O, əsl qəhrəman idi, nikbin insan idi. İlyas Və-
tənin ləyaqətli oğlu kimi həmişə yad ediləcək.  

İlyas əbədiyyətə qovuşandan, şəhidlik zirvəsinə yüksələndən 
sonra qız övladı dünyaya gəlib. Adını Nişanə qoydular. İlyasın ye-
ganə nişanəsi olan Nişanə Bakıdakı 165 saylı məktəbdə oxuyub. 
Dərs əlaçısı olub, həyatda atasının adına layiq olan bir ömür yaşa-
yır. İlyasın həyat yoldaşı Gülarə xanım igid döyüşçünün adına la-
yiq övlad böyüdüb. Elə məktəbli vaxtından  Nişanə də atasına, 
Vətəninə layiq vətəndaş olmağa söz verib. 

 
 
 

Azərbaycanın  
müstəqilliyi uğrunda  

həyatını qurban  
verən rus balası 

 
Yefremov Aleksandr Gennadiye-

viç  1971-ci ildə Bakıda, Pirallahı qəsə-
bəsində anadan olmuşdu. 4 saylı  tex-
niki peşə məktəbində matorçu ixtisası üzrə oxumuşdu və həyatını 
“Xəzərdənizneftdonanma”sı ilə bağlamışdı. O, cəsur dənizçi kimi 
yoldaşlarının rəğbətini qazanmışdı. Xoş xasiyyətli, gülərüz oğlan 
olub. Keçmiş iş yoldaşları onunn haqqında həmişə xoş sözlər da-
nışır. İşinə və sənətinə sevgisi ilə yanaşı məsuliyyətli olmağı ilə də 
hörmət sahibi olub. Ona verilən tapşırıqları vaxtından əvvəl yeri-
nə yetirməyə səy edirdi.  

Saşanı mən də tanıyırdım. Keçmiş SSRİ-də baş verənlər, ermə-
ni daşnak ünsürlərinin xalqımıza qarşı təcavüzü, soydaşlarımızın 
Qərbi Azərbaycandan qovulması, təhqir edilməsi, öldürülməsi, 
respublikamıza torpaq iddiasında olması barədə ara-sıra görüşlə-
rimiz zamanı fikir mübadisləsi də etmişdik. 
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O, zaman o, “Şirvan-3” gəmisində motorçu vəzifəsində çalışır-
dı. Onunla söhbətlərimiz zamanı deyirdi:  

 - Bakı, Azərbaycan mənim doğma vətənimdir. Mən heç cür ra-
zı ola bilmərəm ki, sevimli vətənim təhlükədə qalsın. Azərbayca-
nın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda həyatımı qurban verməyə hazı-
ram. Biz erməni təcavüzkarlarının dərsini verməli, onları öz yuva-
larında boğmalıyıq.  

Aleksandr elə bu amalla da könüllü olaraq cəbhəyə getdi, er-
məni faşistlərinin məhv edilməsində fədakarlıq nümunəsi göstər-
di və qəhrəmancasına həlak oldu, şəhidlik zirvəsinə qalxdı. O, do-
ğulub boya-başa çatdığı  vətəni Azərbaycan uğrunda mübarizədə 
vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdi. 1994-cü ilin yanvar ayında 
döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid oldu. Saşanın anası ilə 
söhbət edirəm. Oğlunun ölüm xəbərini eşitdiyi anı xatırlayır:  

 - Poliklinikada işdə idim. Baş həkim Əfəndiyev mənim yanı-
ma gəldi. Hiss etdim ki, sözlü adama oxşayır. Əlbəttə onun üçün 
çətin idi, anaya oğlunun ölüm xəbərini çatdırmaq, neyləmək olar. 
Azərbaycan mənim, Saşamın Vətənidir. O, Vətəni uğrunda döyü-
şüb. Bacısı Lena da  qardaşının qəhrəmanlığını fəxrlə qeyd edir: O 
bizim Vətənimizin uğrunda döyüşdü, demək bizim də şərəfimi-
zin, namusumuzun uğrunda həlak oldu… 

 
Ölümüylə əbədiyyətə 

qovuşan döyüşçü 
 
Bəkirov Hasil Cəlil oğlu  1969-cu il-

də Göyçayın axarlı-baxarlı, bağ-bağatlı 
Mallı Şıxlı kəndində dünyaya göz aç-
mışdı. Bu kəndə də böyüyüb orta mək-
təbi bitirib, boya başa çatmışdı.  Sovet 
Ordusu sıralarında xidmət etmək üçün 
əsgərliyə də elə bu kənddən yola düş-
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müşdü. 
Onu tanıyanlar deyir ki, Hasil təbiət vurğunu idi. Təbiəti se-

vənlərin ürəyində vətənə məhəbbət hissi daha güclü olur. Təbiətin 
bəxş etdiyi bütün gözəlliklər Vətən torpağının gözəlləşdirir.Həm 
dı bizim vətənimiz bütövlükdə gözəldir. Elə buna görə də vətən 
sevgisi Hasil üçün hər şeydən uca, hər şeydən ülvi idi.  

Hasil dənizi də çox sevirdi. Elə bu sevgi onu  122 saylı texniki 
peşə məktəbini bitirdikdən sonra onu dənizə gətirmişdi. “Xəzər-
dənizdonanma” idarəsində işə düzəlmişdi.  

İdarənin müxtəlif gəmilərində matorçu  kimi əmək fəaliyyətinə 
başlamışdı. Son iş yeri olan  “Aktau” gəmisinin heyəti ilə söhbət 
edirəm. Hər kəs ölümüylə əbədiyyətə qovuşmuş iş yoldaşları olan 
Hasildən razılıq edir. Deyirlər ki, onun gözəl yoldaşlığı vardı. İşin-
də də məsuliyyətli idi. Öhdəsində olan və ona tapşırılan hər bir işi 
layiqincə yerinə yetirirdi. Həm də nizam-intizamlı oğlan idi, ona 
söz deməyə ehtiyac yox idi.  

Vətənin ağır günləri başqa dənizçi dostları kimi onu da hədsiz 
dərəcədə narahat edirdi. Torpaqlarımıza sahib durmaq, yurd yu-
vamızı işğal etmək üçün xarici qüvvələrin, xüsusi ilə də Rusiyanın 
dəstəyinə güvənən ermənilərin vəhşiliyinə son qoymaq, insanları-
mızın qətlə yetiriməsinin qarşısını almaq, düşməndən intiqam al-
maq üçün o da silaha sarılmalı oldu. 

O, könüllü surətdə ordu sıraların yazıldı və cəbhənin ən qay-
nar nöqtəsinə yollandı. Ağdərə uğrunda gedəm döyüşlərdə düş-
mənə ağır zərbənin endirilməsində fəal iştirak etdi. Quduzlaşmış 
düşmənin məhv edilməsində onun da xidmətləri əvəzsiz idi.  

Bəkirov Hasil döyüşçü dostları arasında qorxmazlığı, Vətənə 
bağlılığı ilə seçilir və sevilirdi. Qayğıkeş idi, insanları duymağı ba-
carırdı. Onunla birlikdə döyüşən dənizçi dostları deyir ki, Hasil 
gənc döyüşçülərə həmişə məsləhət verərdi. “Ölümdən qorxmayın, 
amma yaşamağa da üstünlük verin, bunun üçün isə düşməni an-
caq öldürmək lazımdır - deyirdi. Qorxmasanız ölüm sizdən yan 
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keçəcək. Düşməni isə mütləq öldürmək lazımdır. Ona görə lazım-
dır ki, o səni öldürə bilməsin”.  

Hasil ölümdən qorxmadı. Ölümün onu izlədiyini isə ağlına  
gətirsə də onu tapacağına inanmırdı. Ağdam uğrunda gedən dö-
yüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıq göstərdi, bu döyüşü döyüşçü dostla-
rının dilində dastana döndü. 

Hasilin son döyüşü 1994-cü ilin may ayında, məhz Ağdam cəb-
həsində oldu. Daha doğrusu bu onun düşmənə sonuncu dəfə yeri-
ni göstərib qan uddurduğu döyüşü oldu. İgid dənizçi qəhrəman-
casına şəhid oldu.  

Hasil evli idi. İndi onun bir qızı böyüyür. Atasının nakam ar-
zularını həyata keçirmək üçün dərslərini əla oxuyur. Hələlik atası-
nın xəyalları və şəkilləri ilə söhbət edir. Böyüyüb Vətənə layiq öv-
lad olanda isə atasının nakam ruhu övladının uğurlarına baxıb, 
şad olacaq. Təbii ki, o zaman Hasilin qanı çilənən Vətən torpağı 
düşmən tapdağından azad olunacaq. 

2003. 
 
 

 

Cəbhəyə gedəcəm… 
 

Xəbər apar anasına, quşcığaz, 

Qanadını saxlama sən, durma sən  

De ki oğlun şəhid oldu, ananı  

çox incitmə, çox gözlətmə, yorma sən. 

 
Seyidov Vadim Həsənşah oğlu 

“Əlixan Qakkayev” (“Vaqif Cəfərov”) 
gəmisində işləyəndə tanış olmuşdum. 

O, matros işləyirdi. Yoldaşları arasında səmimi münasibətləri və 
“xəyallar aləminə səyahəti” ilə seçilməyi ilə ən çox yadımda qalıb.  
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Müharibənin şiddətli vaxtı idi. Mən həm də jurnalist kimi fəa-
liyyət göstərirdim, tez-tez cəbhə xəttində olurdum. Müharibədən 
reportajlar hazırlayırdım. O, bunu bilirdi və söhbətlərimizin əsas 
mövzusu da müharibədən olurdu.  

Bir gün gəminin göyərtəsində durub söhbət edirdik, o məndən 
siqaret istədi və siqareti alıb yandırdıqdan sonra, Cəbhəyə gedə-
cəm, dedi. Söz arası deyilən bu sözə doğurdan da heç kəs fikir ver-
mədi. Sonralar Vadim əbədiyyətə qovuşanda, şəhidlik zirvəsinə 
ucalanda bu söhbəti yenidən xatırladım və təəssüfləndim. Təəs-
süfləndim ki, nə üçün onun bu sözünü qulaqardına vurduq. Bəlkə 
də ona görə ki, həmin vaxtlar cəbhəyə yola düşmə, Vətənin qarşı-
sında öz oğul borcunu vermək adi bir hala çevrilmişdi… 

Bəlkə də mən onun bu sözlərini jurnalist kimi hər həftə cəbhə 
bölgələrinə getdiyim üçünmü adi qarşıladım? Bilmirəm. Təkcə 
onu bilirəm ki, həmin vaxt Vadimə vaxt ayırmağımız, onunla dö-
yüşə yola düşən bir vətənpərvər oğul kimi söhbət etməməylmiz 
mənə indi də çox pis təsir edir. Əslən Zəngilandan olan baş kö-
məkçi Əziz və bosman Mirzə ilə söhbətimdə də bunu hiss etdim. 
Hiss etdim ki, onlar da mənim kimi tez-tez cəbhə rayonlarına yola 
düşmələrinə rəğmən o söhbəti gərək qəribliyə salmayaydılar.  

 Seyidov Vadim Həsənşah oğlunun xatrəsi dənizçi dostları, iş-
lədiyi kollektivin rəhbərliyi tərəfindən həmişə əziz tutulub, xatır-
lanıb və xatırlanacaq. Buna onun qısa, lakin şərəfli həyat yolu əsas 
verir. Onun üçün Vətən torpağına olan sevgidən başqa sevgi yox 
idi. Dünyaya göz açıdığı Abşeron rayonunda, Xırdalan qəsəbəsin-
də böyüyüb boya-başa çatsa da, onun genetik yaddaşı onu üzü 
Qarabağa tərəf çəkirdi. Vadim Vətən torpağına bağlılıq, Vətənin 
dar gününüdə oğullarımızın düşmən çəpəri olduğunu bir daha 
düşmənə sübut etdi. O, Vətən torpağının azadlığı uğrunda özünü 
sipər etdi,  şəhid oldu. İndi işlədiyi Xəzər Dəniz Neft Dononma-
sında “Vadim Seyidov” gəmisi onun yarımçıq qalmış həyatının 
davamı, arzularının gerçəkliyidir. Axı Qarabağ düşməndən azad 
olunub! 
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Qısa ömür və əbədi  

həyat yaşayan  
qəhrəman dəniçi 

 
Səbael rayon VVAQ şöbəsinin 

1994-cü il mayın 12-də Nəsirov Ay-
dın Zaman oğlunun adına verdiyi 
ölüm şəhadətnaməsində “baş, döş 
qəfəsi, boyun nahiyəsini dəlib keçən 
odlu silah yaraları həyatla bir araya 

sığmayan xəsarətlər” kimi öz ifadəsini tapıb.  
Bu şəhadətnamədəki hərf səhflərinə baxa-baxa Aydın kimi 

oğullarımızın vaxtsız dünyalarını dəyişməsini də zamanın bir səh-
vi, bir aldanışı kimi başa düşmək istəyirəm. Amma fikirləşəndə ki, 
Aydın və onun neçə-neçə cəbhədaşı torpaqlarımızın azadlığı uğ-
runda canlarından keçiblər, onda bunu səhv yox, zamanın diqtəsi 
və Vətən torpağının harayına yetmək, amansız düşmənlə çarpışa-
raq əbədiyyətə qovuşmaq kimi qəbul edirəm. Şəhid Aydın Nəsiro-
vun keçdiyi qısa, lakın  mənalı, qəhrəmanlıqla dolu həyat yoluna 
nəzər saldıqca belə bir igid oğlanla, dənizçi həmkarımla tanış ol-
mamağıma heyfslənirəm…  

Atası Zaman kişi ilə söhbət edirəm. Bir vaxtlar şəhid oğlu ilə 
birlikdə XDND idarəsində çalışan Zaman kişi təqaüdə çıxsa da, 
doğma kollektivdən demək olar ki, ayrı düşməyib. Necə də ayrı 
düşsün, axı… O, bu idarənin gəmilərində gəncliyini və şəhid ol-
muş oğlu Aydının xoşbəxt günlərini qoyub. İndi o günləri dalğala-
rın qoynunda axtarır. Axtarır və… tapmır. Zaman kişinin qəlbində 
oğul itkisinə dözməyərək günbəgün, aybaay, ilbəil əriyib, gözləri-
ni əbədi olaraq yumaraq əbədiyyətə qovuşmuş, bir ana - həyat 
yoldaşı ağrısı-acısı da var. Zaman kişi oğul həsrətini, yağı ayaqları 
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altında tapdaq olan Vətən torpağı nisgilini qələmə alıb şer dili ilə 
ürəyini boşaltmağa başlayıb:  

Arzuları, istəkləri 
özləriylə qəbrə getmiş 
 Yolumuzda ömürləri  
lap gənc ikən sona yetmiş  
Şəhidlərim, İgidlərim!  
Ruh deyilən varsa, əgər  
Bu nəğməmi eşitsinlər  
Yolda əsgər görsəm əgər  
Aydınımı anıram mən  
Həsrətiylə gecə-gündüz  
Qovruluram, yanıram mən.  
Yoxdur məni ovunduran  
Elə hikmət, elə qüdrət! 
Torpaqlarım yağıdadır  
Bu nə söhbət?l 
Bu nə söhbət? 

Aydının qəhrəmanlığı haqqında bir vaxtlar xidmət etdiyi hərbi 
hissənin komandanlığı, onun döyüş yoldaşları çox danışıb. Şəhidi-
miz haqda da  çox yazıblar. Doğrudan da Aydın adı kimi işıqlı bir 
ömür yaşayıb və bu qısa, lakin mənalı ömrün işığı hələ çox-çox 
gənclərin həyat yolunu müəyyənləşdirməkdə öz nurunu əsirgə-
məyəcək, bu ömür yolu çoxlarına örnək olacaq.  

 Zaman kişinin qəlbini ovunduran oğlu ilə bağlı xatirələrdi. Bir 
də Aydın Ukraynada Sovet Ordusu sıralarında xidmət etdiyi za-
man dostluq etdiyi Lyubadan olan oğul nəvəsi Ruslanın olması 
balasının nişanəsi kimi onu az da olsa ovudur.  

 Dəfələrlə Bakıya gəlib atasının Şəhidlər xiyabanındakı məzarı-
nı ziyarət edən balaca Ruslan ürəyində ata sevgisilə yanaşı doğma 
Azərbaycana da bağlılıq yer alır. Babası Zaman kişi deyir ki, Rus-
lan atasına layiq oğul olacağına söz verib.  
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Nəsirov Aydın Zaman oğlunun xatirəsi qədirbilən xalqımız tə-
rəfindən əziz tutulub, həmişə yaxşılıqla xatırlanıb. Belə ki, bir za-
manlar onun yaşadığı evin yerləşdiyi küçəyə Aydının adı verilib, 
oxuduğu orta məktəbin divarına igid dənizçinin, kəşfiyyatçı dö-
yüşçünün baralyefi vurulub. Başqa cür ola da bilməzdi. Buna 
onun Laçın dəhlizində, Ağdam istiqamətində, Əsgəranda, Ağdə-
rənin Maruşavan, Lenenavan kəndləri istiqamətində uğurla başa 
çatdırdığı hərbi əməliyyatlar, 6 nəfərlik kəşfiyyat briqadası ilə 
düşmənin onlarla canlı qüvvəsini, hərbi texnikasını, iki hərbi ver-
talyotunu məhv etməsi əsas verir. Dəfələrlə mühasirəyə düşən, 
hərbi biliyə mükəmməl sahib olması nəticəsində mühasirəni yara-
raq düşməni çaş-baş salan Aydın Nəsirov mühasirəyə düşmüş 
Milli Ordumuzun batalyonunu düşmənin diqqətini özünə çəkərək 
ölümün pəncəsindən qurtarması haqda da çox danışılıb, döyüşdə 
fərqləndiyinə görə mükafatlandırılıb da.  

  
  

 
Gülmmədov Ədalət 

Nadir oğlu 

 
1970-cı ildə Gürcüstanın Bolnisi 

rayonunda anadan olub. Sazlı-söz-
lü Vətənin qəriblikdə qalan bir par-
çasında - Borçalıda  böyüyüb boya-
başa çatıb. İlk dəfə “Ana”, “Vətən” 
sözlərində elə bu doğma yurdda 
dilinə gətirib. Aşıqların, el şairləri-
nin məclislərində həm də Vətənə 
məhəbbəti, lazım gələrsə onun uğrunda ölməyi özünə əxz edib. 
Sonralar onun ömür yolu Xəzər dənizi ilə bağlı olub.  
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Belə ki, 1991-ci ildə Xəzər Dəniz Neft Donanma idarəsində işə 
düzəlib. İşlədiyi “Calğan” və “Neftqaz-3”. (“Calğan” gəmisi indi 
haqqında bəhs etdiyim igidimizın adı ilə “Ədalət Gülməmmə-
dov”, “Neftqaz-3” gəmisi isə Qarabağın azadlıq uğrunda şəhid ol-
muş qəhrəman dənizçimiz İlqar Poluyevin adını daşıyır).  

İşlədiyi gəmilərdə özünü bacarıqlı dənizçi kimi göstərib. Yol-
daşları tərəfindən həmişə diqqətlə qarşılanıb. Bir vaxtlar “Neftqaz-
3” gəmisinin kapitanı işləmiş Rəşid Rzayev Ədalətdən söz düşən-
də onun Vətən təəssübü çəkməsindən ürək dolusu danışır:  

 - Ədalət Gülməmmədov kollektivin sevimlisi idi. O qorxmaz, 
mübariz oğlan olması, gözəl xasiyyəti və işgüzarlığı ilə gəmi hey-
yətinin dərin hörmətini qazanmışdır. Gəmimizin heyyəti Vətən 
yolunda müqəddəs borcunu ləyaqətlə vermiş dostumuz həmişə 
xatırlayacaq.  

 Ədalət Gülməmmədov dənizçi dostları kimi Milli Orduya kö-
nüllü getmişdi. Onun ömür yolu 1994-cü ilin may ayında Fizuli 
bölgəsində gedən qanlı döyüşlərdə sona çatdı. İndi Ədalətin do-
nanmada ilk dəfə işlədiyi “Calğan” gəmisi igid döyüşçünün adını 
daşıyır. Gəmidə Ədalətin xatirəsini əbədiləşdirən xüsusi bir guşə 
yaradılıb. Gənc dənizçilər həmişə bu guşəyə baxıb Vətəni Ədalət 
kimi sevməyi, lazım gələrsə onun kimi vətən uğrunda ölməyi öz-
lərinə örnək bilirlər. 

 
 

Kərimov İslam Tağı oğlu  
 

1970-ci İldə Quba rayonunda ana-
dan olub. Orta məktəbi bitirdikdən son-
ra Sovet ordusu sıralarında xidmət edib. 
Uşaqlıqdan dan dənizə olan sevgisi onu 
XDND idarəsinə gətirib çıxarıb. “Atlet-
6” gəmisində matros kimi əmək fəaliy-
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yətinə başlayıb. Xarakterindəki mübarizlik əzmi onu daima tor-
paqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə, düşmənlə  döyüşə çə-
kirdi. Elə oa görə də İslam Qarabağ uğrunda  gedən döyüşlərin ən 
qızğın vaxtında könüllü olaraq cəbhəyə yola  düşdü. Dəfələrlə 
qaynar nöqtələrdə oldu. Döyüşçü dostları arasında qorxmazlığı ilə 
seçildi. 1994-cü ildə Fizuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid 
oldu. Əbədiyyətə qovuşdu. Bir vaxtlar işlədiyi “Atlet-6” gəmisinə 
indi igid döyüşçü İslam Kərimovun adı verildi. Bu XDND-nin şə-
hid olmuş dənizçisinə olan ehtiramının bir nümunəsidir. Allah 
rəhmət eləsin! 

 
 

Nəməlum əsgər kimi dəfn 
olunan Rüfət 

 
Əhmədov Rüfət Sahir oğlu 1961-

ci ilin sentyabrın 23-də Bakı şəhərin-
də anadan olmuşdur. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Energetika texni-
kumuna daxil olub, 1981-ci ildə tex-
nikumu bitirb hərbi xidmətə yola 
düşmüşdü. Hərbi xidmətdən sonra 
Bakı limanında soyuducu təmiri us-

tası kimi əmək fəaliyyətinə başlayan Rüfət, sonra köçürmə yolu ilə 
XDND idarəsinin liman bazasında soyuducu təmiri şöbəsinə usta 
kimi işə düzəlir. 1993-cü ilin noyabr ayında Suraxanı rayonunda 
yaranan könüllü batalyonuna yazılır və cəbhəyə yola düşür. 1994-
cü ilin yanvar ayının 10-da isə Fizuli rayonun Qaraxanbəyli kəndi 
istiqamətində gedən döyüşdə pulemyotçu Rüfət Əhmədov həlak 
olur, şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Rüfətin atası XDNDİ-nini “Ko-
roğlu” gəmisinin baş mexiniki Sahir kişi ilə söhbət edirəm. Onun 
üçun bu mövzuda danışmaq çox çətindir. Gözləri dolur: 
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Son dəfə televizorda gördüm, jurnalistin ona verdiyi sualına, 
"biz vətənimizi qorumağa gəlmişik, ölənə qədər vuruşacağıq” – 
deyə cavab verdi. Həmin kadrı çox axtardım, mənə vermədilər. 
Sözünə əməl etdi. Axıra qədər vuruşdu, şəhid oldu. Döyüşçü 
dostları gəlmişdi, mənə dedilər ki, oğlunuz başından yaralanıb, 
getməyiniz vacibdir. Amma hiss edirdim ki, nəyi isə gizlədirdilər. 
Görüşüb, ayrıldılar. Biri dözmədi, yarı yoldan qayıtdı, dedi, Sahir 
əmi, səni aldatmaq istəmirəm, Rüfət şəhid olub. Getdim Suraxanı 
hərbi komissarlığına, mənə maşın verdilər. Beyləqana getdik, tapa 
bilmədik. Dedilər həmişə döyüşdə həlak olanları İmişli məscidin-
də yuyublar. Gəldik İmişliyə, məscidin axundu naməlum döyüşçü 
kimi basdırılmış döyüşçülərin şəklini göstərdi. Oğlumu tanıdım. 
Mənimlə Rüfətin iş yoldaşı, yaxın dsotu Valodya da getmişdi. Bir-
likdə oğlumu 9 saylı qəbirdən çıxardıb gətirdik. Şəhidlər xiyaba-
nında dəfn etdik.  

Sahir kişinin gözləri su işində boğulur. Oğlu ilə bağlı xatirələri-
ni çətinliklə də olsa dilə gətirməkdə davam edir: 

-1991-ci ildə ailə qurmuşdu. Milliyyətcə osetin olan Larisadan 
iki övladı olmuşdu, Oğlu Orxan, qızı Lalə. İndi Osetiyada yaşayır-
lar. Nəvələrim üçün burnumun ucu göynəyir. Rüfətin anası da 
oğul dağına dözmədi. Dünyasını dəyişdi. Yaxşı ki, oğlumla bağlı 
şirin xatirələrim var, məni bu xatirələr yaşadır.  

Sahir kişi ilə söhbətim zamanı bir şeyi də özüm üçün dəqiqləş-
dirdim ki, doğrudan da ot kökü üstə bitər, deyimi düzgündür. Sa-
hirin atsı, Rüfətin babası 1903-cü ildə Türkiyədə anadan olmuş, ilk 
təhsilini də elə İstambulda almış, sonralar Bolqarıstanda yaşayan 
və 1924-cü ildə Moskvaya gəlib Şərq Xalqları Universitetində təh-
sil almış Mahir də 1938-ci ildə Gəncədə yaşayanda repressiyanın 
qurbanı olmuşdur. Vətənini, xalqını sevdiyi, onları uca tutduğu 
üçün, güllələnmişdir. Rüfət də babası kimi sevdiyi Vətənin qurba-
nı oldu. 



Faiq Balabəyli 
 

 48

 
 

 

Cəsarətini Kür  
çayından 

alan şəhid dənizçi  
 
Hüseynov İlqar Rasim oğlu 

1969-cu ildə respublikamızın cənub 
bölgəsində, Neftçala rayonunun 
Böyük Oryad kəndində anadan ol-
muşdur. O, bu rayonun uşaqlarına 
xas olan  bir uşaqlıq dövrü keçir-

mişdi. Kür çayının “mənəm-mənəm” deyən vaxtlarında belə bu 
çayın kürlüyü, “dəliliyi” onu qorxutmamışdı. O, özünün kürlüyü-
nü, cəsarətini Kür çayından almışdı, sanki. Bu çayın ləpələri, iti 
axarı ilə çarpışa-çarpışa böyüyüb, yetkinlik yaşını çatmışdı. Bəlkə 
də elə Kür çayının Xəzərə doğru axması, onu uşaqlıq xəyalların-
dan alıb Xəzər dənizinə tərəf aparırdı ki, sonradan taleyini də bu 
dənizə bağladı. 

 İlqara çay darlıq edirdi. Onun geniş sinəsi üçün dərya genişli-
yi lazım idi. Elə bu genişliyə çatmaq üçün də təhsilini davam et-
dirmək üçün Bakıya gəldi, oxudu. Gəmi sürücüsü ixtisasına sahib-
ləndi. XDND-nin gəmilərində  kapitanın köməkçisi kimi əmək fəa-
liyyətinə başladı. Tabeliyində olan işçilərə qarşı çox həssas idi. On-
ları başa düşməyə, bilmədiklərini isə öyrətməyə can atırdı və buna 
həmişə də nail olurdu. Xəzərin adam boyu qalxan dalğalarında 
qolların açaraq o qədər üzmüşdü ki… O qədər ləpələrin bir-birini 
qovmasına, dalğaların bir-birinə qəzəblə hücum etməsinə tamaşa 
etmişdi ki...  

 İlqar qağayıların dənizə, dalğaların sahilə bağlı olduğu qədər 
doğma yurda, vətənə bağlı olan bir oğul idi. Kollektivdə hər kəsin 
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nöqsanını üzünə deyən cəsarətli bir adam, işinin öhdəsindən gə-
lən savadlı bir dənizçi idi. Qorxmaz xüsusiyyətlərinə görə çoxla-
rından fərqlənirdi. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşan 
dənizçi dostlarının xoş xəbərini eşidəndə sevinir, qara xəbər gələn-
də isə doğmasını itirmiş adam kimi özünə yer tapa bilmirdi. “Bro-
nu” - döyüşə getməmək üçün möhlət vərəqəsi olmasına baxmaya-
raq, könüllü olaraq yeni yaranmaqda olan Orduya yazılır, cəbhəyə 
yola düşür. Bir çox döyüşlərdə mərdliklə vuruşub. Döyüşçü dost-
larına həyan olub. 1993-cü il fevralın 5-də İlqar Rasim oğlu Hüsey-
novun son döyüşü oldu. Ağdərə uğrunda gedən döyüşdə qəhrə-
mancasına şəhid oldu. Dənizçi dostları deyir ki, o dənizçilərimiz-
dən ibarət taqımın ilk şəhidlərindən idi… 

 
 

Qədirquliyev Adil  
Səfəralı oğlu  

 
1964-cü ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ordubad rayonun 
Yuxarı Əylis kəndində anadan ol-
muşdu. İxtisaslaşdırılmış Dəniz Neft 
Donanma idarəsində matros vəzifə-
sində çalışmışıb. Cəbhəyə könüllü 
gedən Qədirquliyev Adil 1994-cü ilin 
aprelin 26-da gedən döyüş zamanı 
itkin düşüb. Doğmaları və işlədiyi kollektiv Adildən hələ də xoş 
sorağ xəbər gözləyir. Onlar İnanırlar ki, Adil kimi qəhrəman bir 
oğul özündən sonra bir iz qoymayaq bilməz. 
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Ağayev Rüstəm  
Ramazan oğlu 

 
1970-ci ildə Masallı rayonun Məm-

mədoba kəndində anadan olub. Uşaqlıq-
dan vətənpərvər, yurda, elə-obaya, bağlı 
bir vətəndaş kimi böyüyən Rüstəm har-
da olursa-olsun öz yurduna, elinə baş 
ucalığı gətirib; İstər orta məktəbdə oxu-

yanda sinif yoldaşları arasında, istərsə hərbi xidmətdə olanda əs-
gər yoldaşları arasında. Həmişə xoş xəbəri, ürək oxşayan sədasını 
eşidib fəxr ediblər. Elə işlədiyi “Azərbaycan” gəmisində də dəniz-
çi dostlarının sevimlisi idi. Matorçu vəzifəsində çalışan Rüstəm 
təcrübəli dənizçilərdən dənizin və texnikanın sirlərini öyrənir, işə 
yeni düzələn dənizçilərə isə öyrəndiklərini səbrlə öyrədir, başa sa-
lırdı. Bütün işləri könüllü görür və uğurla başa çatdırırdı. Cəbhə-
yədə könüllü olaraq getmişdi. Getmişdi ki, azğın düşmənin bur-
nunu ovsun, torpaqlarımızı azad etsin. Əfsuslar olsun ki, bu arzu-
suna çata bilmədi. 1994-cü ilin mart ayının 8-də şəhid oldu. Allah 
rəhmət eləsin 
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YAQUBOV RƏHİM 

 TEYMUR OĞLU 
 
 1971-ci ildə Zəngilan rayonunun 

Qaragöl kəndində doğulub, orta 
məktəbi bitirib boya-başa çatdıqdan 
sonra Bakıya gəlib. Qardaşı Hüseynin 
işlədiyi XDND idarəsində işə düzəldi. 
“Bukerovşik-6” gəmisində matros kimi 
əmək fəaliyyətinə başladı. Erməni işğal-
çılarının Qarabağ və onun ətraf rayonla-
rına göz dikməsi, elan olunmamış mü-
haribə aparması vətənpərvər oğul kimi tanınan  Rəhimi bir an belə 
rahat buraxmadı. O, ön cəbhəyə yola düşdü. 1992-ci ildə doğulub 
boyabaşa çatdığı sevimli kəndi Qaragöl uğrunda gedən döyüşlər-
də şəhid oldu. Rəhim evli idi. Teymur adlı bir oğlu var. Oğlu uşaq 
vaxtlarında böyüyüb atamın qisasını ermənilərdən alacağam, de-
yirdi.  

Qoy torpaqlarımızın azad olması körpələrimizin boynuna düş-
məsin. Bunu bizlər etməliyik. Onlar isə azad Vətənimizi qorusun-
lar. 
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QULİYEV SAMİR  
ELTON OĞLU 

 
1967-ci ildə Qaradağ rayonu-

nun Sahil qəsəbəsində anadan 
olub. Ömrünün uşaqlıq və yeniyet-
məlik dövrünü doğma Xəzərin sa-
hilində keçirən Samirin elə həyati-
nin ən maraqlı və yaddaqalan döv-
rü də Xəzər dənizi ilə bağlı oldu. 
XDND idarəsinin “Zülfü Hacıyev” 
gəmisində mühərrikçi kimi işlədi. 

Onu tanıyanlar söz düşəndə “Samir sədaqətli dost, qayğıkeş insan 
idi”, deyirlər. Yay gecələrində dənizçi dostları ilə işlədikləri gəmi-
nin göyərtəsində oturub ay işığında gümüşü rəngə boyanan Xəzə-
rin qırçın ləpələrinə baxıb o qədər xoş anlar keçiriblər ki...  

Samir də şəhid olmuş dənizçi dostları kimi vətənin ağır günün-
də cəbhəyə yola düşdü. Müharibəyə gedərkən onunla vidalaşan 
vənizçi dostlarına, Qarabağı düşməndən xilas edək sonra görüşə-
rik, demişdi. 

1992-ci ilin oktyabrında Laçının Suarası kəndində gedən dö-
yüşlərdə şəhid oldu. Dənizçi dostları bu xəbərə inanmasalar da, 
realıqla barışmalı və işlədiyi kollektivin rəhbərliyi Samirin adını 
əbədiləşdirdi. Bir vaxtlar işlədiyi “Neftqaz-18” gəmisinə igid də-
nizçinin adı verildi.  
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İki dəfə şəhidlik  
yaşayan dənizçi 

 
Xankişiyev İsgəndər Ramiz oğlu 

1970-ci ildə Vətənimizin dilbər guşəsi 
Qarabağda - qəhrəmanlar yurdu Ağda-
mın Novruzlu kəndində anadan olub.  

 Axarlı-baxarlı Qarabağın dərdlərə 
dərman havasından udub, suyundan 
içib. Damarlarına təmiz al qan ilə birlik-
də ana südünün halallığı, saflığı da dolub. Ürəyinə təpər, dizlərinə 
qüvvət verib o yurdun abu havası. İsgəndər hələ uşaqlıqdan bəd-
xah erməni qonşularımızın namərdliyi, fürsət düşəndə arxadan 
zərbə vurması və onların müxtəlif nadürüstlüyü haqqında yaşlı 
adamlardan çox eşitmişdi. Onu da özü üçün dəqiqləşdirmişdi ki, 
bu millətlə nə qədər yaxın olsan da, bir o qədər də uzaq olmalısan, 
ehtiyatı əldən verməməlisən. Bunlara etibar etmək, çobanın itlə 
çomaqsız dostluq etməyi kimi bir şey olar.  

İsgəndər hərbi xidməti başa vurduqdan sonra XDND idarəsin-
də, “ATLET-22” gəmisində matros kimi əmək fəaliyyətə başlamış-
dı. İşinin ustası idi, deyirlər, İsgəndərdən söz düşəndə.  

Qondarma Dağlıq Qarabağ problemi ortaya atılanda, bədxah 
qonşuların torpaq sevdası baş qaldıranda isə İsgəndər Xankişiyev 
dənizçi dostları ilə vidalaşdı. Doğma rayonu Ağadmın müdafiəsi 
üçün könüllü cəbhəyə yola düşdü. Bir vaxtlar qayğısız uşaqlıq il-
lərini yaşadığı yurdda “at oynatmaq” istəyən erməni dığalarına 
qarşı barışmaz mövqe tutdu. Neçə-neçə murdar ermənin qanını 
axıtdı. 1993-cü il iyunun 19-da canı qədər sevdiyi Vətən torpağı 
urğunda özünü şəhidlik zirvəsinə yüksəltdi.  

Dənizçi dostları, bu xəbərdən sarsıldı. “ATLET-22” gəmisinin 
kapitanı, indi Allahın rəhmətinə qovuşmuş  Firudin Hüseynov İs-
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gəndərdən söz düşəndə yana-yana deyirdi: “Çox fərasətli oğlan 
idi. Söz vermişdi ki, toyuna çağıracaq bizi. Amansız ölüm imkan 
vermədi. Nə qədər çətin iş olsa da, o, həmin işin öhdəsindən ləya-
qətlə gələrdi”. 

Zarafat etməyi xoşalayırdı. Amma heç kəsin xatirinə dəyməz-
di. Ölümündən sonra dənizçi dostları işlədiyi gəmiyə İsgəndərin 
adını verilməsi üçün təklif irəli sürdü. İdarə rəhbərliyi bu təklifi 
bəyəndi. “ATLET-22” gəmisinə şəhid olmuş dənizçinin adı verildi. 

Təəssüf ki,  “İsgəndər Xankişiyev” gəmisi də adını daşıdığı 
qorxmaz dənizçi, igid döyüşçü İsgəndərin taleyini yaşadı. Qəza 
nəticəsində yanan “İsgəndər Xankişiyev” kran gəmisi Gəmi Təmi-
ri zavodunda yenidən açıq dənizə çıxmaq üçün həsrətlə təmir olu-
nacağı günü gözlədi. Lakin gəmi bir müddətdən sonra istismara 
yarasız olduğu kimi doğrandı. Dənizçi dostları “İsgəndər Xankişi-
yev”in açıq dənizə çıxacağı günü həsrətlə gözləsərlər də bu baş 
vermədi. Döyüşçü və dənizçi həmkarları  dostlarının ikinci şəhid-
lik ömrünə təəssüf edirlər. 

 
 

“Darıxmayın, sağ-salamat  
qayıdacağam “ 

 
Xalıqov Ehram Bəylər oğlu 1970-ci 

ilin dekabrın 30-da Siyəzən rayonunun 
Daşlı-Calğan kəndində anadan olmuş-
du. Doğulduğu kənddə orta təhsilini 
alıb Sovet ordusu sıralarına yola düş-
müş,  ləyaqətlə hərbi xidmətini başa vu-
rub doğma yurda qayıtmışdı. Dostları 
və kənd adamları arasında çox böyük 

hörmət, nüfuz sahibiydi. Böyük-kiçik yeri bilən idi. Evdə də, çöldə 
də özünün tərbiyəsi, nümunəvi davranışı ilə seçilirdi. 1990-cı ilin 
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qanlı yanvar olaylarından sonra qəti qərara gəlmişdi ki, dənizçi 
olacaq. Bu fikrə o yanvar hadisələri zamanı XDND idarəsi dənizçi-
lərinin göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıqları eşidəndən sonra düş-
müşdü. Ehram başqa cür fikirləşə də bilməzdi. Anadan olandan 
gələcəkdə göstərəcəyi qəhrəmanlıq dolu bir həyat onu izləyirdi.  

Ehramın qardaşı, indi onun adını daşıyan gəmidə - “Ehram 
Xalıqov” gəmisində işləyən İkramla qardaşı haqda xatirələrini bö-
lüşməyini xahiş edirəm: 

- Ehram dənizdə işləmək istədiyini bildirəndə ailəmiz razı ol-
madı - deyir İkram. Rayonda iş tapmaq olar, dedilər, Bakı uzaqdı, 
getmə. Fikrindən döndərmək olmadı. 1990-cı ildə Bakıya gəldi. 
XDND idarəsində işə düzəldi. Bir aydan sonra kəndə gəldi. İş yol-
daşları haqda razılıqla danışırdı. Evdə bir az sakit oldular, Sakit 
oldular ki, saf, işgüzar bir  kollektivdə işləyir. "Aydın Məmmə-
dov”, “Azərbaycan”, “Neftqaz-24” gəmilərində işləmişdi. Qarabağ 
müharibəsi başlayanda çox narahat idi. Hər defə kəndə - evə gə-
ləndə cəbhəyə gedəcəyini deyirdi. Bir dəfə də xəbər göndərdi ki, 
Milli Orduya yazılmışam, 1992-ci ilin noyabrın 1-də kəndə gəldi. 
Sinif yoldaşları ilə söhbət edəndə Qarabağa döyüşməyə gedəcəyi-
ni dedi. Uşaqlar inanmayanda çağırış vərəqəsini göstərdi. “Biz 
getməyək, bəs kim getsin”, dedi. Sinif yoldaşları bikef olanda “Da-
rıxmayın, sağ-salamat qayıdacağam - dedi - Məndən sarı narahat 
olmayın”. Tez-tez məktub yazacağını bildirirdi. Noyabrın 3-də 
cəbhəyə yola düşdü. Noyabrın 21-də isə ölüm xəbəri gəldi. Sarsıl-
dıq, nə edəcəyimizi bilmədik. Hamı onun xatirini istəyirdi. Müəl-
limləri ondan söz düşəndə razılıq edir, məktəblilərə Ehram kimi 
yurdu, Vətəni sevməyi tövsiyə edirlər. Təsadüfi deyil ki, oxuduğu 
məktəbə Ehram Xalıqovun adı verilib.  

 Ehramı dənizçi dostları da çox sevirdi. Dənizçi dostları, işlədi-
yi kollektiv də onun xatirəsini əziz tutub, adına əbədiləşdirdi. Bir 
zamanlar işlədiyi “Neftqaz-24” gəmisi indi Xəzər dənizində “Eh-
ram Xalıqov” adı ilə üzür. 
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Adı ehtiramla xatırlanan  
şəhid dənizçi  

 
Abbasov Ehtiram Heybət oğlu 1964-cü 

ildə Azərbaycanımızın dilbər guşələrindən 
biri olan Masallının Mahmudavar kəndin-
də Heybət kişinin ocağında bir oğul uşağı 
dünyaya  gəldi. Adını Ehtiram qoydular. 

Böyüsün, mənsəb, hörmət sahibi olsun, dedilər. Sayılıb seçilsin, 
adını həmişə ehtiramla, hörmətlə çəksinlər, xatırlasınlar, deyə ar-
zu və niyyət də tutdular bu körpə üçün.  

Ehtiram adına, doğulub, boya-boşa çatdığı yurduna layiqli öv-
lad oldu. Yaşıdları kimi ordu sıralarında hərbi xidmətini, vətən 
borcunu ödədi. Doğma yurda qayıtdı. Həyat yolunu XDND idarə-
sinin "Akademik Tofiq İsmayılov” gəmisində dənizçi kimi davam 
etdirdi. Sevdi-sevildi. İş yoldaşlarının da rəğbətini qazandı: Haq-
qında danışılanda, ondan söz düşəndə anasından əmdiyi süd ha-
lal olsun, dedilər. 

Doğma Azərbaycanımızın bir parçası olan Qarabağın başını 
qara buludular alanda dözmədi. Cəbhəyə yola düşdü. Azğın düş-
mənə aman vermədi. Doğulduğu Masallı rayonuna, işlədiyi kol-
lektivə haqqında xoş xəbərlər çatdı, igidliyi haqda xoş sözlər de-
yildi.  

1994-cü ilin fevral ayında  Ehtiramın şəhid olması haqda xəbər 
isə  işlədiyi kollektivdə çaşqınlıq yaratdı. Doğmaları qədər yandı-
yaxıldı dənizçi dostları Ehtiramın şəhid olmasına. Onu tanıyanlar 
bircə şeylə təskinlik tapır; O, canından artıq  sevdiyi torpağının 
azadlığı uğrunda şəhid oldu, əbədiyyətə qovuşdu. İllər keçəcək 
igid döyüşçü, qorxmaz dənizçi Ehtiram Abbasovun adı qəlblərdə 
yaşayacaq, ürəklərdən silinməyəcək.  
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Vətən torpağını öz boyu 
qədər xilas edən şəhid 

 
Atayev Natiq Tağı oğlu 1970-ci il-

də Lənkəranda anadan olub. 1994-cü 
ilin mart ayında Fizuli cəbhəsində ge-
dən döyüşlərdə qəhrəmancasına  şə-
hid olub.  

Qarşımda arzuları çilik-çilik olub 
yarıda qırılımış nakam bir ömürün kiçik bir tarixçəsi yazılmış qu-
ru, quru olduğu qədərdə bom-boz və bom boz olduğu qədər də 
soyuq bir vərəq var.  

24 illik bir ömrü özündə birləşdirən iki tarix - 1970-1994... Və 
son.  

Sonmu? Axı bu iyirmi dörd ilin yadda qalan, xoş xatirələrlə 
dolu günləri, ayları, illəri, lap elə adi dəqiqələri necə olsun? Axı, 
Natıq doğulub boya-başa çatdığı doğma Lənkərandan üz tutaraq 
paytaxt Bakıya böyük arzularla gəlmişdi. Gəlmişdi ki, işə düzəl-
sin, gələcək koryerasının ardıyca düşsün. İşə düzəldi, XDN Do-
nanması idarəsinin “Kapitan Dolqopalov” (Zülfü Hacıyev”) gəmi-
sində dənizçi kimi  əmək fəaliyyətinə başladı. Dənizçi dostları tə-
rəfindən sevildi. Təkcə bu idimi Natiqin arzusu? Bəs ürəyinin bir 
hissəsində özünə əbədi yer seçmiş "adı pünhan" el gözəli ilə sa-
bahkı xoşbəxt günlərini birlikdə yaşamaq arzusu? Bəs sinələrinə 
oğul dağı, qardaş dağı çəkilmiş valideynlərinin, bacı və qardaşları-
nın toyunda qol götürüb oynamaq həvəsi? Bütün bunları bu boz 
və soyuq rəqəmlərin arasında necə axtaraq, necə təskinlik verək 
bubürəyi parə-parə olanlara? Natiqin sözsüz bir arzusu da var idi 
ki, elə həmin arzunun arxasıyca getdikdən sonra onun qısa, lakin 
mənalı ömrünün sonuna 1994 rəqəmi yazıldı. Bu arzu doğma tor-
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paqramızın erməni işğalçılarından azad olunması idi. Bütün istək-
lərini sonraya saxlamışdı. Təki düşmənə qalib gəlsinlər, doğma 
yurdu iyrənc erməni tapdağından azad etsinlər. Elə bu istəklə də 
1993-cü ilin iyun ayında könüllü olaraq cəbhəyə yola düşdü. Cəmi 
10 ay vuruşdu. Bu on ayda azğın düşmənlə dəfələrlə üz-üzə gəldi. 
Özünü əsl döyüşçü kimi, əsi dənizçi kimi göstərdi. Düşmənə 
aman vermədi. Dəfələrlə darda olan cəbhədaşlarının köməyinə ye-
tişdi. Döyüşlərin birində isə namərd gülləsindən yayına bilmədi. 
Üzü üstə yerə yıxıldı. Bu misralar sanki onun üçün yazılmışdı: 

Vurulsan həmişə irəli yıxıl,  
Xilas et torpağı öz boyun qədər.  
 
Natiq də düşmən gülləsüinə hədəf olands üzü üstə irəli yıxıldı. 

Qollarını irəli uzadaraq Vətən torpağını öz boyu qədər xilas etmək 
üçün.  

 
 

Qurbanov Müşfiq 
Sabir oğlu 

 
1970-ci ildə Lənkəran rayonun Tuta-

peştə kəndində anadan olmuşdu. Doğma-
ları ona böyük şairimiz Müşfiqin adını 
qoydular. Heç fikirləşmədilər ki, balaları 
Müşfiqin də taleyi adını daşıdığı ölməz 
şairin taleyi ilə üst-üstə düşəcək. Repres-

siya qurbanı olmuş M.Müşfiqin son mənzili bizlərə məlum olma-
dığı kimi Müşfiq Qurbanovun da son taleyi doğmalarına, onu se-
vənlərə qaranlıq qaldı. Müşfiq 1993-cü ilin iyun ayının 19-da Qara-
bağ uğrunda gedən döyüşlərin birində itkin düşdü. 

Könüllü olaraq Qarabağ cəbhəsinə yola düşənə qədər Muşfiq 
özünün qısa, lakin mənalı ömrünü yaşadı. Doğulduğu kənddə or-
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ta məktəbi bitirdi. Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətini başa 
vurdu, doğma Azərbaycana qayıtdı. Və taleyini İxtisaslaşdırılmış 
Xəzər Dəniz Neft  Donanmasına bağladı. İdarənin bir neçə gəmi-
sində matros vəzifəsində çalışdı. Dənizçi dostları tərəfindən sevil-
di, hörmət sahibi oldu. Vətənin ağır günündə İsə dənizçi dostları 
kimi silaha sarıldı. Vətənin müdafiəsinə yola düşdü. Müşfiqi se-
vənlər üçün o hələ də cəbhədədir. Hamı ondan xoş bir xəbərin gə-
ləcəyi günü səbirsizliklə gözləyir.  

 
 
 
 
 
 
 



Faiq Balabəyli 
 

 60

 

ABŞERON RAYON DƏNİZ  
NEFT DONANMASI 

 İDARƏSİNİN I QARABAĞ MÜHARİBƏSİ  
ŞƏHİDLƏRİ 

 
 

Əliyev Mikayıl  
Atababa oğlu 

 
1968-ci ilin oktyabr ayının 10-da  

Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ab-
şeron Rayon Dəniz Neft Donanma 
idarəsində 1990-1992-ci illərində 
“Hövsan-4” gəmisində işləmişdir. 
1992-ci ilin əvvəllərində hərbi xidmətə 
çağırılmışdır. Elə həmin ilin fevral ayı-

nın 26-da Xocalı şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş-
dur. Evli idi, bir  uşağı var idi.  

Respublikamızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə gös-
tərdiyi şücaətə görə, Mikayıl Atababa oğlu Əliyevin adının ədəbi-
ləşdirilməsi məqsədi ilə istədiyi yedık gəmisi  “Hövsan-4” gəmisi-
nə onun adı verilmişdir. Bundan əlavə Bakı şəhəri Nizami rayonu-
nun küçələrindən biri də Mikayıl Əliyevin adını daşıyır. 
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Mirzəyev Rauf  
Hidayət oğlu 

 
1971-ci Ilin iyul ayının 31-də  Asta-

ra rayonu Böyük Şam ağacı kəndində 
anadan olmuşdur. Abşeron Rayon Də-
niz Neft Donanma idarəsində 1992- 
1993-cü illərində “PS-174” sərnişin gə-
misində 1-cidərəcəli matros vəzifəsin-
də işləmişdir. 1993-cü ilin avqust ayın-
da hərbi xidmətə çağırılmışdır.  

1993-cü ilin oktyabr ayının 23-də Cəbrayıl rayonunun müdafiə-
si zamanı gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Subay idi.  

Respublikamızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə gös-
tərdiyi şücaətə görə xidmət etdiyi hərbi hissədən haqqında deyi-
lən xoş sözlər Astara rayon hərbi komissarlığına və işlədiyi do-
nonmaya göndərilib.  Rauf Hidayət oğlu Mirzəyevin adının əbədi-
ləşdirilməsi məqsədi ilə işlədiyi “PS-174” sərnişin gəmisinə onun 
adı verilmişdir.  

 

Kiselyov Dmitriy 
 Borisoviç 

 
1974-cü ilin aprel ayının 6-da  Bakı şə-

həri Cilov adasında anadan olmuşdur. 
Abşeron Rayon Dəniz Neft Donanma 
İdarəsində 1991-1992-ci illərində Gəmi 
təmiri emalatxanasında frezerçi vəzifə-
sində işləmişdir. 17.07. 1992-ci il tarixin-
də həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. 
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1992-ci ilin sentyabr ayının 17-dən döyüşlərdə iştirak etmiş, Dram-
bon, Çıldıran, Vaqauz, Aterk kəndlərinin düşməndən müdafiə 
olunması və azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak et-
mişdir. Dəfələrlə komandirləri tərəfindən təşəkkür almışdır.  

1993-cü ilin mart ayının 30-da Ağdərə şəhəri uğrunda gedən 
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Subay idi. Respublikamızın bütövlü-
yü uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi şücayətə görə, Kiselyov 
Dmitriy Borisoviçin adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə, Bakı şə-
həri Cilov adasında küçələrinin birinə onun adı verilib 
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“BİBİ HEYBƏT” GƏMİ TƏMİRİ ZAVODUNUN 
I QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDLƏRİ 

 

İbrahmov Yusif 
Vahab oğlu 

 
1967-ci ilin iyun ayının 21-də Də-

vəçi rayonunun Zarat kəndində ana-
dan olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 
1985- cl ilin avqust ayının 1-də “Xəzər-
dənizneftdonanma” idarəsi gəmi Tə-
miri zavodunda başlamış, “901” saylı 
üzən tərsanədə matros olmuşdur.  

1991-ci ilin noyabr ayında könüllü 
olaraq ordu sıralarına daxil olmuş və 1992-ci ilin iyun də həlak ol-
muşdur. İşlədiyi “901” saylı üzən tərsanə hal-hazırda onun adını 
daşıyır.  

 
 
 

Ağayev Yavər 
Balaxan OĞLU 

 

       1971-ci ilin dekabr ayının 10-da Ma-
sallı rayonun Təklə kəndində anadan ol-
muşdur.  

Əmək fəaliyyətinə 1992-ci ilin iyul 
ayının 7-də başlamışdır. O,  Xəzərdəniz-
neftdonanma idarəsi Gəmi Təmiri zavo-
dunda 4-dərəcəli kran maşinisti işləmiş-
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dir. 
1992-ci ilin avqust ayında  könüllü olaraq ordu sıralarına daxil 

olmuş və elə həmin ilin noyabr ayında həlak olmuşdur. 
 

 

Xəlilov İbrahimxəlil  
Maarif oğlu 

 
1968-ci ilin avqust ayının 31-də Qax 

rayonunun Qıpçaq kəndində anadan ol-
muşdur. Əmək fəaliyyətinə 07.07. 1986-
cı ildə Xəzərdənizneftdonanma idarəsi 
Gəmi Təmiri zavodunda başlamışdır.  

O, zavodun 5-ci  quraşdırma sahə-
sində ikinci dərəcəli gəmi elektrik  qu-

raşdırıcısı vəzifəsində işləmişdir.  
Aprel 1993-cü ilin aprel ayında I Qarabağ savaşında şəhid ol-

muşdur. 
 

 

Vəliyev Məhəmməd 
Qardaşxan oğlu 

 
1970-ci ilinyanvar ayının 19-daFüzuli 

rayonunun Kərimbəyli kəndində anadan 
olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1992-ci ilin 
sentyabr ayının 7-də Xəzərdənizneftdo-
nanma idarəsi Gəmi Təmiri zavodunda 
başlamışdır. O, zavodun Gövdə qaynaq 

sexində 1 dərərəcəli, elektrik qaynaqcısı olaraq çalışmışdır.  
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1993-cü ililin semtyabr ayının 1-də döyüş zamaqnı həlak olaraq 
şəhidlik zirvəsinə çatmışdır.  

 
 

Muradov Vüqar  
Sabir Oğlu 

 
1975-ci ilin aprel ayının 16-da Bakı şə-

hərində anadan olmuşduur. Əmək fəaliy-
yətinə 1992-ci ilin avqust ayının 17-də də 
Xəzərdənizneftdonanma idarəsi Gəmi 
Təmiri zavodunda  Elektrik quraşdırma 
sahəsində 1-ci dərəcəli fəhlə kimi başla-
mışdır. 1993-cü ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış-
dır1994-cü ilin aprel ayında həlak olmuşdur. 

 

 

Məhərrəmov Eldar  
Mahir oğlu 

 
1969-cü ilin yanvar ayının 26-da Xaçmaz 

rayonunun “İnqilab” Sovxozunda anadan 
olmuşdur.  

1989-cu ilin oktyabr ayının 30-da Xəzər-
dənizneftdonanma idarəsi Gəmi Təmiri za-
vodunun Gövdə qaynaq sexində ikinci də-
rəcəli, gəmi gövdə təmirçisi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 
Qarabağ uğrunda döyüşlərə könüllü olaraq qatılmışdır. 

1994-cü ilin aprel ayında şəhid olub.  
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Abbasov Rafael 
 Soltan oğlu 

 
1968-ci ilin dekabr ayının 10-da Ermə-

nistan republikasının Amasiya Rayonun 
Maharacut kəndində anadan olmuşdur.  

1991-ci ilin avqust ayının Xəzərdəniz-
neftdonanma idarəsi Gəmi Təmiri zavodu-
nun EMŞ-də sürücü kimi başlamışdır. Ra-
fael Soltan oğlu 1991-ci ilin sentyabr ayın-

da könüllü olaraq yenicə formallaşmaqda olan ordumuzun  sırala-
rına qatılmışdır.  

1992-ci ilin may ayında itkin düşmüş R.Abbasov yanvar 1996-
cı ildə məhkəmənin qərarı ilə şəhid hesab edilmişdir.  
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CƏNUB RAYON DƏNİZ NEFT 
DONANMA İDARƏSİNİN I QARABAĞ 

MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDLƏRİ 
 

  

Vəliyev Zöhrab 
Oruc oğlu 

 
1963-cü ildə Qax rayonunun Zərnə 

kəndində anadan olub. Dononmanın 
“Çərait” gəmisində matorçu işləyib. 
1991-ci ildə Ağdam rayonu ərazisi uğ-
runda gedən döyüşlərdə şəhid olub. 
Bir vaxtlar işlədiyi “Çərait” gəmisinə 
igid döyüşçünün adı verilib. Hazırda 
“Zöhrab Vəliyev” gəmisi XDND-nin 
balansındadır 

 
 

 

Məmmədov Kamil 
Ağaveys oğlu 

  
1970-ci ildə Şamaxı rayonu Nəri-

mankənd kəndində anadan olub.  
27.09.1992-ci ildən 09.03.1993-cü 

ilədək Cənub rayon Dəniz Neft Do-
nanma ldarəsinin “Z.Vəliyev” gəmi-
sində aşpaz işləmişdi. Kamilin işlədyi 
gəmi qəhraman dənizçi Zöhrab vəliye-
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vin adını dayıyırdı.  Dənizçi dostlarının Zöhrab haqqında danış-
dıqları Kamilin də cəbhəyə yola düşməsinə, düşmənlə ölüm-dirim 
mübarizəsinə qatılmasına rəvac verən amilərdən biri olmuşdu.  

Kamil 1992-ci ilin oktyabr ayının 18-də də könüllü ordu sırala-
rına gedib. 1993-cü ilin mart ayının 9-da dən Ağdərə uğrunda dö-
yüşdə qəhramancasına həlak olub.  
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DND-nin I QARABAĞ  
MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDLƏRİ 
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Dənizçi şəhidlərimizin xatirəsi bir vaxtlar işlədikləri dogma 

kollektivdə daima əziz tutulur. Gəmilərə onların adı verilib. 
XDND  idarəsinin sabiq baş mühəndisi, tanınmış şair Hüseyn 

Sözlünün Qarabağ cəbhəsində həlak olmuş dənizçilərimizə həsr 
etdiyi “Şəhidlər” şeri dənizçilərimizin xaitirəsinin əziz tutulması-
na bir nümunədir.  

 
ŞƏHİDLƏR 

 
Qəbir daşlarınız sükutla durur,  
Baxıram ürəyim narahat vurur. 
Vətən oğulları abidə qurur,  
Adınızda bu bağ, bu düz, Şəhidlər,  
Siz həyatda qoydunuz iz, Şəhidlər.  
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Hərənin həyatda bir qisməti var, 
Zülmətli gecələr oldu Sizə yar.  
Sizinlə ucalır Vətən, verir bar,  
Demədim ki, yoxsunuz Siz, Şəhidlər 
Siz həyatda qoydunuz iz, Şəhidlər.  
 
Nərgiz gülü boynubükük dayanıb,  
Qərənfillər qan rənginə boyanıb.  
Üstünüzdə neçə güllər sanaıb,  
Elə bil ki, açılıb yaz, Şəhidlər.  
Siz həyatda qoydunuz iz, Şəhidlər.  
 
Qəlblərində sevinc, üzlərdə hüzn,  
Qol-qola gəlirlər bəy ilə gəlin. 
Verərək çiçəklər Sizə çinbəçin,  
And içirlər verirlər söz Şəhidlər 
Siz həyatda qoydunuz iz, Şəhidlər.  
 
Möminlər gəlirlər azan səsinə,  
Bülbüllər də gül-çiçəyin bəhsinə.  
Oktayın, Samirin əfsanəsinə, 
Səcdə edib gəlirik biz, Şəhidlər 
Siz həyatda qoydunuz iz, Şəhidlər. 
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DÖYÜŞƏN DƏNİZÇİLƏRİMİZ 
 

(Bu yazı 1996-cı ildə yazılıb, 2003-cü ildə “Qanun” nəşriyyatımda 

nəşr  olunan “Kəsilməyən həyacan fiti” kitabımda dərc olunub) 

Ermənistanın Azərbaycana elan olunmamış müharibəsi hələ 
də davam edir. Atəşkəs elan olunsa da  bu müharibə hələ bitmə-
yib. Ermənilərin xarici havadarlarının dəstəyi ilə apardığı mühari-
bə davam edir. Elan olunmuş atəşkəsdən sonra qanlı döyüşlər 
müvəqqəti olaraq səngisə də toraqlarımızın sonuncu qarışını azad 
edənə qədər bu müharibəni bitmiş hesab etmək olmaz.  

Ermənilər və onlara dəstək verən bir çox ermənipərəst dövlət-
lərin maraqlarını təmin edən bu ədalətsiz qarşıdurmada itkiləri-
miz çox olub. Torpaqlarımızın 20 faizindən çoxu hələ də “əsirlik-
dədir”. Neçə-neçə şəhər və kəndlərimiz viran olub, minlərlə azər-
baycanlı qətlə yetirilib, minlərlə döyüşçümüz düşmənlə döyüşdə 
həlak olub, şəhadətə qovuşub ölməzlik qazanıblar.  

Təklənmişik. Dünya ictimaiyyəti qulaqlarını bərk-bərk tutub-
lar. Millətimizin haqq səsini,  hayımızı, harayımızı eşitməyiblər, 
eşitmək istəməyiblər.  

Bu millətin başına hansı müsibətlər gətirilməyib? Bu millətə 
yer üzündə yaşamağı belə çox görüblər. Ətrafda dost cilidində 
düşmənlərimiz olub, arxadan zərbə vurublar. Torpaqlarımız əsrlər 
boyu istila olunub, hücumlara məruz qalıb, şəhərləri, kəndləri 
yağmalanıb, viran olub. Amma yenə də özündə qüvvət tapıb, düş-
mənin qarşısında dizləri bükülməyib, özündə güc tapıb,  bununu 
ovub yerində oturda bilib. Millətimiz daima qonşu hayına gedib, 
qonşu harayına çatıb. Qonşusu bu millətin hayına, harayına yetiş-
məyb. Əksinə, fürsət tapıb arxadan zərbə vurub, namərdlik edib. 
İndi də belədir. İndi də belə oldu.  

Azərbaycan ötən əsrdə ikinci dəfə imperiyanın caynaqlarından 
yaxasını qurtardı. Müstəqilliyini elan etdi. Mənfur qonşu birinci 
dəfə - 1918-ci ildə olduğu kimi, yenə də torpaq iddiasına düşdü, 
onların – ermənilərin bu dəfəki həyasızzlığı daha qabarıq şəkildə 
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üzə çıxdı. Meşədəki qorxaq tülkü kimi quyruqlarını paçalarının 
arasına sıxıb, Ayıya - Rusiyaya yaltaqlanıb, bizlərlə müharibəyə 
başladılar.  

Ermənistan Rusiyanın hərbi, siyasi, maddi dəstəyi ilə Cənnət 
Qarabağı cəhənnəmə çevirdilər. Meşəli, Cəmilli, Kərkicahan faciə-
lərini törətdilər. Südəmər uşağa, yaşlı qadına, nurani kişiyə aman 
vermədilər, qətlə yetirdilər. Bu faciələrdən də qabaq əzəli torpaq-
larımız olan Qərbi Azərbaycanda, Zəngəzurda, Göyçədə, Vedi də, 
Basarkeçərdə daha dəhşətli cinayətə əl atdılar. Tarixi yurd-yuva-
mızdan qovdular. Əlbəttə ki, Rusiyanın xeyir-duası ilə. Torpaqla-
rından qovulan, öldürülən, diri-diri yandırılanların – bu günün 
azırbaycanlıların  günahı dünyaya türk olaraq gəlmələrində idi.  

Bu qan içən məxluqlar – ermənilər qarşılarındakıların zorunu, 
gücünü görəndə isə it kimi yalmandılar, namuslarını ayaqlarımı-
zın altına atdılar. Neyləmək olar? Bizim millətin “zəif” xüsusiyyət-
lərindən biri də budur. Yıxılana balta vurmaz, qorxağı, aman dilə-
yəni öldürməz. Qorxaq qorxanda elə ölüb-dirilir, deyə düşünər, 
aman verər. Düşmənçiliyi də kişi kimi aparar, qadına, uşağa, ahıl 
adamlara əl qaldırmaz. Kişi kimi açıq meydan istəyər, düşmənlə 
üz-üzə gəlib vuruşar, ya məğlub olar, ya da qalib gələr. Ortada na-
danlıq, ikiüzlülük olmasa  millətimiz heç zaman məğlub olmaz. 

1992-ci ilin fevral ayının 25-də ermənilərin işğalçı, faşist hərbi 
qruplaşması rusların 366-cı alayı ilə birlikdə Xocalı qətli-qiamını 
törətdi. Yüzlərlə insan qətlə yetirildi, uşaqlara aman verilmədi. 
Meyitləri təhqir etdilər. Yüzlərlə qoca-cavan, qadın-uşaq əsir götü-
rüldü. Əzalarını kəsdilər, olmazın işgəncələr verildi. Qızlarımızın, 
qadınlarımızın namusunə çirkin əllərini uzatdılar, qul kimi qərb 
ölkələrində satdılar. Ermənilər nsanlıqlarını itirdilər, analarının 
onları insan cildli vampir, vəhşi heyvan kimi  doğduqlarını sübut 
etdilər, necə  vəhşi xislətləri olduqlarını sərgilədilər. Adına erməni 
deyilən millət istəyinə çatmaq üçün öz qızlarını, qadınlarını peş-
kəş verdilər və bu gün də verirlər. Neynəmək olar, millətimizin 
elə “kişiləri” də tapıldı ki, erməni qızı ilə bir gecəlik yataq macəra-
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sına görə satqınçılıq etdi. Əslinə qalsa elə onlar da bizdən deyildi. 
Qanlarının tərkibi qarışıq olanlar idi.  

Azərbaycanda doğulub, bu torpağın suyunu içib havasını 
udanlar, əsl azərbaycanlılar silaha sarıldı. Tatar,Talış, Kürd, Ləzgi, 
Avar, Yəhudi, hətta yerli ruslar belə Azərbaycan torpağı uğrunda 
döyüşdü, həm şəhid oldular, həm də qazi. Könüllü batalyonlar ya-
randı. Düşmənin həmlələrinə layiqli cavab verildi, “Qana-qan” 
dedilər. Ta o vaxta qədər növbəti nadanlar, satqınlar, öz mənafelə-
rini torpağın, Vətənin azadlığından üstün tutdular, torpaqlarımız 
kənd-kənd, şəhər-şəhər, rayon-rayon, bölgə-bölgə düşmənin əlinə 
keçdi. Rusiyanın məkrli siyasətinin son ucu olaraq müharibə don-
duruldu, onların vasitəçiliyi ilə 1994-cü ildə atəşkəs elan olundu. 
Bu o zaman idi ki, artıq Azərbaycan xalqı özündə yeni qüvvə ta-
pıb, əks hücuma keçib bir neçə yaşayış məskənlərimizi düşmən 
caynağında qurtara bilmişdi.  

Bu vaxta qədər isə hakimiyyətə tələsənlər ölkədə siyasi ixtişaş-
lar törətməkdə maraqlı idilər, iqtidara gəlmək üçün əlaltılarına çir-
kin  mesaj göndərdilər: Şuşa verilsin, Ağdərə düşmənə qaytarılsın, 
Kəlbəcər təslim edilsin, - əlborcudur, onsuz da erməniyə veririb, 
sonra geri alacağıq dedilər, - xalq ayağa qalxsın, haikmiyyətə gə-
lək. Və torpaqlarımızı verdilər, hakimiyyətə gəldilər. Ermənilərə 
“əlborcu” vreilən rayonlarımız isə hələ də əsirlikdədir. Hələ də ya 
qazi, ya da şəhid olacaq oğullarımızı gözləyir. Gözlə, ana torpaq, 
az qalıb, lap az. Bu “azqalma” bir çox il davam etsə də, az qalıb. 
Bayaraqlarımız  yenə də zirvələrimizdə dalğalanacaq.  

Müvəqqəti atəşkəs olsa da döyüşə hazır olan oğullarımız im-
kan tapdıqca qarış-qarış irəliləyir, yurd yerlərini düşməndən azad 
edir. Milli Ordumuzun əsgərləri doxsanıncı ilin əvvəllərində düş-
mənlə üz-üzə gələrək şəhid olmuş neçə-neçə igid döyüşçümüzün 
qisasını almağa hazırdı. Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirlər. 
Gözləyin, mənim əzizlərim, əmr vreiləcək, mütləq veriləcək. Əl-
bəttə ki,  dua oxumaqla donuz məsciddən çıxmaz...  
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...Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqının digər qəhrə-
man övladları kimi Xəzər Dəniz Neft Donanma İdarəsinin dənizçi-
ləri də vuruşurdular. 

Şəhid olanları da, qazi olaraq yenidən kollektivə qayıdanları-
mız da var. Şəhid dənizçilərimizlə Siz artıq tanışsız, bəs müharibə-
dən yaralanaraq, əlil olaraq qayıdan yüzlərlə dənizçilərimiz haqda 
bir yerdə söz açılıb, danışılırmı? Təəssüf ki, çox az.  

Mən XDND idarəsinin müharibə veteranları İlə görüşdüm, on-
lar haqda yazmaq istədiyimi bildirdim. Keçmiş döyüşçülərin ha-
mısı şəhid olmuş döyüşçü dənizçilərdən yazmağı məsləhət gördü. 
Döyüş yolu Tərtərdən, Ağdərənin Marquşavan, Leninavan, Ağdə-
rə qəsəbəsindən, Akop-Kamari kəndlərindən keçmiş Elşad Qası-
mov, Xosrov Bayramov, Yaşar İbrahimov, Ağdamın Mərzili kən-
dindən olan kapitan Ramiz Hüseynov , Eldar Balacayev, Ayaz 
Rüstəmov və başqaları özlərindən yox, döyüşçü, dənizçi dostla-
rından - Nazimdən, İlhamdan, Yusifdən söz açdılar. Şəhid olmuş 
qəhrəman Ramiz Hacıyevdən yana-yana danışdılar. Elşad və Xos-
rov - bu ayrılmaz iki dost, həmişə bir-birinə həyan olan keçmiş dö-
yüşçülər. Qarabağ cəbhəsindəki döyüşlərdən, dənizçi dostlarının 
göstərdikləri qəhrəmanlıqdan elə ürəklə danışırlar ki...  
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Elşad Qasımov deyir: - Bizim 

uşaqlar (dənizçilər —F.B) koman-
dirdən həmişə xahiş edirdilər ki, 
bütün əməliyyatlarda iştirak et-
sinlər. Döyüşdən çıxıb döyüşə gi-
rirdilər. istirahət etmək onların 
yadına da düşmürdü. Ən ağır 
əməliyyatlarda dənizçilər könül-
lü olaraq iştirak edirdi. Elə bir 
kəşfiyyat xarakterli əməliyyat ol-
murdu ki, dənizçilərimiz orada 
olmasın.  

         Elşad Qasımov 

 
 
 

Döyüşlərin birində Ramizi vur-
dular. Yaşar İbrahimov pulemyot 
“yağışı altında” özünə mövqe seçdi. 
Bir neçə ermənini yerindəcə məhv 
etdi. Xosrovun qəhrəmanlığı isə xü-
susi bir kitablıq yazıdır...  

 
 
 
 
 
 

                                                                  Ramiz Hüseynov 
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Bayramov Xosrov 

 
 
Xosrov Bayramov isə eyni 

ürəkaçıqlığı ilə Elşaddan söz açır. 
Onun qorxmazlığından, sərrast 
atıcı olmasından fəxrlə danışır. 
Dənizçilərin “Çelentana” ləqəbi 
verdikləri neftçalalı İsadan (onun 
Saatlı rayonundan olduğunu da 
deyirlər), onun ağır döyüşlər za-
manı belə özünü itirməməsin-
dən, zarafatından qalmamasın-
dan, ağdamlı İlhamın şirin danı-
şığından, Ağdamın Gülablı kən-
dindən olan bosman, dənizçi-za-
bit Nazimin düşmənə qarşı bitib 
tükənməyən  nifrətindən, tabeli-

yində olan əsgərlərə xüsusi qayğıspndan danışırlar.  Bütün bunla-
ra qulaq asa-asa sevinirəm.  

 
 

 
 

 
Sevinirım ki, nə yqxşı bu igid uşaqlar 

bizim kollektivin- XDND idarəsinin də-
nizçiləridir. Nə yqxşı ki, Azərbaycan xal-
qının belə oğulları var. 

 
 
 

 
                                                                       Balacayev Eldar 
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Xalid Əfəndizadə 

 
İgİd döyüşçülərdən, Qarabağda 

düşmən qanı axıdıb, dost itkisinə ya-
nan qardaşlarımdan çox az söhbət aç-
dım. Bunu onlar özləri belə istədi. 
Sağlıq olsun yazacağım növbəti növ-
bəti kitablarımda döyüşçü dənizçilər-
dən ətraflı söz açacağam.  

 
 

 
 
                                 
                  Məmmədov Yura 

 
Onların keçdikləri cəbhə həyatını özün-

də əks etdirən yazılacaq tarixi romanımda 
dənizçi dostlarımın həyatı, məişəti, onların 
Vətənə, yurda və bir də Xəzər dənizinə 
olan məhəbbətləri öz əksini tapacaq.  

 
Yaşar İbrahimov 
 
 
XDND idarəsinin Qarabağ cəbhəsin-

də vuruşan keçmiş döyüşçülərindən bi-
ridə Xalid Rasim oğlu Əfəndizadədir. 
1965-ci ildə Bakıda anadan olan, 1989-cu 
ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirən 
Xalid 1990-cı ildən Neft sənayesinə bağlı 
olub.  

Bu sahələrdə müxtəlif vəzifələrdə 
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çalışıb. 1992-ci ildə isə könüllü olaraq cəbhəyə yola düşüb. O, hələ 
universitetdə təhsil alarkən hərbi kafedrada artilleriya ixtisası üzrə 
təlimlər keçmişdi.  

 Xalid  zabit kimi 1992-ci ilin avqust ayında Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin sıralarına qoşulur. “N” saylı hərbi hissədə reaktiv 
artilleriya batalyonun taqım komandiri olan Xalid ilk günlərdən 
döyüş əməkiyyatlarında istirak edib. 

Qısa müddətdə batalyon komandirinin müavini, daha sonra 
İsə batalyon komandiri təyin olunub. Xaİld düşmənə bir qarış belə 
torpaq verməyən  Azərbaycanın Qərb rayonlarının ərazisində -  

Ağstafa, Qazax, Tovuz, Gədəbəy cəbhələrində  vuruşmuş, gənc 
dövlətimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən ağır 
döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir. O, özünü bacarıqlı, qorxmaz zabit 
kimi göstərmiş komandanlığın və əsgərlərinin hörmətini qazan-
mışdır. Onun batalyonu döyüş tapşırıqlarının öhdəsindən ləyaqət-
lə gəlmişdir. Odlu-alovlu, qanlı-qadalı döyüş yolları X.R.Əfəndi-
zadənin səhhətinə öz təsirini göstərmişdir. 1995-ci ildə baş leyte-
nant Xalid Əfəndizadə səhhəti ilə əlaqədar olaraq Silahlı Qüvvələr 
sıralarından ehtiyata buraxılmışdır, hərbi təqaüdçüdür.  

X.R.Əfəndizadə doğma kollektivə qayıtmış, 1996-cı ildən Xə-
zərdənizneftdonanma idarəsinin sosial şöbəsinə göndərilmişdir. 
1999-cu ildən idarənin sosial şöbəsinə bacarıqla rəhbərlik edir. 
Kollektivdə böyük nüfuza malikdir.  

Xalid Əfəndizadə ilə döyüşçü yoldaşları haqda danışmaq, 
onun bir zamanlar birgə döyüşdükləri əsgərləri və zabit yoldaşları 
haqda söhbətə qulaq asmaq çox maraqlıdır. O, özündən danışma-
ğı sevmir. İdarəmizin veteranlarından söz düşəndə isə Sahib Bağı-
rov, Elşad Qasımov, Xosrov Bayramov və digərləri haqda ağızdo-
lusu söz açır. Aydın olur ki, bir kollektivdə işlədikləri keçmiş dö-
yüşçülərin cəbhə həyatına biganə qalmayıb. Axı bu onun həm də 
vətəndaşlıq borcudur: Keçmiş döyüşçülərin həyatı ilə maraqlan-
maq, onların qayğılarına qalmaq. 
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           I Qarabağ savaşında erməni işğalçılarıma qarşı vuruşan 
igid dənizçilərimizdən biri də, hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirli-
yində Abudhabi National oil Companynın  (ADNOC) Allianz 
şirkətində” Allianz Platinum DP-2” gəmisində Kapitan vəzi-
fəsində çalışan Ruslan Həsənovdur. 

 
 
     Qvardiya Polkunda xidmət 
etdiyi üçün bütün silah və 
sursatlardan istifadə təlimatını 
mükəmməl mənimsəyə bildiyinə 
görə döyüşlərdə onun üçün o qədər 
də çətin olmamışdı.  

Müharibə ilə bağlı 
xatirələrində təkcə özünün döyüş 
yolu ilə bağlı deyil, eyni zamanda 
dənizçi 

dostlarından da bəhs edir. 
 
     777 saylı hərbi hissədə rəh-
mətlik Oktay Vəliyevlə birlikdə döyüş 
yolu keçmişik. Sonradan bu hərbi his-
sə Naxşıvana dislokasiya ediləndə 
mən öz arzumla döyüş bölgəsində qal-
dım və Ağdam da vuruşmalı oldum. 
Daha sonra “002” saylı Seyfəli 
batalyonun tərkibinə qatıldım və 
burada döyüşəsi oldum. O batalyonda 
şəhidimiz Ədalət Gülməmmədovla 
birlikdə döyüşürdük.  

Gürcüstan Respublikasının Bolnisi 
rayonundan olan bu mərd dostumuz haqda saatlarla, yox, 
günlərlə danışmaq olar. 1993-cü ilin Aprel ayının əvvəlində 
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onunla birlikdə məzuniyyətə gəldik. Qayıdansan sonra onu tapa 
bilmədim, biz ayrı düşdük. Bizimlə birlikdə, təəssüf ki soyadını 
unutduğum, Atlet gəmilərindən birində baş mexannik olan İslam 
da döyüşürdü. 

Ruslan müharibəyə qədər Xəzədr Dəniz Neft Dononmasının  
“Orion-12” gəmisində işləyib. Buradan hərbi xidmətə yola düşüb. 
Sovet Ordusunda xidmətini başa vurduqdan sonra kollektivə 
qayıdıb Qarabağa  döyüşə də elə bu gəminin işçisi olaraq yola 
düşüb. Özü o günlərə işıq tutur: 

-Sovet ordusunda hərbi xidməti başa vurandan sonra idarəyə 
qayıtsam da, 1992-ci ilin may ayının 18-də Azərbaycan ordusuna 
könüllü qoşulub 777 saylı xüsusi təyinatlı batalyonda döyüş 
yoluma başladım. İlk olaraq Karapatkin, Muğanlı və Əmirallılar 
tərəfdə döyüşəsi olduq. Biz çeçen mücahidlərlə birlikdə 
döyüşürdük. Oradan Ağdama göndərildik. İyun ayında 
Naxçıvanik, Pircamallı kəndlərini ermənilərdən azad etdik. Sonra 
oradan Ağdərə döyüşlərinə qatıldıq. Ağdərə şəhərini düşməndən 
tamaı ilə azad etdik. Sırxavənd kəndi uğrunda qanlı döyüşlərdə 7 
nəfər itkimiz oldu. Bu ö dövrdə bizim ən böyük itkimiz idi. 777-ci 
hərbi hissəni dislokasiya edəndə  rəhmətlik Oktay zabit kimi hərbi 
hissədə qaldı. Biz isə həmin hərbi hissədən ayırdılar, mən də 
dediyim kimi könüllü olaraq geri Ağdamda döyuşlərə qatıldım. 

1993-cü ilin fevral ayında Seyfəli batalyonu ilə Kəlbəcər, 
Murov döyüşlərinə yollandım. Çapar və Vaqauz kəndlərini 
düşməndən təmizlədik.” 

Ruslan Həsənov I Qarabağ müharibəsində ordumuzun heç də 
zəif olmasından söz açmır, anca xəyanətin böyük olmasından bəhs 
edir: Biz erməniləri dəf edərək, onları ağır itkiyə məquz qoyaraq  
Kəlbəcər yolunu açdıq. Lakin sonda Nəcməddin Sadıqov bizi 
döyüş zonasından arxa cəbəhə adı ilə uzaqlaşdırdı. Bütün 
zəhmətimiz boş oldu, verdiyimiz şəhidlərə sanki həqarət olundu, 
nə yaxşı ki, II Qarabağ savaşında Ali Baş Komandan onu 
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əməliyyatlara yaxın buraxmadı, özü və daha milli və peşəkar 
sərkərdələrə etibar etdi”. 

Ruslan dənizçi döyüşçülərdən, hazırda XDND-nin “Bulaq ”  
gəmizində kapitan işləyən Fikrət Qasımovdan da bəhs edir: Fikrət 
Goronbaoydandır.  

O zaman “Bunkirovşik” gə-
misində işləyirdi. 3 qardaş idilər, 
3 də cəbhədə idi. Böyük qardaşı 
şəhid oldu. O, orduda olarkən 
ağır xəstələndi, hospitalda müa-
licə olundu, lakin sonda onu evə 
təxliyyə etdilər, evdə dünyasını 
dəyişdi, ona görə də ona şəhidlik 

adını o vaxtın rəhbərliyi tanımadı. Kiçik qardaşı Anar da 
döyüşlərdə idi, elə o da cəbhənin soyuğundan sağalamaz xəstəliyə 
düçar oldu. 
 

 
Dənizçilər döyüşə gedəndə 

 söz vermişdi 
 (Qazi dənizçi-döyüşçü Elşad Qasımovla müsahibədən) 

 
-Biz dənizçilərin döyüş yolu 1993-cü ilin noyabr ayında baş 

tutdu.  Könüllü olaraq Bakıda “N” saylı hərbi hissəyə getməyimiz-
lə başladıq bu şərəfli yolu .  Biz bir qrup dənizçi olaraq Qarabağ 
döyüşlərində iştirak etmək üçün təlimlərə başladıq. Təlimlər başa 
çatdıqdan sonra bizi Tərtər rayonu istiqamətinə apardılar. Əsas 
döyüşlərimiz Ağdərə istiqamətində oldu. Ağır döyüşlərdə iştirak 
etdik. Dənizçilərin döyüşü qısa zamanda ağızdan – ağıza keçdi, 
hər kəs bizdən danışırdı. Bir ay ərzində 3 şəhid 4 yaralı verdik. 1-
ci şəhidimiz İlyas İsmayılov oldu. Yanvar ayının 9-da  Luləsaz 
kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin çoxlu sayda canlı 
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qüvvəsini məhv etdik.  Biz dənizçilər o kəndi düşməndən geri al-
dıq, özü də heç  heç bir itki vermədən. O kənddən çoxlu sayda dö-
yüş mərmiləri və təyyarə vuran qurğuları qənimət götürdük.  
Rəhhmətlik İlyas təyyarə vuran qurğunun üstünə “KNF” sözünü 
yazdı. Elə bil şəhid olacağı ürəyinə dammısdı. Dedi kii,  bu da biz 
dənizcilərdən ordumuza hədiyyə olsun. Kəndi başqa bir batalyo-
na təhvil verib meşəyə çəkildik. Yeni döyüş tapşırıqlarını yerinə 
yetirəcəkdik. Amma meşədə mühasirəyə düşdük. Güclü döyüş 
getdi. Mühasirəni yarmaqdan çox düşməni məhv etmək haqda 
düşünürdük. İlyas həmin döyüşdə şəhidlik zirvəsinə ucaldı, özü-
nün şəhadətini qazandı. Mühasirədən çıxdıq. Düşmənin itkisi da-
ha çox oldu. Bundan sonra bizim  itkilərimiz başladı. Yanvar ayı-
nın 13-də İlqar Poluyev şəhid oldu.  Sonra, yanvarın 14-də Ramiz 
Hacıyevi itirdik.  Yaralılarımız da var idi. İlk yaralımız ləzgi bala-
sı, əslən Qusardan olan Roma oldu.  O, qıçından yaralanmışdı, ya-
rası ağır olsa da döyüşdən əl çəkmirdi. Onu döyüş mövqeyindən 
Yura adlı bakılı balası çıxartdı. Yura da həmin döyüşdə “kantujn-
nı” oldu.  Çox çətin günlər idi. Biznən bu yerdə olan “Çelentano” 
ləqəbli İsa Söhbətov da var idi, bütün dənizçilər onun zarafatları-
nı, döyüşkənliyini xüsusi olaraq yadında saxlayıb. Saatlı rayonun 
Axundov kəndindən idi. Hamı onu neftçalalı kimi tanıyırdı. Bizim 
sevilən döyüşçü dənizçimiz idi.  Qəlpə onun ağzına dəydi. İsa de-
yirdi ki,  erməni mənim ağzımı baglamaq istəyirdi, amma bacar-
madı. Şox mərd döyüşçü idi. Tovuzdan Azad adlı dənizci qardaşı-
mız da var idi, hal-hazırda dononmada işləyir. O da həmin döyüş-
də qıçından güllə yarası almışdı. Halsız idi, onu döyüş yerindən 
Mübariz Qəniyev çıxardı. Axırıncı yaralımız “Qaqa” ləqəbli İlham 
Mustafayev oldu. “Qaqa” çox arıq oğlan idi. Ancaq onda Vətənə 
olan sevgi çox güclü idi. Torpağına bağlı olan insan idi Qaqa. Ağ-
dam rayonundan idi. Çox mərd oğlan, döyüşkən və vətənpərvər 
adam idi. Onu biz bu keyfiyyıtlərinə görə daha yaxından tanıdıq. 
Həmin döyüşdə erməni tankından atılan mərminin qəlpəsi onun 
ciyərini, iki qabırğasını apardı. Şox çətinliklə döyüşçü qardaşlar 
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onu döyüş yerindən uzaqlaşdırdılar. Biz dənizcilər döyüşə  gedən-
də söz vermişdik ki, bir şəhidimiz də döyüş yerində saxlamayaca-
yıq. Döyüşçü qardaşlarımız  döyüş andına sadiq qaldılar.  Mən 
döyüşçü qardaşlarımdan hərəsindən bir kitab danışaram, hamıs 
da çox cəsarətli dənizcilər idi. Sən də sağ ol, şair, bizi də yaddan 
cıxarmırsan. Bu hadisələrlə bağlı olan  ilk kitabın “Kəsilməyən hə-
yacan fiti” kitabında da bizim döyüşçüləri xatırladın, bizə də  o ki-
tabda yer ayırmışdın. İndi də yeni kitabında bizim üçün yer ayırır-
san,  inşallah qismət olsun, bir filimin də ssenarisin özün yazarsan, 
çəkərsən. Yəni  bizim dənizcilər buna layiqdirlər.  Yenə döyüş baş-
lasa,  Ali Baş Komandan döyüş əmri versə, biz döyüşə hazırıq. Ön 
cəbhədə yenə də öz gücümüzü göstərərik. Təki Vətən yaşasın. 

 
*** 

 
Qazi döyüşçü, gəmi Kapitanı 

Ramiz Hüseynovla müsahibədən 
(ixtisarla) 

-Siz Ağdamın Mərzili kəndindənsiz. Torpaqlarımız düşmən 
caynağı altındadır, ayrılıqlar boyunuza biçilib, deyin, qu ̈rbətdə 
yurd, el oba u ̈çün, ömru ̈nüzu ̈n uşaqlıq, yeniyetməlik, gənclik 
vaxtı kec ̧diyi yerlər xatirinizə gəlirmi, darıxırsızmı? 

 
     -Bəli, bizim  Mərzili kəndi Ağdamın həm sahəsi və həm də əha-
lisinin sayına görə ən böyük kəndi idi. Müharibə bizim kənddən 
də yan keçmədi və bu gün çox təssüflər olsun ki, Qarabağın digər 
əraziləri kimi bizim kənd də işğal altındadır. Kəndimiz təxminən 
40 Şəhid verib. Mərzili kəndi ümumiyyətlə Azərbaycanda öz ziya-
lıları və elm xadimləri ilə tanınan bir kənd olub. Bu kənddən səhv 
etmirəmsə təxminə 40 alim çıxıb. Mərhum Xudu Məmmədovu bu 
gün nəinki Azərbaycanda eləcə də dünyanın aparıcı elm və təhsil 
ocaqlarında tanıyanlar az deyil. Bir kənddən 40 elm adamının çıx-
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ması özü elə bu kəndin vaxtilə necə inkişaf etmiş olduğunun bariz 
nümunəsidir. Bəli, mən o yerlər üçün, öz kəndimiz üçün çox darı-
xıram. Amma öz kəndimiz üçün nə qədər darıxsam da, Ağdam 
üçün darıxmağımın yerini verə bilməz. Özümə söz vermişəm ki, 
əyər işğala son qoyulsa və biz o torpaqlara qayıdası olsaq mən an-
caq Ağdamın içərisindən keçməklə öz kəndimizə gedəcəm, hətta 
kəndimiz Ağdamdan əvvəl azad olsa belə. Ağdamsız Mərzili mə-
nim üçün yoxdur. Doğma yerlər üçün darıxmaq isə həmişə var, is-
tər qürbətdə ol, istərsə də vətəndə. Yəni Vətəndəyik və eyni za-
manda da doğma el obasız. 

-Cəbhədə baş verən son hadisələr sizi dənizdən üzü səngərə 
tərəf çəkirmi? 

-Düzünü deyim ki, yurd-yuva itkisi, Azərbaycan torpağının iş-
ğal olunması şəxsən məni üzü səngərə tərəf həmişə çəkib. Hələ 
1991-1992-ci illərdə könüllü olaraq öz doğma kəndimizdəki əsgər-
lər ilə bir yerdə olmuşam, vuruşmuşam. Daha sonra, yəqin ki, Siz 
də məlumatsız deyilsiniz ki, 1993-cü ilin payızında təxminən iyir-
miyə yaxın dənizçi öz ərizəmizlə könüllü olaraq orduya yazıldıq. 
Bakıda N-saylı hərbi hissədə bir həftə təlim keçdik və sonra (səhv 
edərəmsə döyüşçü dostlarım səhvimi düzəldərlər) 18-nəfər yola 
düşdük Qarabağa və Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə işti-
rak etdik. Əfsuslar ki, döyüşlər bizim üçün itkisiz keçmədi. İlk ola-
raq 1994-cü ilin Yanvar ayının 9-da İlyas Hüseynovu itirdik. Daha 
sonra Yanvar ayının 15-də İlqar Poluyev şəhid oldu. Üçüncü şəhi-
dimiz Ramiz Hacıyev idi. Onun nəşi bir gecə, ermənilərlə aramız-
da məsafə çox qısa olsa da neytral kimi sayılan yerdə qaldı. Yan-
varın 17-də hücum təşkil edib çox çətinliklər bahasına olsa da Şə-
hid Ramiz Hacıyevin nəşini çıxarda bildik. Demək olar ki, gedən-
lərin və sağ qayıdanların heç birindən bu döyüşlərin nəticəsi fə-
sadsız keçmədi. ”Qağa” ləqəbli İlham döyüşdə aldığı yaralırın nə-
ticəsi olaraq uzun sürən əzablardan sonra rəhmətə getdi. “Çelen-
tano”  ləqəbli ilə tanınan İsa və Roma adlı dənizçi döyüşçümüz də 
həmçinin ordudan qayıdandan bir xeyli sonra dünyalarını dəyiş-
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dilər. Bəlkə də yaddaşımda nələrsə qalmasın, nələri isə unutmu-
şam yəqin ki, dostlar oxuyarkən öz rəylərində yazarlar. Onu da 
deyim ki, bu gün o 18-nəfərdən sağ qalanların da eləsi yoxdur ki, 
hələ də o ağır günlərin ağrı acısını hər gün yaşamasın. Məlum To-
vuz hadisələrindən sonra orduya yazılan könüllülərdən biri də 
mənəm və hər zaman bu Vətən üçün vuruşmağa, öldürməyə və 
ölməyə hazıram. İnanın ki, vaxtilə bir yerdə döyüşdüyüm dostlar 
da mən fikirdədirlər. 

-Müharibə s ̧əraitindəyik. Erməni təcavu ̈zü bitmək bilmir. 
Kapitanı olduğunuz gəmidə qeyri millətlər də c ̧alıs ̧ır. Onlara 
Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmag ̆a vaxt tapırsızmı? 

-Bəli bu məsələyə həmişə vaxt var və bu bizlərin deyərdim ki, 
ən ümdə borcudur. İnanın ki, bütün dənizçilər dünyanın hansı su 
hövzəsində çalışmalarından asılı olmayaraq daima bu məsələni 
əcnəbi vətəndaşlar ilə müzakirə edir, bacaqdıqları səviyyədə Azər-
baycanı, eləcə də onun Qarabağ problemini və ermənilərin necə 
bəd xislətli olduqlarını onlara çatdırırlar. Mən artıq 15 ildir xarici 
sularda üzürəm, əvvəllər də üzmüşəm, amma indi mütəmadi ol-
duğu üçün deyirəm bunu. İnanın ki, əvvəllər çox az əcnəbi vətən-
daş məlumatlı idi Azərbaycan haqqında. 1992-ci ilin ikinci yarısın-
da İngiltərənin, Şotlandiyanın bir çox limanlarında olmuşam və o 
cürə inkişaf etmiş ölkələrin vətəndaşları belə Azərbaycan haqqın-
da çox məlumatsız idilər. Bu gün isə demək olar ki, bizim ölkəni 
tanımayan çox az insanlar ola bilər. Sözsüz ki, burada bizim də-
nizçilərin də böyük əməyi var. 
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AXDG QSC -nin VƏTƏN 
 MÜHARIBƏSINDƏ 

DÖYÜŞƏN ƏMƏKDAŞLARI 
 

 

Nəzrəddin Murad oğlu 
Əhmədzadə 1982-ci ildə Qu-
badlı rayonunun Dəmirçilər kən-
dində anadan olub.  

2003-cü ildə Bakı Dövlət Univer-
sitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin 
bakalavr, 2005-ci ildə magistr pillə-
sini, 2012-ci ildə hüquq fakültəsini 
bitirmişdir. 2012-ci ildən Azərbay-

can Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi rəisinin rejim üzrə müavini, 
2014-cü ilin iyunundan “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin rejim üzrə müşaviri vəzifələrin-
də çalışmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02 sentyabr 2014-cü il 
tarixli Sərəncamı ilə Nəzrəddin Murad oğlu Əhmədzadə “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
sədrinin müavini təyin edilmişdir. 

Evlidir. 2 övladı var. 
2020-cilin 27 sentyabrından sonra başlanan 44 günlük Vətən 

müharibəsinin iştirakçısıdır. 
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Əhmədzadə Nəzrəddin:  “Zəfər günü 
 heç vaxt unudulmayacaq və bu sevinc  

heç zaman adiləşməyəcək” 
 
“Dənizçilərə Sosial Dəstək” İc-

timai Birliyi və Müstəqil.Az saytı 
olaraq Vətən müharibəsi zamanı 
AXDG QSC –nin əməkdaşlarının 
göstərdiyi qəhrəmanlıq və keç-
dikləri döyüş yolu ilə bağlı mütə-
madi olaraq yazılar yazır, həm-
söhbət olur,   onların keçdiy dö-
yüş yolları ilə oxucularımızı tanış 
edirik. Bu günkü həmsöhbətimiz 
AXDG QSC-nin Rejim üzrə Sədr 
müavini Nəzrəddin Əhmədzadə-
dir. 

- Nəzrəddin müəllim, sizi xoş gördük. Sizinlə “Dənizçilərə 
Sosial Dəstək” İctimai Birliyinin Müstəqil.Az saytı ilə birgə ha-
zırladığ  dənizçi döyüşçülərlə bağlı olan  layihsəndə həmsöhbət 
oluruq,  deyin, necəsiz? 

  - Salam, sizi və oxucularınızı salamlayıram.  İşlər qaydasında-
dır, yaxşıyam, Vətən müharibəsindən sonra, ölkəsini, xalqını se-
vən adam necə olmalıdırsa, mən də eləyəm. Hər kəsə sağlıqlı və 
gözəl günlər arzulayıram.  

 - Siz hazırda AXDG QSC –də  sədr müavini vəzifəsində çalı-
şırsız. Bura qədər olan həyat yolunuza nəzər salaq, özünüz haq-
da qısa da olsa oxucularımıza məlumat verək. 

-Qubadlıda anadan olmuşam. Burda ayaqlarım yer, dilim söz 
tutub. 11 yaşıma qədər bu füsükar rayonda yaşamışam. Arzularım 
yenicə pərvazlanmağa, dünyaya baxışlarımda fərqlilik hiss edən-
də mənfur ermənilərin işğalına məruz qalmışıq. 
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Gerçək həyatım dogma yurddan uzaq, xəyalım isə doğuldu-
ğum, böyüdüyün rayonda olaraq yaşamışam. 2003-cü ildə Bakı 
Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin bakalavr, 2005-ci 
ildə magistr pilləsini, 2012-ci ildə MTN-in Heydər Əliyev adına 
Akademiyasının hüquq fakültəsini bitirmişəm.   

2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi rəisi-
nin rejim üzrə müavini,  2014-cü ilin sentyabr ayından  “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin 
rejim üzrə  müavini  vəzifələrində çalışıram. 

 - 44 günlük Vətən müharibəsindən 5 aydan çox vaxt keçir. 
Sizin də bir zabit olaraq vuruşduğunuz,  qalib gəldiyimiz II Qa-
rabağ savaşının sevincini yaşamaqdayıq. Sizcə bu sevinci  müd-
dəti nə qədər ola bilər, bu sevincin adiləşdiyi vaxt ola bilərdmi? 

   - Əvvəlcə bütün xalqımızı Vətən müharibəsində qazandığı-
mız tarixi qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Müzəffər Ali Baş Ko-
mandanımız İlham Əliyevin başçılığı ilə 44 gün ərzində  Rəşadətli 
Ordumuz xalqımızn 30 illik torpaq həsrətinə son qoydu. Qürur 
hissi ilə deyə bilərəm ki, bu qələbənin qazanmasında ASCO-nun 
58 əməkdaşı kimi mənim də     zərrə qədər də olsa  payım oldu. Bu 
tarixi hadisəyə şahidlik etdiyim üçün fəxr edirəm. Tariximizə Zə-
fər günü kimi yazılan qalibiyyət heç vaxt unudulmayacaq və bu 
sevinc heç zaman adiləşməyəcək, əksinə bizdən sonrakı nəsillər 
bu qələbənin və qalibiyyətin verdiyi imkanlardan istifadə edib 
əzəli və əbədi torpaqlarımızı göz bəbəyimiz kimi qoruyacaqlar. 

 -Siz peşəkar zabitsiz, çox yəqin ki, müharibəyə qədər də işi-
nizlə bağlı bir çox mübarizəyə və müdafiəyə hazır olmaq etapla-
rını yaşamısız. Bəs illərlə əsarətdə qalan torpaqlarımızın azad 
olunması ilə bağlı düşmənə hücum etmək haqda heç xəyalları-
nız olurdumu? 

 - Bu vaxta qədər də ölkəsini sevən, əsarətdə olan torpaqlarımı-
zın azad olunmasını istəyən, buna görə də döyüşməyə hazır olan 
hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənim də içimdə düşmını nif-
rət hissi yaşamaqda idi. Bilirsiniz ki, döyüşlər düşmən təxribatı 
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nəticəsində ötən ilin 27 sentyabrında başladı. Elə həmin gün qərar 
verdim ki, müharibədə iştirak etməliyəm. Və sentyabrın 28-də kö-
nüllü olaraq ordu sıralarına qoşuldum. Bu mənim üçün qürurveri-
ci idi. Çünki, təxminən 30 il sonra işğalda olan doğma Qarabağı-
mıza, doğulub, boya-başa çatdığım, daha   doğrusu, 11 yaşınadək 
çörəyini yediyim, suyunu içdiyim, havasını udduğum Qubadlıya 
qovuşmaq üçün tələsirdim. 

-Yeniyetmə vaxtlarınza təzəcə qədəm qoyduğunuz zaman 
yurd - yuvamız, 20 faizdən çox torpaqlarımız düşmən təcavüzü-
nə məruz qalb, işğal olunub. Vətəndə vətənsiz yaşamısız da de-
mək olar buna. Doğma yurda qədəb basanda hisslərinizdə, du-
ğularınızda nələr olurdu? 

-Bu, əvəzolunmaz hisslər idi. 27 ildən sonra yenidən doğma ra-
yonumuza qayıtmaq, özü də döyüşçü olaraq qayıtmaq möcüzə ki-
mi gəlirdi. 27 illik həsrət sevinc və qürur hissləri ilə əvəzlənmiş-
di. Bir vaxtlar körpə qəlbində nisgil, ağrı, doğmalarının və dogma 
yurdunun itkisinin acısı ilə ayrıldığım torpağımıza, əlimdə silah, 
11 yaşlı bir yeniyetmənin qəzəbi və bu günkü vaxtımın sevinci ilə 
qovuşdum yurduma. 

- Uşaqlıq illərinizin xatirələrində yaddaşəınızda ən çox nələr 
qalmışdı? Xatirələrinizin də işğaldan azad olunması günü necə 
yaşadız? 

  -Dediyim kimi, Qubadlı mənfur düşmən hücumuna məruz 
qalanda 11 yaşım var idi. Həmin çətin günləri indiki kimi xatırla-
yıram. Qubadlıya çatanda həmin günləri yenidən xatırladım və 
gördüyüm mənzərədən məyus oldum. Yollar, evlər viran edilmiş-
di, baxımsızlıqdan ağaclar məhv olmuşdu. Bir sözlə, mənfur düş-
mən hər şeyi qəddarcasına dağıtmışdı. Bütün    bunlara baxmaya-
raq evimizi rahatlıqla tapdım. Evə çatanda bir anlıq sanki 11 yaşı-
ma - uşaqlığıma qayıtdım. Qubadlıdakı günlərimiz gözümün qa-
bağından bir lent kimi keçdi. Xəyallarımın qoruyub saxladığı çox 
şeylər  yox idi, eləcə də o məsum uşaqlıq… Amma, bir anlıq da ol-
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sa, o günləri yaşadım, dediyim kimi kino lenti kimi illər geri fır-
landı. 

  - Bilirik ki, Vətən Müharibəsinin ilk günündən savaşa qatıl-
dımısız. Kifayət qədrə məsul bir vəzifənin sahibisiz. Sizin arxa 
cəbhədə qalmağınızla da Orduya yardımınız ola bilərdi. Niyə 
döyüşü seçdiz, demirəm, necə atıldız savaşa, bunu soruşuram. 

   - Böyük ruh yüksəkliyi, qələbəyə inam, xalqımızın sarsılmaz 
iradəsi və əlbəttə ki, Ali Baş Komandanımızın qətiyyətli əmrinin 
gətirəcəyi qələbə sevincini yaşayaraq döyüşə atıldım. Şübhəsiz ki, 
şəxsi heyət arasında da birlik var idi. Hər kəs döyüşə böyük ruh 
yüksəkliyi ilə qatılmışdı. Mən bəzən 18 yaşında döyüşçünün şü-
caətinə təəccüblənirdim. Heç kimin gözündə qorxu hiss etmirdim. 
Bu həm də komandirlərin, ordu birliklərinin rəhbərlərinin siravi 
heyətlə birgə döyüşməsinin nəticəsiydi. Orada hər kəsin məqsədi 
düşmənin    başını əzmək, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək idi.  
27 il az müddət deyil. Görünür, bu illər insanların ürəyindəki və-
tən sevgisini zərrə qədər də azaltmayıb. Əksinə, nəyi müşahidə 
edirdim? Hər kəs canından keçməyə belə hazır idi, təki torpaqları-
mız azad olsun. 

- Ordu ilə xalqın təması çox yüksək idi. Gənc döyüşçülərlə 
də komandanlığın arasında doğmalıq möhkəm olub, sizin mü-
şahidənizdə bunlar necə qalıb? 

   -Vətən uğrunda canından keçən, şəhidlik zirvəsinə yüksələn 
qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, qazilərimizə şəfa ar-
zulayıram. Bu qələbə bizim birliyimizin nəticəsi idi. Və əlbəttə ki, 
ölkə başçısı, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətli 
addımı, uğurlu siyasəti nəticəsində biz şanlı zəfəri qazandıq. Birli-
yimiz, bütövlüyümüz əbədi  olsun. 

 - Qeyd etdiniz ki, ASCO – nu 58 nəfər üzvü döyüşlərdə 
olub. Və Gəmiçiliyimiz onları səngərdə tək qoymayıb, mənəvi 
və maddi cəhətdən yardım edib, elə ailələrini də ziyarət ediblər. 
Bunu döyüşçü ləriniz necə qarşılayırdı? 
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 -Döyüşlərə mənimlə birlikdə ASCO-dan ümumilikdə 58 nəfər 
qatılmışdı. Onlar arasında orden və medallarla təltif olunanlar da 
var.  Həm həmkar, həm də silahdaş kimi birgə düşmənə qarşı vu-
ruşmaq qürurverici hiss idi. Əslində orduya xeyli sayda əməkdaşı-
mız yazılmışdı. Amma bilirsiniz ki, onların hamısına çağırış gəl-
mədi. Hər birimiz arxa  cəbhənin ön cəbhəyə qayğısını hiss edir-
dik. Kifayət idi ki, nəsə xahiş edəsən, həmin an həll olunurdu. Bü-
tün ASCO ailəsindən diqqət görürdük. Hətta biz olmadığımız 
müddətdə ASCO-dan ailələrimizə də dəstək edilirdi. 

- “Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi olaraq biz də 
mütəmadi olaraq dğyüş bölgəsində olurduq. 5-dəfə ön cəbhədə 
oldum, yardımlar və sovqatlar, əsgərlərə yazılan məktubları çat-
dırdım. Bu məktubların döyüşçülərimizə verdiyi ruh yüksəkli-
yini gözlə görmək, ürəklə hiss etmək necə olur, bunları yaşa-
dım. Qələbə sevincini isə siz də tərkibində olmaqla Ordumuz 
bizə yaşatdı. Çox sağ olun, bizimlə həmsöhbət olmağa vaxt ayır-
dənəz. 

 -Mən də Sizə də, komandanıza da  təşəkkür edirəm! 
Müstəqil.Az 
 

 
Hüseynov Rəşad Kamil oğlu 1977-ci ildə  Bakı şəhə-

rində  anadan olub. 
Orta təhsilini Yasamal ra-

yonundakı  21 saylı orta mək-
təbdə alıb.  

2001-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasını bitirib.  

ASCO-nun Məxfi rejim və 
hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışır.  
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Qismən səfərbərlik elan edildikdən iki gün sonra 2020-ci il 
sentyabrın 29-da Ordu sıralarına çağrılıb.  

Döyüşən orduda təlim-tərbiyə işləri üzrə təlimatçı kimi xidmət 
edib və baş leytenant rütbəsində ordudan tərxis olunub.  

Şərəfli döyüş yolu Cəbrayıldan, Füzulidən, daha sonra Had-
rutdan keçib. Haqqında dəfələrlə yazılıb, döyüş yolu örnək olaraq 
gənc döyüşçülərə tövsiyyə olunub. 

 

“Vətənə sevgi, düşmənə nifrət bizə                      
genetik yaddaş olaraq ötürülüb” 

 
 

Vətən müharibəsi zamanı 
AXDG QSC –nin əməkdaşları-
nın göstərdiyi qəhrəmanlıq və 
keçdikləri döyüş yolu ilə bağlı 
mütəmadi olaraq yazılar yazır, 
müsahibələr götürürük. Bu 
günkü həmsöhbətimiz AXDG 
QSC -ninMəxfi rejim və Hərbi 

səfərbərlik şöbəsinin rəisi Hüseynov Rəşad Kamil oğludur 
 – Rəşad müəllim, sizinlə Novruz bayramı ərəfəsində həm-

söhbət oluruq, bayramınız mübarək, necəsiz? 
-Bu bayram illərlə arzusunda olduğumuz bayram oldu. Bu də-

fə müqəddəs bayramımız Novruzu işğaldan azad olunan torpaq-
larımızda keçirdik. Həm də elə bil ki, qəlblərimiz, gerçəkləşməyən 
arzularımız işğaldan azad olundu. Sizcə necə ola bilərəm? Əlbəttə 
ki çox yaxşıyam. 

– Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında bir zabit ola-
raq sizin də əməyiniz, keçdiyiniz şərəfli döyüş yolu var və bu 
mövzuya qayıdacağıq. İndi isə mümkünsə özünüz haqda qısa 
da olsa oxucularımıza  məlumat verməyinizi istərdim. 
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 -Mən Hüseynov Rəşad Kamil oğlu, 1977-ci ilin fevral ayının 2-
də Bakı şəhərində anadan olmuşam. Yasamal rayonu 21 saylı orta 
məktəbi bitirmişəm. 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirmişəm. 
2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər Tərtər rayonundakı “N” saylı hərbi 
hissədə zabit olaraq  təlim-tərbiyə işləri üzrə təlimatçı vəzifəsində 
xirmət etmişəm. Ordudan baş leytenant olaraq tərxis olunmuşam. 

-Müzəffər ordumuzun parlaq qələbəsində sizin də xidmətləri-
niz oldu. Ordumuzun zabiti olaraq Vətən savaşına qatıldınız. Bu 
haqda danışmağınızı istərdik. 

– 44 gün sürən Vətən müharibə-
sində iştirakımla əlaqədar deyə bilə-
rəm ki, Respublikada elan olunmuş 
Səfərbərliklə əlaqədar 29.09.2020-ci 
il tarixində ordu sıralarına çağırılmı-
şam və tərəddüd etmədən ordu sıra-
larında möhkəmlənib Vətənimizin 
azadlığı uğrunda rəşadətli ordumu-
zun tərkibində mən də öhdəmə dü-
şən vəzifəni – Azərbaycan döyüşçü-
sü vəzifəsini yerinə yetirmişəm. Qə-
ləbəmizlə başa çatan bu müharibədə 
itkilərimiz də oldu, ancaq qazancı-
mız daha çox idi. İnsanlarımızda, ordumuzda özünə inam, Ali Baş 
Komandana, onun qətiyyətinə və sərkərdəlik bacarığına heyranlıq 
və güvən daha çox oldu. 

– Dediyiniz kimi, müharibənin  ilk günüdən döyüşdə oldu-
nuz. Bir günü bir il qədər olmuş Döyüş yolunuza bir nəzər sa-
laq. 

– Döyüş yolu olaraq, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşa şə-
hərlərinin azad olunmasında döyüş əməliyyatlarında iştirak etmi-
şəm. Döyüşlərdə iştirakımla əlaqədar, kapitan hərbi rütbəsi və 
Azərbaycan Respublikasının “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” 
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3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilmişəm. Hər şey arxada qaldı, de-
mək tezdir, geri aldığımız torpaqlarımızın qorunub saxlanması, 
əbədi və əzəli Vətənimizin daha möhkəm qorunmasını da biz tə-
min etməliyik və Ordumuz, oğullarımız buna qadirdir. 

-Aydındır ki, ötən günlərimizin acılı-şirinli məqamalrı  xati-
rələrdə qalır.  İllər keçəcək nəyi unutmayacaqsıniz? 

-Bəzən bizə unutqan xalq da deyirlər, amma mən belə deməz-
dim. Bu müharibə göstərdi ki, Vətənə sevgi, düşmənə nifrət bizə 
genetik yaddaş olaraq ötürülüb və heç nə də unudulmayıb. Bu qə-
ləbəni, xalqımızın bu sevincini, ölkə başçısının üzərinə gələn döv-
lətlərə verdiyi tutarlı cavablardan yaranan ruh yüksəkliyinin se-
vincini heç zaman unutmayacam. 

-AXDG QSC -nin də çox saylı əməkdaşı müharibədə idi. Si-
zin qarşılaşdığınız həmkərlarımız oldumu? 

–“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətinin çox sayda əməkdaşı bu müharibədə iştirak etdi. Onlar-
dam könüllü gedəni, səfərbərliklə bağlı çağrılanları da oldu. Se-
vindirici haldır ki, dənizçilərimiz müharibədə özlərinin xarakterlə-
ri, döyüş qabiliyyətləri ilə seçildi, təltiflərlə mükafatlandırıldılar. 

– Rəşad bəy, AXDG QSC daima döyüşçülərimizin sırasında 
oldu. Elə mənim təsis etdiyim DSD İB-yi də 1 ay cəbhə xəttində 
oldu . Ordunun arxa cəbhə ilə təması necə idi? 

– Bu müharibədə bütün xalq cəbhədəki əsgərlərlə bir nəfəs alır, 
bir döyüşür, bir sevinirdi, desək ifrata varmarıq. O baxımdan 
da  “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyinin müharibə zamanı göstərdiyi fədakarlıq xüsu-
si qeyd olunmalıdır. Elə özümlə bağlı deyim, döyüşlər başlayan 
ilk gündən mənimlə və ailə üzvlərimlə daim əlaqə saxlayaraq istər 
maddi, istər də mənəvi dəstəkləri ilə  yanımızda olmuşlar. Fəxr 
edirəm ki, ASCO kollektivinin bir üzvüyəm. 

– Rəşad bəy, müharibədən sonra yenidən kollektivə qayıtmı-
sınız, işləriniz necə gedir, müharibə hər hansı bir dəyişiklik et-
mədimi xarakterinizdə? 
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-Müharibə bitdikdən sonra yenidən öz işimə qayıtmışam. Artıq 
mülkü həyatdayam və mülkü həyatın tələbləri nədirsə, xarakte-
rimdə sakit həyatda nə müşahidə olunurdusa onu da daşıyıram. 
Hal hazırda işlərimin başındayam. 

– Bizimlə həmsöhbət olmağınıza vaxt ayırdığınız görə təşək-
kür edirəm 

-Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, dənizçilərimizin həyat yolu-
na nəzər salırsıznız. 

 
Müstəqil.Az 1 aprel, 2021 ci il 
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”Fəxr edirəm ki, Vətənə lazım oldum” 
 

 
Abdullayev Oyrad Məmməd-

rəhim oğlu 1974-cü ilin may ayı-
nın 1-də Bakı şəhərində anadan 
olub.  

1988-ci ilə Bakı Maşınqayırma 
Texnikomuna daxil olub. 1993-cü 
ildə həmin texnikomu bitirib. 

1993-1999 –ci illrdə “Azərbay-
can Texniki Univesitetinin baka-
lavr və Magistr pillələrində təhsil 
alıb. 

2011-ci ildən -2013-cü ilədək Həştərxan Dövlət Texniki Univesite-
tində təhsil alıb. Həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC yaranan gündən 
burada işləyir. Hal-hazırda “XəzərDənizLayihə ETİ”-nin direktoru 
vəzifəsində çalışır. 

Vətən müharibəsinin sevincini yaşayanlardan və bu sevinci 
bizlərə yaşadanlardandır: 

“Vətən müharibəsi başlanan andan çağırışçı kimi cəbhəyə yol-
landım, - deyir. 

Hərbi xidmətə çağrıldıqdan sonra Mingəçevir şəhərindəki “N” 
saylı hərbi hissədə toplantı keçirildik. Sonra Füzuli rayonunun 
Horadiz qəsəbəsinə getdik. Beləliklə Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan 
rayonlarının ərazilərində olduq. Bu qısa, lakin illər uzunu danışı-
lacaq, tarix yazılan bir müharibədə Azərbaycan gənclərinin ruh 
yüksəkliyinin, qorxmazlığının və döyüşə qatılmaq arzusunun ol-
ması yadda qalan oldu. Belə oğulları olan xalq qürurla yaşamalı-
dır, necə ki,  yaşayırıq”.  

Döyüşlər bitdikdən sonra, H/H komandanlığı tərəfindən Fəxri 
Fərmanla təltif olunduğunu deyən Oryat Abdullayev, Cəbrayıl, 
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Zəngilan, rayonlarının azad olunması və Vətən müharibəsi iştirak-
çısı medallarının təltif edilməsi üçün adına təqdimatın verilməsini 
də təvəzökarlıqla deyir. ”Fəxr ediərəm ki, Vətənə lazım oldum, 
onun uğrunda mənə döyüşmək üçün şans verildi”.  

Oryat Abdullayev döyüşlərdə zabit kimi iştirak edib, hazırda 
ehtiyatda olan baş leytenantdır. 

 
Kərimli Atabala Mahir oğlu 

 

 
 
Vətən müharibəsində silaha sarılan igid dənizçilərdən biri,  

Xəzər Dəniz Layihə Elmi Tədqiqat İnstitutunun mühəndis-
konstruktorudur. 

 
Zəfər ilə bitən Vətən müharibəsinin qəhrəmanlardan olan Ata-

bala Kərimli ASCO-nun Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası-
nın 2015-ci il məzunudur. 

Hal-hazırda Xəzər Dəniz Nəqliyyatı Layihə-Axtarış və Elmi 
Tədqiqat İnstitutunda çalışır.  
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Qubadlı və Xocavəndin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparı-
lan döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət 
göstərib.  

Onun fərdi qəhrəmanlığı kopmandanlıq tərəfindən dəyərlən-
dirilib və  Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncam-
ları ilə "Qubadlı azad olunmasına görə" və "Xocavənd azad olun-
masına görə" medalları ilə təltif olunub. 

 

Əlizadə Emin Süleyman oğlu 
 
1979-cu il sentyabr ayının 

18-də Bakı şəhərində anadan 
olub. Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyasını bitirib.  

2014-cü ildən ASCO da İn-
formasiya texnologiyaları de-
partamentinin rəis müavini 

vəzifəsində çalışır. 
Vətən müharibəsinə Səfərbərlik 

idarəsinin çağrışından sonra yola dü-
şüb. Tər-Tər, Suqovuşan, Talış yük-
səklikləri istiqamətində gedən döyüş-
lərin iştirakçısı olub. 

O günləri belə xatırlayır: 
-Çox gərgin  və ağır, həm də çətin 

coğrafi relyefdə döyüşlər gedirdi. 
Əbədi və əzəli düşmənimiz həddin-
dən artıq hiyləgərdi, daima çirkin 
üsullarla bizimlə müharibə aparıb. 
Mənim tərkibində olduğum bölmə 
ağır artireliya bölməsi olduğundan 
məsuliyyətimiz də böyük idi. İrəli gedən quru piyada qoşunları-
nın təhlükəsiz hərəkət etmələri üçün şərait yaratmalıydıq. Deyim 
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ki, bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişik. Döyüş boyu cəbhə xət-
tində əsgər və zabitlərdə çox güclü döyüş ruhu yüksəkliyi hiss 
olunurdu. Bu döyüşlərdə millətimizin birliyi və həmrəyliyi hər bi-
rimizi daha da ruhlandırırdı. 

Bu döyüşlərdə ən böyük qazancımız xalq və ordunun birliyi-
nin olmasını əməli surətdə görməyimiz oldu. Mən “ Suqovuşanın 
azad olunmasına görə” medalla təltif olunmuşam. Döyüşlərdə za-
bit kimi vuruşmuşam Hazırda doğma kollektivdəyəm və ehtiyat-
da olan zabit – leytenant kimi daima döyüşə hazıram 

 
 

“Mən bu çağırışa həm fiziki, 
həm də mənəvi olaraq çoxdan  

hazır idim” 
 

Səlimov Emin Əbdülzaq oğlu 
1992-ci il iyulun 21-də Bakı şəhərində 

anadan olub. 
2016-cı ildən ASCO-da təmir emalatxa-

nasında yuyucu vəzifəsində işləyir.  
44 günlük Vətən müharibəsinin iştirak-

çısıdır.  
Onun döyüş yoluna özünün dedikləri 

ilə şahidlik edək: 
İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda səfərbərlik elan olundu 

və mənə çağırış gəldi. Mən bu çağırışa həm fiziki, həm də mənəvi 
olaraq çoxdan hazır idim. Torpaqlar sülh danışıqları ilə qaytarılan 
deyildi. Artıq vaxt idi – müharibə etmək lazım idi. Çox şükürlər 
olsun ki, bu baş tutdu.  

Çağırışdan bir neçə gün sonra təlimlərdə iştirak edib  istiqamət 
götürdük cəbhə bölgəsinə. Tərtər və Ağdam ətrafında gedən dö-
yüşlərdə iştirak etdim. Bir aydan çox bir müddətdə döyüşdə  ol-
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duğum dönəmdə mən sözün əsl mənasında qocaldım. Bir neçə 
gün öncə deyib-güldüyüm, duz-çörək kəsdiyim yoldaşlarımın ya-
ralanmağını və ya şəhid olmağını görmək mənə dəhşətli dərəcədə 
ağrı yaşadırdı. Bu günlər gözümün önündən heç keçmir. Hissləri-
mi və gördüklərimi təsvir etmək üçün söz tapa bilmirəm. Lakin 
emosiyalara qatılmaq vaxtı da deyildi. Mənfur düşmən hər an ya-
ranmış boşluqdan istifadə edib təhlükə törədə, çirkin niyyətini 
gerçəkləşdirə bilərdi. Bilərdi, əgər onunla üzbəüz gələn illərdən 
bəri  Ali Baç Komandanın hücum əmrini gözləyən Azərbaycan əs-
gəri olmasaydı! Ordumuz erməni faşistlərinə sözün əsl mənasında 
qan uddururdu. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə daxil olanda bi-
zim danışığımızı və dilmizi eşidib fəryad edə-edə qaçırdılar. Bu 
səhnəni görəndə, uşaq vaxtı mavi ekranlarda gördüyüm Xocalının 
xronikası yadıma düşdü. Ordakı soydaşlarımız qarda, çovğunda 
ayaqyalın, ağlayaraq qaçırdılar. Gözlərimdə qeyri-ixtiyari göz yaş-
ları əmələ gəlirdi. O göz yaşlarının qəmdən və ya sevincdən axdı-
ğı yadımda deyil. Amma hər dəfə 30 ildən çox türkün ayaq izinə 
həsrət qalan torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılanda bütün 
vücudumu təsəvvürəgəlməz fərəh hissi bürüyürdü. Doğmaları-
mızla imkan olan kimi telefonla əlaqə saxlayırdıq. Onlardan işğal-
dan azad edilmiş torpaqlar barədə xəbər eşidəndə bu fərəh hissi 
on qat artırdı. Allaha şükürlər olsun ki, qələbə bizə nəsib oldu. 
Noyabrın 10-u düşmənin kapitulyasiya aktına imza atması xəbəri-
ni eşidəndə bütün Azərbaycanın sevincini görməkdən gözəl nə ola 
bilərdi ki?! Tanrı Cənab Prezidentimizə yar olsun. Onun göstərdi-
yi “dəmir yumruq” ömrü boyu düşmənin yadından çıxmayacaq. 
İnşallah müharibə xalqımıza bir daha qismət olmasın. 
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“Şəhid olmadığım 
üçün təəssüf hissi 

keçirirəm” 
 

Rüstəmli Ötərxan  
Vüqar oğlu 

 
1993-cü il mayın 25-də Göyçay rayonunda anadan olub.  

Orta təhsilini Bakının Suraxanı rayonunda alıb.  
2015-ci ildə hərbi xidməti başa vurduqdan sonra “Zığ” GTTZ-

nin tərsanə bölməsində işə düzəlib.  Elə həmin ildə də Ukraynanın 
Odessa şəhərində Dənizçilik universitetinin gəmiqayırma fakültə-
sinin qiyabi şöbəsinə qəbul olunub.  

2020-ci ildə Ali təhsilini başa vurub. Hazırda fəaliyyətini za-
vodda davam etdirir. 

Ötərxan 44 günlük Vətən müharibəsində şücaət göstərərək adı-
nı tarixə yazdıran  ASCO-nun igid-döyüşçü oğullarındandır. 
Onun müharibə haqda təəsüratları ilə tanış olaq: 

“2020-ci ilin sentyabr ayının 21-də mənə hərbi komissarlıqdan 
çağırış gəldi. Həmin vaxt övladım dünyaya gəlmişdi, ata olmuş-
dum, bunu üçün də məzuniyyətə çıxmışdım. Çağırışın məqsədi 
hər an baş verə biləcək hərbi əməliyyatlara hazır olmaq üçün tə-
limlərin keçirilməsi idi. Həmin gün Göyçay rayon hərbi komissar-
lığına yollandım. Oradan da bizi Tərtər rayonu istiqamətinə gön-
dərdilər. Təlimlərin altıncı günü idi, erməni hərbi qruplaşmaları 
bizə qarşı növbəti terror aktı həyata keçirdilər. Elə həmin gün 
İkinci Qarabağ müharibəsinə start verildi və biz Ağdərə istiqamə-
tində gedən döyüşlərə qatıldıq. Biz ora çatan məqamda ordumuz 
artıq müəyyən uğurları əldə etmişdi. Amma həmin ərazidə şiddət-
li döyüşlər gedirdi. Mütəmadi olaraq ağır artilleriyadan və snay-
perlərdən atəşə tutulurduq. Ordumuzun qarşısını heç nə kəsə bil-
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mirdi. Yaralanan döyüşçülər də mübarizəni davam etdirirdi. Düş-
mənlərimiz də kifayət qədər güclü idi, amma bizim Vətən sevgi-
miz, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək hissimiz daha  güclü idi. 
Şəhidlik zirvəsinə yüksələn yoldaşlarımıza Allahdan rəhmət dilə-
yirəm. Onların ailələri qarşısında baş əyirəm. Bu qeyrətli cəsur 
oğulların sayəsində bizim 30 illik yaramız sağaldı. Mən səmimi 
olaraq deyim ki, özüm şəhid olmadığım üçün təəssüf hissi keçiri-
rəm. Bu elə bir ali zirvədir ki ora baş qaldırıb baxanda göz qaralır.  

Ali Baş Komandana bizə bu şəraiti yaratığı üçün minnətdaram. 
Orduda ona olan etibar, inam və güvən maksimal səviyyədə idi. 
Bu münasibət xalq arasında da daim müşahidə edilib. Xalqımızla 
biz demək olar ki, çiyin-çiyinə döyüşürdük. Onlar arxa cəbhədə, 
biz isə ön cəbhədə uğurlu mübarizə aparırdıq. Arxa cəbhədən bizə 
daim yardımlar olunurdu. Fəaliyyət gösətrdiyim ASCO-dan da 
mütəmadi yardımlar əldə edirdik. Maddi və mənəvi dəstəyin ar-
dı-arası kəsilmirdi. Buna görə hamıya minnətdarlığımı bildirirəm.   
 

 
 

Rəsulov Bəhlül  
Nadir oğlu 

 
1970-ci ilin noyabr ayının bi-

rində Ağdam rayonunun Nov-
ruzlu kəndində anadan olmuşdur. 

1998-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 
təhsil alıb. 

2015-ci ildən ASKO-da, Zığ Gəmi Təmiri zavodunda elektrik 
vəzifəsində çalışıb. 

2020-ci ilin sentyabr ayının 21-də Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən, 
hərbi təlimlərdə iştirak etmək üçün çağrılıb. 
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Sentyabrın 27-sində, müharibə başlayan günü ön cəbhədə 
olub. Ehtiyatda olan zabit və rabitəçi olaraq, Tərtər rayonunun Ta-
lış və Suqovuşan istiqamətlərində gedən qanlı döyüşlərdə iştirak 
edib. “ Vətən müharibəsi iştirakçısı”, Suqovuşanın azad edilməsi 
uğrunda döyüşlərə görə” medalları ilə təltif edilib. 

 Döyüşlər haqqında bəhs edərkən, döyüşçülər ən  çətin anda 
ilk günlərdən belə gizir və zabitlərimizin qələbəyə inamlı olmaları 
hər kəsi döyüşə can atmaq üçün ruhlandırırdı, deyir. Azərbayca-
nın incisi olan Qarabağı, Şuşanı düşmən taptağından azad etmək 
üçün hər bir əsgərimiz canından belə keçməyə, Şəhid olmağa razı 
idi. Bir zabit, Vətənin bir əsgəri kimi Vətən müharibəsində qazan-
dığımız böyük qələbəmizlə yanaşı, milli birlik və həmrəylik əldə 
etdiyimizə görə xalqımızla, dövlətimizlə qürur duyuram. 

 
 
 

Abbassadə Emil  
Rəşid oğlu 

 
“Vətən müharibəsinin ilk günün-

dən xalqımız bir amal uğrunda yum-
ruq kimi birləşməyi bacardı. Elə Zəfər 
sevincini də Prezident-Xalq-Ordu bir-
liyi sayəsində yaşadıq. Müdrik Ali Baş 
Komandanımız İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə  rəşadətli Ordumuz xalqımızın 
30 illik yürd həsrətinə cəmi 44 günə 
son qoydu.” 

İkinci Qarabağ savaşının odundan-alovundan keçən Emil Ab-
baszadənin dilindən çıxan bu sözlərlə razılaşmamaq mümkün de-
yil. 
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Ürəyi Vətən sevgisi ilə döyünən Emil Abbaszadə 1998-ci il fev-
ralın 10-da Hacıqabul rayonunun Navahi qəsəbəsində dünyaya 
göz açıb. 2015-2019-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademi-
yasının “Gəmi mexanikası” fakültəsində dənizçi peşəsinin sirləri-
nə yiyələnib. 

Müharibə başlayanda top komandiri kimi  könüllü Ordu sıra-
larına qatılıb. Füzuli və Xocavəndin erməni işğalçılarından azad 
edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə göz açmağa imkan 
verməyən igidlərimizdən olub. 

Ömrünün 22-ci ilini yaşayan Emil Abbaszadənin Zəfərimizlə 
başa çatan Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaət “Füzulinin 
azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” 
medalları ilə təltif edilib. 

“Seanews.az” 

 
"Bu savaş qələbəmizlə bitməli idi” 

 
 

Əmirəliyev Ramil Bəxtiyar oğlu 
2000-ci il fevralın 3-də Respublikamı-
zın dilbər guşəsi Qusarda anadan 
olub. Orta təhsilini doğma rayonda 
alıb. 

2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Də-
niz Akademiyasını bitirib. 

2020-ci ilin iyul ayında rəşadətli 
Ordumuzun sıralarına müddətli həqi-
qi hərbi xidmətə yola düşüb.  

 44- günlük Vətən müharibəsində şücaət göstərərək adını tari-
xə yazan igidlərimizdəndir.  
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O, Vətən müharibəsinə yollanarkən tezliklə xalqımızın tarix 
yazan oğullarından birinə çevriləcəyini təsəvvürünə belə gətirə 
bilməzdi. 

Vətən müharibəsi başlayandan az sonra Quru qoşunların ze-
nit-raket artilleriya batareyasında xidmət edən Ramil də digər əs-
gər yoldaşları kimi, “N” saylı hərbi hissədən birbaşa cəbhə bölgə-
sinə yola düşüb. 

Ölümün gözlərinə dik baxmağı bacaran Ramilin döyüş yolu 
Cəbrayıldan başlayır.  Sonra Füzuli və Xocavəndin hava hücu-
mundan müdafiəsində yaxından iştirak edib. Qələbə xəbərini se-
vincini isə ilk dəfə Xocavənddə yaşayıb. 

Qələbədən sonra isə bir müddət işğaldan azad edilmiş rayonla-
rımızın müdafiəsinin təmin edilməsi üçün komandanlığın tapşırı-
ğını ləyaqətlə yerinə yetirib. 2021-ci ilin iyul ayında ordu sıraların-
dan tərxis olunur. 

Xalqımızın igid oğlu Ramil Əmirəliyev Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə “Cəb-
rayılın azad olunmasına görə”  “Füzulinin azad olunmasına görə” 
və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib. 

“Seanews.az” 

 
 

“Biz, düşməndən intiqam  
almaq  hissləri ilə  

böyüdük” 
 
Vətən müharibəsində düşmənə 

qarşı cəsarətlə döyüşən igid dənizçi-
lərimizdən biri də AXDG QSC –də 
dalğıc vəzifəsində çalışan Qasımov 
Nadir Tərlan oğludur. 
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 “Dənizçilərə Sosial Dəstək” İB-yi Müstəqil.Az saytı ilə birlikdə 
döyüşçü dənizçilərimiz haqda yazılar hazırlayır, onların şərəfli 
döyüş yolunu diqqətdə saxlayır və oxuculara çatdırır. 

Bu dəfə Hqqında bəhs etdiyimiz dənizçi - öyüşçü Nadir Qası-
movla bu günlərdə həmsöhbət oldum, müharibədən sonrakı ovqa-
tı ilə maraqlandım, qələbə sevincini yaşasa da, itkilərimizə görə 
kədərli olmasını hiss etməmək olmurdu. 

Müsahibim  özü haqda qısaca olaraq bunları dedi:  
- 1994-cü ilin yanvar ayının 4-də Bakı şəhərində anadan olmu-

şam. 2000-2010-cu illərdə  Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbə-
sindəki 279 saylı tam orta məktəbi bitirdim.  2010-2014-cü illərdə 
Asəf Zeynallı adına musiqi kollecində klarnet ixtisası üzrə təhsil 
almışam.  2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 
idarəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. 2016-cı ildə 
“N” saylı hərbi hissədə, ön cəbhədə xidmətimi siravi əsgər olaraq 
çəkmişəm və tərxis olunmuşam. 

Hərbi xidmətə çağrılmamışdan öncə, 2012-2014-cü illərdə 
“McDonald`s” da işləmişdim. Hərbi xidmti başa vurduqdan sonra 
yenidən  həmi iş yerimə döndüm. 2016-2018-ci ilin iyul ayına kimi 
yenidən “McDonald`s” da işlədim.  

2018-ci ilin iyul ayının 13-dən  etibarən ASCO-da Dalğıc vəzi-
fəsinə işə qəbul olunmuşam və hal-hazırda həmən yerdə vəzifəmi 
davam etdirirəm. Ailə tərkibim isə atam, anam, bacım, həyat yol-
daşım və oğlumdan ibarətdir. 

-Nadir, illər idi ki, işal altında olan torpaqlarımızzın ağrısını 
yaşamışıq. Torpaqlarımız işğal olunanda sən hələ anadan olma-
mışdın. Bu ağrının yaşı sənin yaşından çox idi. 

-Elədir. Amma lap körpə yaşlarımdan bu ağrı ilə böyüdüm, 
ayaq açdım yeridim, dil açıb danışanda, qulaqlarım söz eşidəndə, 
anlayanda torpaq itkimiz, minlərlə şəhidimizin olunması bizə aşı-
landı. Baxçada, məktəbdə, ailədə, işdə, küçədə, kitablarda və hər 
yerdə bu ağrı canımıza hopurdu. Biz, düşməndən intiqam almaq 
hissləri ilə böyüdük. 
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-Hərbi xidmətdə oldun, ğncəbhədə, düşmənlə üz-üzə dayan-
dın. Xidməti başa vurdun və düz 4 il sonra 2020-ci ildə düşmənə 
yerini göstərməyin zamanı gəldi. 

-İnanmıram ki, elə bir azərbaycanlı tapıla idi ki, Vətənimizin iş-
ğal altında olan torpaqların geri qaytarılması üçün silaha sarılmaq 
istəməsin. 2020-ci ilin sentyabr ayının 21-də, Vətən müharibəsinin 
başlamasına 6 gün qalmış  Azərbaycan Respublikasının Səfərbər-
lik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən Sə-
fərbərlik yolu ilə döyüş təlimlərinə çağrılmışam və düşmənin üzə-
rinə gedəcəyimiz günün həsrətini çəkmişəm. Nəhayət sentyabrın 
27-də düşmənin yeni təxribata əl atmaq istəyini əks hücumla fiak-
soya uğradan Müzəffər Ordumuzun sıralarında mən də oldum.  

-Döyüş yoluna bir nəzər salaq 
-Vətən Müharibəsi zamanı Fizuli rayonu istiqamətində gedən 

döyüşlərdə tank briqadasında MTT bölüyündə ZTTT-nin manqa 
komandiri olaraq iştirak etmişəm. Qürur duyuram ki, torpaqları-
mızın işğaldan azad olunmasında mənim də xidmətlərim az olma-
yıb. «Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən 
döyüşlər zamanı öz vəzifə borcumu layiqincə yerinə yetirdiyimə 
görə» “N” saylı hərbi hissənin komandiri tərəfindən Fəxri Fər-
manla təltif olunmuşam. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinin sərəncamı ilə  «Vətən Müharibəsi iştirakçısı» 
medalı ilə təltif olunmuşam.  

2020-ci ilin dekabr ayının 31-də ordu sıralarından tərxis olun-
muşam. Hal-hazırda ASCO-da, doğma kollektivdə, dalğıc olaraq 
işləyirəm.  

Qeyd edim ki, müharibədə və işimdəki fəaliyyətimə görə AS-
CO-şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən də təşəkkürnamə ilə təltif 
olunmuşam. 

Vətən müharibəsi döyüşləri zamanı ASCO-şirkətinin rəhbərli-
yinə və bütün kollektivinə mənimlə yaxından maraqlandıqlarına 
görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  
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“DSD”İB-nin də döyüşçü dənizçilərə diqqət ayırması, onların 
döyüş yolunu işıqlandırması da bütün dənizçi döyüşçülər kimi 
məni də məmnun edir. 

Müstəqil.Az 
 

 
 

Paşa Paşazadə: Torpaqla-
rımızın işğaldan azad olun-
masının sevinci mənim ən 

böyük təltifimdir 
 
Tarixə 44 günlük Vətən mühari-

bəsi kimi düşəm II Qarabağ mühari-
bəsinin qəhrəmanları haqda çox da-
nışılacaq, haqlarında çox bəhs ediləcək. Minlərlə oğlumuzun 
qanı bahasına azad olunan torpaqlarımızda qələbə günün sevin-
cini yaşamaq başqa bir hissdir ki, şücaətli Ordumuzun, onun ye-
nilməz əsgərlərinin, zabitlərinin və təbii ki Ali baş komandanın 
səyləri nəticəsiz qalmadı. 

Torpaqlarımızn azad olunmasında Azərbaycan dənizçilərinin 
də misilsiz rolu, qəhrəmanlıqları az olmadı. Mütəmadi olaraq on-
lar haqda yazılar yazır, müsahibələr edir və tariximizin qələbə se-
vincli səhifəsində haqq etdiklərini böyük fəxarət hissi ilə  qeyd 
edirik.  

Düşmən üzərində qazanılan bu parlaq qələbənin sevincini bizə 
yaşadan qəhrəmanlarımız sırasında AXDG QSC-nin də əməkdaş-
larının rolu az olmayıb. 

“Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi və Müstəqil.Az 
saytının birgə layihəsi olaraq döyüşçü dənizçilərimizlə əlaqə sax-
layır, onların həyat və döyüş yollarına nəzər salırıq. Belə igidləri-
mizdən biri də “AXDG”-nin “məxfi rejim və hərbi səfərbərlik” şö-
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bəsində aparıcı mütəxəssis vəzifəsində çalışan Paşazadə Paşa Ni-
yaməddin oğludur. 

 - Paşa bəy, müharibə arxada qaldı, qələbənin sevincini hələ 
də yaşamaqdayıq. Bu sevinci bizə yaşadnlardan biri də sizsiniz. 
Bəlkə bir qədər yaxından tanışlıq oxucularımız üçün də maraqlı 
olar. 

-Mən 1994-cü ilin iyul ayının 22-də Sumqayıt şəhərində Hərbi-
çi ailəsində anadan olmuşam. Orta təhsilimi isə Baki şəhərində 
yerləşən 177 sayli orta məktəbdə almışam. 2012-2016-ci illərdə 
Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və kompyuter 
texnologiyaları fakultəsində bakalavr pilləsi üzrə ali təhsil almı-
şam. 

 2016-cı ilin iyul ayının 4-də həqiqi hərbi xidmətə yollanmışam. 
Düz bir il sonra,  2017-ci ilin iyul ayının 4-də xidmətim başa çatıb. 
Mən hərbi xidmətdə kiçik çavuş, manqa komandiri vəzifəsini icra 
etmişəm.  Ailəliyəm iki qiz övladım var. 

- Hərbi xidmətdən sonra siz AXDG-də işə düzəlmisiz. 
-Bəli, AXDG ailəsinə, belə demək mümkünsə,  2018-ci il tari-

xindən üzv oldum.  Bu ilin iyul ayının 26-da  “AXDG”-nin XDND 
idarəsində ekspeditor vəzifəsində əmək fəaliyyətimə başladım.  

2019-cu ilin my ayının 6-da isə  “ASCO Mühafizə” MMC-də 
Mülki Müdafiə Qərargah rəisi vəzifəsində çalışmışam. Mayor rüt-
bəsində. Burda da bir müddət işlədikdən sonra yenə də daxili 
voknsiyalarda iştirak etdim.  Hal-hazırda “AXDG”-nin “məxfi re-
jim və hərbi səfərbərlik” şöbəsində, aparıcı mütəxəssis vəzifəsində 
işləyirəm. 

-Və sentyabrın 27-də düşmənin növbəti təxribatının qarşısını 
almaq üçün Ali Baş Komandanın hücum əmri verildi, qismən də 
olsa səfərbərlik elan olundu. Sonda bizə qürur dolu sevinc yaşa-
dan bu müharibəyə nə zaman qatıldız? 

  – Doğru buyurursuz, bu müharibə xalqımızın  illərlə yaşadığı 
məlubiyyət hissinin üstündən  bir xətt çəkdi. Mən II Qarabağ mü-
haribəsinə getmək üçün  könüllü olaraq qeydiyyatdan keçmişəm. 
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Müraciətimə Səfərbərlik idarəsindən müsbət cavab almadıqdan 
sonra .2020 ci ilin sentyabr ayının 30-da də şəxsən hərbi hissəyə 
yaxınlaşıb, könüllü olaraq ordu sıralarına qatılmışam.  “N” saylı 
hərbi hissə ilə birgə Fizuli istiqamətində döyüşə yollanmışıq. 

- Demək döyüş yolun Fizulidən başladı?  
- Elədir. Amma  Fizuli rayonu ilə yanaşı , Cəbrayil, Zəngilan, 

Qubadli, Laçın rayonlarının da işğaldan azad edilməsi uğrunda 
gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Biz, ön cəbhədə döyüşü idarə 
edən, rəhbər şəxslərin şəxsi mühafizəsini təşkil etmişik.. Döyüşlə-
rə kiçik çavuş rütbəsi, manqa komandiri vəzifəsində qatılmışam. 

- Müharibə arxada qalıb, lakin onun fəsadları yaşanmaqda-
dır. Minlərlə insanımız şəhid oldu, yurd yerlərimizin, gözəl şə-
hərləriizin xarabalığa çevrildiyinin şahidi olduq. Hansı hissləri 
yaşayırsız? 

- Sözzsüz qalib ordunun əsgəri olmaq, qələbəni görmyin sevin-
cini yaşamaq, bu hisslərə köklənmək xoş bir haldır. Amma mən 
döyüşlər zamanı düşmənlə vuruşanda  həm qürur hissi keçirir-
dim  həm də kədərlənirdim. Ona görə qürurlanırdim ki, Qarabaği 
düşmən işğalindan azad edirdik və sonda Azərbaycan öz ərazi bü-
tövlüyünü bərpa etdi. Kədərlənirdim ona görə ki, çiyin-çiyinə dö-
yüşdüyümüz qardaşlarimiz  mənfur düşmənin gülləsinə tuş gəlir-
di. Neçə döyüçümüz Vətən uğrunda çarpışmada şəhidlik zirvəsi-
nə ucaldi. Vətən sağ olsun, dedilər, biz də elə deyirik. Bütün bun-
lar bizdə düşmənə nifrəti birə beş artırırdı, qalib olmamıza stimul 
verirdi. 

-Ordu sıralarından nə vaxt tərxis olunduz? Hər hansı bir təl-
tifiniz oldumu? 

-2020-ci ilin noyabr ayının 11-də ildə düşmən Kapituliyasiya 
aktını imzaladıqdan sonra  ordu sıralarından tərxis olunmuşam. 
Mən döyüşə yola düşəndə hər hansı bir təltifi gözüm önünə gətir-
mədim. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının sevinci mə-
nim ən böyük təltifimdir. Amma buna baxmayaraq  Azərbaycan 
Respublikasinin Prezidenti, Cənab Ali Baş Komandan tərəfindən 
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“Fizulinin azad olunmasına görə”, “Qubadlının azad olunmasına 
görə” və “Laçının azad olunmasına görə” medallari ilə təltif olun-
muşam. 

-Paşa, artıq doğma kollektivə qayıtmısız, öz işinizi davam et-
dirirsiz. Daha, deyəcəyiniz nələrsə qaldımı? 

-Vətən uğrunda canından keçən, şəhidlik zirvəsinə yüksələn 
qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, qazilərimizə şəfa arzu 
edirəm. Bu qələbə bizim xalqın birliyinin nəticəsi idi və əlbəttə ki, 
ölkə başçisi, Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uğurlu si-
yasəti və Müzəffər ordumuzun əzmi ilə biz şanlı zəfəri qazandıq. 
Birliyimiz, bütövlüyümüz əbədi olsun. Biz bu 44 günlük mühari-
bədə bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandir və 
Azərbaycanin ayrilmaz hissəsidir... 

Müstəqil.Az 
 
 

Böyükzadə Cavid  
Niyazi oğlu 

 
44-günlük Vətən müharibəsində şüca-

ət göstərərək adını tarixə yazan igid də-
nizçilərimizdəndir. 

Cavid 1995-ci ilin fevral ayının 23-də 
Bakı şəhərində anadan olub. 

2013-cü ildə 20 nömrəli orta məktəbi bitirib və həmin ildən də 
Odessa Milli  Dənizçilik Üniversitetinə daxil olaraq qiyabi təhsil 
alıb. 2018-ci ildə üniversiteti bitirib. Ali təhsilli mühəndisdir. 

Üniversiteti qiyabi oxuduğuna görə  2013-2015 –ci illərdə həqiq 
hərbi xidmətdə olub.  

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin İstehsalat Xidmətlər 
İdarəsində İnformasiya texnologiyaları xidməti şöbəsində mühən-
dis vəzifəsində çalışır. Subaydır.  
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Atası Niyazi Böyükzadə uzun müddət XDND-də yüksək vəzi-
fələrdə çalışıb. Hazırda təqaüdçü olan Niyazi müəllim özünün 
prisipiallığı, işinə, tutduğu vəzifəyə sədaqəti və peşəkarlığı ilə onu 
tanıyanların yaddaşında qalıb, haqqında xoş sözlər danışılmaqda-
dır. 

Cavid Böyükzadə Ali Baş Komandanın qismən səfərbərlik haq-
da sərəncamından sonra 2020-ci ililin sentyabr ayının 30-da səfər-
bərliy idarəsi tərəfindən ordu sıralarına çağrılıb.   

O, Xususi Kimyəvi Silah əleyhinə taborda xidmət edib. Bu ta-
bor müharibənin ilk günlərindən poliqonlarda iştirak edib və dö-
yüş üçün hazırlıq, təcrübə toplayıb. Lakin müharibədə zəhərləyici 
təsirə malik olan raketlərdən, mərmilərdən, minalardan, aviasiya 
bombalarından istifadə olunmadığı üçün taborun döyüş bölgəsinə 
girməyinə ehtiyac olmayıb. 

2020-ci ilin dekabr ayının 8-də təxris olunub. 
 

 
 

Məlikov Teymur  
Məmmədhüseyn oğlu 

  
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-

liyi QSC-nin Xəzər Dəniz Neft Do-
nanması idarəsinin gəmilərində ma-
torcu vəzifəsində çalışır. 

 44 günlük Vətən müharibəsində 
şücaət göstərərək adını tarixə yazan 

igid dənizçilərimizdəndir.  
O, 1990-cı ilin sentyabr ayının 9-da Bakı şəhərində anadan 

olub. 
Natamam orta təhsillidir.  
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2012—ci ilin yanvar ayını 3-də Bakı şəhəri Xətai rayon hərbi 
komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb.  

2013-cü ilin iyul ayının 1-də xidmətini başa vurub. 
Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ASCO Nəqliyyat MMC-

də sürücü vəzifəsində işə düzəlib. Ailəlidir, bir qız övladı var. 
Vətən müharibəsi başlayan gün Xətai rayon Səfərbərlik idarəsi-

nə müraciət edib. Nəhayət 2020-ci ilin sentyabr ayının 30-da  kö-
nüllü olaraq döyüşə getmək, torpaqlarımızı yağı düşməndən azad 
etmək üçün orduya yazılmaq istəyinə müsbət cavab verilib və 
onun ərizəsini qəbul edirblər. 

Oktyabrın 5-də  Xətai Rayon Hərbi Səfərbərlik idarəsinə çağrı-
lır və Mingəçevirdəki “N” saylı hərbi hissəyə, ordan da Ağdamda-
kı “N” saylı hərbi hissəyə göndərilir. O, artireliya briqadasında 
mina atan batereyada baş tuşlayıcı kimi döyüşüb. 

2020-ci ilin dekabr ayının 26-da ordudan tərxis olunub. 
Hazırda əvvəlki iş yerində - ASCO Nəqliyyat MMC-də sürücü 

vəzifəsində işləyir. 
 
 

 

Behbudov Anar  
Hafiz oğlu 

 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-

çiliyi QSC-nin Xəzər Dəniz Neft 
Donanması idarəsinin gəmilərində 
mexanik vəzifəsində çalışır. 

 44- günlük Vətən müharibəsin-
də şücaət göstərərək düşmənə la-
yiqli cavab verən, adını tarixə ya-
zan igid dənizçilərimizdəndir.  
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Anarla əlaqə saxladıq, onun həyat və döyüş yoluna nəzər sal-
dıq,  söhbət etdik. 

-Anar, müharibəni qalibiyyətlə ba-
şa çatdırdıq, bu qələbə də sənin də 
xidmətlərin var, sənə həm sağ ol, deyi-
rəm, həm də qələbə münasibəti ilə 
təbrik edirəm. 

-Çox sağ olun. Bu qələbə xalqımızın 
qələbəsidir, taopaqlarımızın işqaldan 
azad olumasında hər kəsin xidməti 
olub.  

-Özün haqda qısaca da olsa məlu-
mat verərdin 

- Mən 1989-cu ilin may ayının  2-də  Sumqayıt şəhərində ana-
dan olmuşam. 1996-2006-cı  illərdə Sumqayıt şəhərində orta mək-
təbdə təhsil almışam. Elə həmin ildə də  Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasına daxil olmuşam. 2001-ci ildə Akademiyanı bitirib 
gəmi mexanniki ixtisasına sahiblənmişəm.  

2012-ci ildə Hərbi komissarlıq tərəfindən həqiqi hərbi xidmə-
tənçağrılmışam. Ağcabədidəki “N” saylı hərbi hissədə xidmətimi 
2013- cü ilə başa vurmuşam. Hərbi xidmətdən qayıtdığım ildə, işə 
düzəldim. 2013-cü ildən bu günə qədər  Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyində  işləyirəm. Əvvəl matorçu vəzifəsində, sonra isə 
mexannik olaraq əmək fəaliyyətii davam etdirirəm. Ailəliyəm, bir 
uşağım var. 

-Bəs Vətən müharibəsində döyüşçü olaraq keçdiyiniz yola nə 
vaxtdan başladı? 

-2020-ci ilin sentyabr ayının 21 – də səfərbərlik idarəsi tərəfin-
dən təlimə çağrıldım. Təlimlərə operator- elektrik kimi qoşuldum. 
Müharibə başlayanda tankadrom vəzifəsini icra edirdim. Hərbi 
xidmətdə olarkən hava hücumundan müdafiədə qulluq etdiyim 
üçün arxa cəbhədə xidmət etdim. Dekabrın 26-da ordudan tərxis 
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olundum. Hla-hazırda doğma kollektivdə DND də 2-ci mexannik 
olaraq çalışıram. 

- Anar, müharibənin qələbə ilə başa çatdırdıq, qələbə xəbəri 
səndə hansı təəssüratları oyatdı? 

-Bu çox sevindirici bir xəbər idi. İllər idi ki, torpaq itkisinin acı-
sını yaşayırdıq. Artıq 30 il idi ki, Qarabağsız böyüyürdü yeni nəsil. 
Azərbaycan xalqının iradəsi, Ordumuzun şücaəti, Ali Baş Koman-
danın zamanında verdiyi əmr, bütün bnlar bu güm bizlərə qələbə 
sevincini yaşadır. Fürsətdən istifadə edib, AXDG QSC rəhbərliyi-
nə biz dənizçi döyüşçüləri bir an da nəzrətsiz saxlamadığına, dai-
ma qayğımıza qaldığına görə təşəkkürümü bildirirəm. 

 
Müstəqil.Az 

 

 

Hacıyev Nəbi Nüsrət oğlu 
 
44- günlük Vətən müharibəsində şüca-

ət göstərərək adını tarixə yazan igid də-
nizçilərimizdəndir. 

O,  1991-ci il noyabrın 16-sında  Bala-
kən rayonun Katex kəndində anadan 
olub. 

Binəqədi rayonundakı 182 saylı  orta 
məktəbdə oxuyub.  

Ali təhsillidir. Azərbaycan Memarlıq 
və İnşaat universitetind Elektrik mühən-
disliyi  ixtisası üztə təhsil alıb.   

2014 -cu ilin yanvarında həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 2015 -ci 
ilin  yanvar ayında ordudan təxris olmunaraq ehtiyata buraxılıb.  
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 2015- ci ilin mart ayının 1- dən Bibiheybet Gəmi Təmiri zavo-
dunda elektrik quraşdırıcısı kimi işə düzəlib. Ailəlidir. Bir qız öv-
ladı var.  

Nəbi 2020-ci ilin sentyabr ayının 28-də səfərbərlik idarəsi tərə-
findən orduya çağrılıb.  

Onun döyüş yolu Füzuli istiqamətindən başlayıb. Füzuli, Cəb-
rayıl və Zəngilan rayonlarının isğaldan azad olunmasında iştirak 
edib. Dəfələrlə düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını məhv 
edən əməliyyatlarda iştirak edib.  

2020-ci ilin dekabr ayının 28-də ordudan tərxis olunub.   
Hal hazırda Bibiheybət Gemi Təmiri zavodunda işləyir. 
 

 

Haqverdiyev Kənan  
Aydın oğlu 

 
1976-cı ilin noyabr ayının 15-də  Bakı 

şəhərində anadan olub.  
Ali təhsillidir. BDU-nun Beynəlxalq 

Munasibətlər və Beynəlxalq Huquq fakul-
təsini bitirib. 

 1998-2000-ci illərdə hərbi xidmətdə 
olub.  Motoatıcı alayda tağim komandiri olub. 

Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra “Azpetrol” Neft şirkətin-
də işləyib.  

2000-2007 –ci illərdə şirkətin muhafizəsində çalışıb.  
2007- ci ildən bu günə qədər AXDG QSC-nin Bibiheybət Gəmi 

təmiri zavodunda elektrik quraşdırıcısı vəzifəsində çalışır. 
Ailəlidir. İki övladı var. 
Müharibəyə Səfərbərlik idarəsinin çağrışı ilə yola düşüb. 2020-

ci ilin oktyabr ayının 29 –dan düşmənlə vuruşmalarda olub. 
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Qubadlı və Laçının müdafiə və mühafizə olunmasında iştirak 
edib. 

2021-ci ilin fevral ayının 3-də ordudan tərxis olunub.  
Hazırda Bibiheybət Gəmi Təmiri zabodunda isləyir. 
 
 

“Düşməni tamamı ilə məhv  
etmək istəyirdik” 

 
        Mahmudzadə Şükür Müzəffər 
oğlu 44 günlük Vətən müharibəsində 
şücaət göstərərək  adını tarixə yazan 
igid dənizçilərimizdəndir. 

O, 1995-ci ilin mart ayının 28-də 
Sumqayıt şəhərində anadan olub.  

2001-2012-ci illərdə Sumqayıt şəhər 
16 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb. 
2012- 2016- cı illərdə Azərbaycan Döv-
lət Dəniz Akademiyasında Elektrik 
mexannikliyi ixtisası üzrə ali təhsil 
alıb. Təhsilini başa vurduqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə yola 
düşüb. 

2019-cu ildən isə AXDG QSC -yə işə düzəlmək üçün müraciət 
edir. İmtahanları müvəffəqiyyətlə verib DND-da gəmi elektriki ki-
mi işə düzəlib. 

Qəhrəmanımızla onun doğum günündə həmsöhbət olduq. Ye-
ni yaşını təbrik etdik.   

-Şükür, səninlə qələbəmizin sevincini yaşayaraq həmsöhbət 
oluruq. Necədir ovqatın, döyüş yoluna nəzər salaq. 

- Hər şey əladır. Düşmənə gücümüzü göstərdik. Qalib bir döv-
lətin vətəndaşı olmaq insanda hansı hissləri oyadır, hər kəs bunu 
yaxşı bilr. Mən də elə. 
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Vətən müharibəsindəki döyüş yoluma gəldik də isə, əvvəcə 
onu deyim ki, mən 2016 ci ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə 
çağrılmışam. Gəncə şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə ol-
dum, bir müddət sonra isə and icmə mərasimi oldu və Tovuz Ra-
yonu ərazisində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə xidmətimi da-
vam elədim. 2017 - ci ilin iyul ayinin 15-də isə ordudan tərxis olu-
nub, ehtiyyata buraxıldım. 

-Və ixtisasın üszrə müraciət edib dənizdə işə düzəldin.. 
-Əvvəllər bir çox cox yerlərdə işlədim... Dəniz  isinə qəbul ola-

na qədər fəhlə, ofisiant olaraq çalışmışam. Elə tələbə olduğum 
vaxtlardan düz AXDG QSC yə imtahan verib işə qəbul olana kimi. 
İşləyirdim ki, heç olmasa özümün təlabatımı ödəyim, ailəyə kö-
mək olsun. Ailədə 4 nəfərik, atam, anam, qardaşım Bəkir..və 
mən... Mən nişanlıyam. 

-II Qarabağ savaşına nə vaxt yola düşdün? 
-Vətən müharibəsi başlayan gün həm hərbi komisarlıq, həm də 

səfərbərlik  idarəsinin saytından qeydiyyatdan keçdim. Hər gün 
səfərbərlik idarəsinə gedirdim, məni aparın, deyib onları da zinha-
ra gətirmişdim. Şaırılacağımı gözlədim. Sonra gəmiyə işə çıxası ol-
dum. Hərbi komissarlıqdan xahiş etdim ki, məni unutmayın. 
“Şahdağ” gəmisində idim. Türkmənistana səfər etmişdik. Bu za-
man evə zəng ediblər ki, bəs oğlunuz hardadır, təcili gəlsin. Atam 
tez komissarlığa gedib, yazılı şəkildə bildirib ki, oğlum ölkədə de-
yil, qayıdan kimi gələcək. Qorxub ki, fərarilik kimi başa düşülər. 

Gəmi ölkəyə qayıdanda qardaşım zəng edib şad xəbəri verdi 
ki, bəs sənin üçün çağırış gəlib, tez gəl.  

And olsun Allaha ki, sevincimin həddi-hüdudu yox idi. İş yol-
daşlarım, Allah şahididir. Kapitanı bəlkə də bezdirmişdim: - Nə 
vaxt limana yan alacağıq? Tərslikdən də hava külək idi. Axır ki 
külək yatdı. Bir gündən sonra biz limana getdik, körpüyə yan alan 
kimi heyyətlə sagollaşıb idarəyə gəldim, ordan da evə. Səhəri gün 
hərbi komisarlığa gedib sənədlərimi təqdim etdim. Bir sözlə kö-
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nüllü döyüşə getmişəm. Vətən müharibəsində ermənilərə qarşı 
vuruşmuşam və  bununla fəxir edirəm. 

-Beləcə döyüşə atıldın... 
- İlk gəldiyim yer Mingəçevir şəhərindəki hərbi hissə oldu. 

Gəldiyim günün səhəri həmlə taboruna yazıldım. Tələsirdim, təki 
qabağa, ön cəbhəyə gedim. İki gün səbirsizliklə gözlədim. İki gün-
dən sonra Daşaltıya döyüş bölgəsinə yola düşdük. Mən Talış-Su-
qovuşan istiqamətində vuruşmuşam. Amma əsas hədəfimiz Ag-
dərə idi...  Bizə verilən əməliyyat tapşırığı belə idi.   Biz Agdərə 
ugrunda doyüşəcəkdik....dəfələrlə irəli hücuma keçdik. Amma 
muəyyən səbəblərə görə taborumuz gözləməli də olurdu. Erməni-
ləri muhasirədə saxlamışdıq... 

Noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işgaldan azad olunanda bizə xəbər 
gəldi ki hazırlaşın,  son , amma həlledici hucuma gedəcəksiz, nə-
yin bahasına olursa olsun Ağdərə alınmalıdır, deyildi.  

Hami sevindi, amma gecə biz o ətrafda doyuş tapşırığ üçün 
yola düşəndə bizi tamam başqa bir istiqamətə apardılar.  

Bu da bizi demək olar ki ölümdən xilas etdi. Bizim gedəcəyi-
miz kordinat düşmən tərəfindən bombalandı, heç kəs salamat qal-
mayacaqdı.   

Biz Cəbrayılda olanda artıq döyüşün dayanması, düşmənin 
təslim olması xəbəri  verildi....Bu xəbər bizləri bir az uzsə də həm 
də sevinirdik. Biz düşməni tamamı ilə məhv etmək istəyirdik. 
Amma çox şükürlər olsun ki, müharibə qələbəmizlə başa şatdı.  

İki gün Cəbrayılda qaldıq. Düşmən yenidən hücum edə bilər-
di. Sonra Mingeçivirə gəldik. 10 gündən sonra isə dekabrın 27-də 
Ağdamada idik. 31 dekabrda isə tərxis olundum.  

Prezidentin sərəncamı ilə 3 medalla təltif olunmağım üçün si-
yahıda adım da var. Gözləyirik, verəcəklər inşallah. Səmimi deyi-
rəm, 

44 günlük Vətən müharibəsində iştirak etmək mənə qismət ol-
duğuna görə  çox sevinirəm.  
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Biz döyüşçülərə göstərdiklərio diqqət və qayğıya görə AXDG 
QSC- nin sədri Rauf Vəliyevə və AXDG QSC- nin bütün əməkdaş-
larına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

 "DSD" İB-nə də təşəkkür edirəçm ki, bizləri unutmur, döyüş 
yolumuzu işıqlandırır. Çox sag olsunlar... 

 
 

Əbilzadə Ərəstun  
Əli oğlu 

 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 

QSC-nin Xəzər Dəniz Neft Donanması 
idarəsinin "Şahdağ" təchizat gəmisində 
kapitanın 2-ci köməkçisi, 44- günlük Və-
tən müharibəsində şücaət göstərərək 
adını tarixə yazan igid dənizçimizdir.  

Əbilzadə Ərəstun Əli oğlu 1993-cü 
ilin may ayının 13 – də Biləsuvar rayonunun Bəydili kəndində 
anadan olub.  

1999-cu ildə şəhid K.Ağayev adına Bəydili kənd orta məktəbi-
nin 1-ci sinifinə gedib.  

2010- cu ildə orta məktəbi bitirib, Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının  "Gəmiçilik və Gəmilərin hərəkətinin idarə olun-
ması" fakultəsinə daxil olub.  

2014-cü ildə ADDA-nı bitirib, həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 
Hərbi Hava Qüvvələrinin Hava hücumundan müdafiə qoşunla-
rında xidmət edib, 2015- ci ildə ordudan təxris olunaraq ehtiyata 
buraxılıb.  

Elə həmin il AXDG QSC XDND- sı idarəsində matros vəzifəsi-
nə işə qəbul olunub.  

2016- cı ildə gəmi sürücüsü olaraq kapitanın 3- cü köməkçisi 
vəzifəsində işləmək üçün uğurla imtahan verib. 
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 2019- cu ildən də kapitanın 2-ci köməkçisi vəzifəsində çalışır.  
2020-ci ilin sentyabr ayının 21-də   döyüş əməliyyatları ilə əla-

qədər olaraq Ölkə başçısının qismən səfərbərlik haqda sərəncamı-
na əsasən döyüş təlimlərində iştitirak etmək  yenidən ordu sırala-
rına çağırılıb.  

Ağcabədidə “N” saylı hərbi hissədə döyüş təlimlərində iştirak 
edib. 

Ermənilərin növbəti təxribatındn sonra döyüşlər başlayan gün-
dən Xocavənd rayonunun azad olunması uğrunda döyüşlərdə iş-
tirak edib.  

44 günlük Vətən müharibəsi bitdikdən sonra Ağdam rayonu-
nun mühafizəsi və müdafiə olunmasında xidmətini davam etdirib.  
2020- ci ilin dekabr ayının 27-də ordudan tərxis olunub . Bizimlə 
müharibə haqqında danışarkən 

2- ci Qarabağ müharibəsində olduğuma, torpaqlarımızın azad 
olunmasında  döyüşlırdə iştirak etdiyimə görə fəxr edirəm.  

Hər zaman bizləri nəzərinizdə saxladığına görə AXDG QSC-
nin rəhbərliyinə və  "DSD"-nə  döyüşçü dənizçilər adından təşək-
kürümü bildirirəm. 

 

 

“Mənə evdə tapşırıblar 
ki, şəhid olmasan  

evə qayıtma” 

 
Fətəliyev Tural Böyükağa oğlu 

1990-cı ilin yanvar ayının 30-da  
Bakı şəhər Qaradağ rayonunda 
anadan olub . 

2007-ci ildə Qaradağ rayonu Korgöz qəsəbəsində yerləşən 197 
saylı orta məktəbi bitirib.  
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2008-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb, 2009-cu  ildə ordu-
dan təxris olunub.  2010 –cu ildə Bibiheybət  Gəmi Təmiri zavo-
dunda çilingər vəzifəsində işə düzəlib.  

2020-ci ilin 21 sentyabrında Cənab Prezidentin  qismən Səfər-
bərliklə əlaqədar olaraq elan olunan sərəncamı ilə  ordu sıralarına 
təlimlərə çağrılıb. Təlimlərdə iştirak etdikləri zaman ermənilərin 
yeni təxribatı baş verib. Sentiyabır ayının 27-də  Füzuli istqamətin-
dən döyüş əməliyyatı haqda verilən əmrə əsasən düşmənin hücu-
munun qarşısı alınıb. 

Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut,  Xocavənd istiqamətində sürücü ola-
raq silah-sursat və digər döyüş üçün lazım olan yüklərin daşınma-
sında  iştirak edib. Dəfələrlə çətin vəziyyətlərdən üzü ağ çıxıb, ve-
rilən tapşırıqları ləyaqətlə yerinə yetirib.  

Özü bu haqda belə deyir: 
Müharibəyə bir çox qeyrətli və cəsur oğullarımız kimi könüllü 

olaraq getmişəm. Bu, hər bir azərbaycanlı kimi mənim də borcum 
idi. Hələ uşaqikən bədnam qonşularımızın xalqımızın başına gə-
tirdikləri müsibətlər barədə çox eşitmişdim. Onların vəhşicəsinə 
qətlə yetirdikləri günahsız vətəndaşlarımızın, ahıl insanlarımızın, 
körpə balalarımızın ruhu sözsüz ki, çox narahat idi. Milyondan 
çox qaçqını olan ölkənin vətəndaşı olmaq bir azərbaycanlı kimi 
məni çox narahat edirdi. Odur ki, müharibəyə qatılmaq barədə bir 
an olsa belə tərəddüd etmədim.  

Müharibədən tərxis edilməyimdən xeyli müddət keçməsinə 
baxmayaraq hər şeyi dünənki gün kimi xatırlayıram. Orduya hər-
bi əməliyyatlar Füzuli və Xocavənd rayonlarında gedərkən qoşul-
dum. Və gördüklərim məni xeyli heyrətləndirdi. Bizim əsgərlər 
öndə getmək üçün irəli can atırdılar. Ölümdən qorxmaq və çəkin-
mək bizə yad idi. Hamı düşməni məhv etməyi, bunun üçün gərə-
kirsə şəhid olmağı arzu edirdi. Hətta əsgər yoldaşlarımızdan biri 
belə bir zarafat edirdi: “Mənə evdə tapşırıblar ki, şəhid olmasan 
evə qayıtma.” Bəli, qəribə səslənsə də bu reallıq idi. Azərbaycan 
əsgəri mənfur düşməndən qisas almaq üçün şəhid olmağa hər an 
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hazır idi. Amma o şərtlə hazır idi ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
bərpa olunsun, məğlub xalq damğası üzərimizdən götürülsün. 
Düşmənin təslim olması barədə elanı eşidəndə bir çox döyüş yol-
daşlarım əsəbdən ağlayırdı. Deyirdilər ki, biz onların kökünü kəsə 
bilmədik. Onlar bizim vətəndaşları doğma torpağımızdan ayaqya-
lın qovduğu üçün biz onları belə rahat buraxmamlı idik. Lakin əl-
bəttə ki bu əsəbdən irəli gələn fikirlər idi. Allaha çox şükürlər ol-
sun ki, hər şey bizim xeyrimizə həll olundu. Ərazi bütovlüyümüz 
bərpa olundu. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, onların ailə-
lərinə isə səbr diləyirəm. Şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyi-
rəm. Onların fədakarlığı və əlbəttə ki, cənab Prezidentin düzgün 
siyasəti nəticəsində xalqımız qələbə bayramını yaşadı. Ali Baş Ko-
mandanın hər bir çıxışı, çağırışı və düşmənə göstərdiyi dəmir 
yumruğu bizim qollarımıza qüvvət verirdi. Xalqımız da bizi cəb-
hədə diqqətdə saxlayırdı. Bizim üçün arxa cəbhədən tez-tez isti 
paltarlar, yemək və onlarla vacib olan gündəlik ləvazimatlar gön-
dərilirdi. ASCO rəhbərliyi də bizi və ailələrimizi daim diqqətdə 
saxlayırdı. Hər cür dəstək və kömək edilirdi. Bu cür münasibətin 
qarşılığında mən döyüşməyə bilməzdim. Artıq bütün dünya bilir 
ki Qarabağ Azərbaycandır! Və bu şüar sübuta ehtiyacı olmayan 
təsdiq cümləsidir!   

Tural 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak etməsi ilə bağlı 
qürur duyduğunu xüsusi ilə qeyd deyir.  

 

 

  "Bu savaş Qələbəmizlə  
bitməli idi" 

 
Hüseynzadə Toğrul  
Beytulla oğlu Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi QSC- nin Dəniz Nəqliyyat Donanması idarəsinin 
"Naxçıvan" gəmi- bərəsi kapitanının növbə köməkçisi, II Qarabağ 
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savaşında 44- günlük Vətən müharibəsində şücaət göstərərək adı-
nı tarixə yazan igid dənizçilərmizdəndir.  

Toğrul Beytulla oğlu 1995- ci ilin aprel ayının 4-də Astara rayo-
nun Kijəbə qəsəbəsində anadan olub.  

2012- ci ildə Astara rayon Kijəbə qəsəbəsi Nail Həsənov adına 
tam orta məktəbi bitirib və elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Də-
niz Akademiyasının "Gəmi Sürücülüyü" fakültəsinə qəbul olunub.  

2016- cı ildə Akademiyanı bitirib, həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb.  
2017- ci ildə xidməti başa vurduqdan sonra ordu sıralarından 

təxris olunaraq ehtiyata buraxılıb.  
2018- ci ildən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC- nin 

Dəniz Nəqliyyat Donanması idarəsinin gəmilərində matros vəzifə-
sində işə başlayıb.  

2020- ci ilin sentyabr ayının 20-də  Prezident İlham Əliyevin  
verdiyi sərəncamdan irəli gələn qismən səfərbərliklə əlaqədar ola-
raq  ordu sıralarına döyüş təlimləri üçün səfərbər olunub.  

Təlimlərdə iştirak etdikdən sonra Toğrulun da döyüşçüsü ol-
duğu hərbi hissə sentyabr ayının 27- si səhər saat 07:00 radələrin-
də Xocavənd istiqamətində düşmənin təxribatına və hücumuna 
qarşı əks hücuma keçib.  

O, Xocavənd və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlər-
də döyüşçü olmaqla yanaşı kəşfiyyatçı-tərcüməçi vəzifəsində də 
iştirak edib.  

Toğrul döyüşlər haqda söhbət etdikdə özündən çox döyüşçü 
yoldaşlarından bəhs etməyə üstünlük verir. Müharibəni hansı şə-
raitdə başa vurdun sualına, Sonuncu döyüş əməliyyatımız noyab-
rın 8- i Xocavənddə “Üç təpə” adlanan strateji əhəmiyyətli yük-
səkliyin azadlığı uğrunda gedən döyüş oldu, deyir. 

2020-ci ilin dekabr ayının 25-də   Ali Baş Komandanın sərənca-
mına əsasən "Xocəvəndin işğaldan azad olunması" medalı ilə təltif 
olunub. 

Toğrul Beytulla oğlu II Qarabağ savaşının iştirakçısı olmasın-
dan fəxrlə danışır: 
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“Çox şadam ki, 44 günlük Vətən müharibəsində mən də işti-
rak etmişəm. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında, er-
məni qaniçənlərinin əzəli torpaqlarımızdan qovulmasında  mə-
nim də rolum  olub. Xocavəndin, Ağdamın və Qubadlının azad 
olunması əməliyyatlarında iştirak etmişəm. Biz qalib gəldik .  
Bu savaş Qələbəmizlə bitməli idi, bitdi də.  

 
 

Əliyev Bəxtiyar 
Fikrət oğlu 

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi QSC-nin Zığ Gəmi Təmiri və Ti-
kinti Zavodunun Elektrik quraşdır-
ma bölməsinin gəmi elektrik quraş-
dırıcısı olan Bəxtiyar 44- günlük Və-
tən müharibəsi zamanı Ordumuzun zabiti kimi döyüşlərdə şücaət 
göstərərək adını tarixə yazan igid dənizçimizdir.  

 Əliyev Bəxtiyar Fikrət oğlu 1977- ci ilin noyabr ayının 18- də 
Quba rayonunda anadan olub.  

1994- cü ildə Bakı şəhərində 20 saylı tam orta məktəbi bitirib.  
1995- ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinə qəbul olunub.  
1999- cu ildə Universiti bitirib və 2000- ci ildə həqiqi hərbi xit-

mətə yollanıb.  
2001- ci ildə hərbi xidməti başa vurub və ordu sıralarından təx-

ris olunub. Elə həmin ildən də  Paris komunnası adına Gəmi Tə-
miri zavodunda əmək fəaliyyətinə başlayıb.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.09.2020- ci il tarixli 
Sərəmcamına və Azərbaycan Respublikasında Səfərbərlik hazırlığı 
və səfərbərlik haqqında qanuna əsasən 2020- ci ililin noyabr ayının 
8-də səfərbərliy idarəsi tərəfindən ordu sıralarına cəlb edilib.  
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İlk döyüş yolu Qubadlı rayonu istiqamətində olub. Bu rayonun 
düşməndən təmizlənməsində və  azad edilmiş  ərazilərin müda-
fiəsində olub.  

2021- ci ilin fevral ayının 2-də  ordudan təxris olunub. Hazırda 
doğma kollektivdə, ASCO ailəsində əmək faliyyətini davam etdi-
rir. 

Müharibədən söz düşəndə sadəcə, çox şadam ki, 44 günlük Və-
tən müharibəsində  mən də iştirak etmişəm, düşmənin məhv edil-
məsində,  torpaqlarımızın azad olunmasında mənim də xidmətim  
olub, deyir.. 

 
 

“Çox xoşbəxtəm ki,  
Vətən müharibəsinin 

 iştirakçısıyam” 
 
Kazımov  Səbuhi Çingiz oğlu Azər-

baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC- nin 
Xəzər Dəniz Neft Donanması idarəsinin 
İstismar şöbəsinin PM modlu üzrə mü-
həndis vəzifəsində çalışır. 

Səbuhi Çingiz oğlu 44  günlük Vətən 
müharibəsində şücaət göstərərək adını tarixə yazan igidlərimiz-
dəndir.  

O, 1988- ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əslən Cəlilabad 
rayonundandır. Atası Çingiz bəy XDND-nin təcrübəli və veteran 
gəmi kapitanlarındandır. 

Səbuhi 2006- cı ildə Bakı şəhəri Xətai rayonu 98 saylı orta mək-
təbi əla qiymətlərlə bitirib. Elə həmin ildə də Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının "Nəqliyyatda daşınmaların və idarə etmə-
nin təşkili" fakültəsinə qəbul olunub. 2010- cu ildə Akademiyanı 
bitirdikdən sonra həqiq hərbi xidmətə çağrılıb. 2011- ci ildə də 
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hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ordu sıralarından ehtiyata 
buraxılıb.  

İlk iş yeri Abşeron Neft Donanması olub. O, matros vəzifəsin-
də əmək fəaliyyətinə başlayıb.  

Sonralar, 2014- cü ildə elan olunmuş daxili vokansiyaya görə 
müsabiqədə iştirak edərək XDND- sı idarəsində İstismar şöbəsin-
də mühəndis- dispetçer vəzifəsinə təyinat alıb. 

Səbuhi Kazımov döyüş yolu haqda belə deyir: 
“2020- ci ilin 29 sentyabrında Azərbaycan Ordusunu Ali Baş 

Komandanı tərəfindən səfərbərlik və xidmətə çagırış sərəncamı ilə 
ordu sıralarına çağrılmışam və 2- ci Qarabağ müharibəsində işti-
rak etmişəm”.  

Milli Ordunun sıralarına döyüşə qoşulan Səbuhi 2020- ci il 
yanvar ayının 11-i tarixində Xüsusi təyyinatlı qüvvələrin tərkibinə 
ezam olunur, tank əleyhinə bölükdə düşmənə qarşı amansız dö-
yüşlərdə iştirak edir. Ağdərə, Tərtər, Hadrut, Xocavənd və Şuşa 
döyüşlərinin iştirakçısı olan qəhrəmanımızın hesabında onlarla er-
məni faşistlərinin cəsədi var.  

Qəhrəmanımız Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə mərmi dalğa-
sına düşüb, yüngül beyin zədəsi alıb.  

Çox xoşbəxtəm və qürur duyuram ki, 2- ci Qarabağ müharibə-
sinin iştirakçısıyam, deyən Səbuhi Kazımov döyüşçü dənizçiləri-
mizə göstərilən qayğı və diqqətə görə AXDG QSC rəhbərliyinə tə-
şəkkürünü bildirir. 

 
Səbuhi Kazımov Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

sərəncamı ilə, II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Şumanın, 
Suqovuşanın, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə 
təltif edilib. 

0 "DSD" İB-nin təsis etdiyi  “Ön cəbhədə göstərdikləri misilsiz 
qəhrəmanlığa gərə   “Vətən naminə” diplomu ilə təltif olunub. 
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Yaralı vəziyyətdə  
döyüşən dənizçi 

-əsgər 
 

Sadıqov Qabil Yaşar oğlu 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyi QSC-nin Xəzər Dəniz 
Neft Donanması idarəsinin "General Əsədov" sərnişin gəmisinin 
böyük matorçusu, 44- günlük Vətən müharibəsində şücaət göstə-
rərək adını tarixə yazan igid dənizçimizdir.  

 Qabil Yaşar oğlu 1988- ci ilin mart ayının 11-də  Ucar rayonun 
Qazıqumlaq kəndində anadan olub. 2005- ci ildə Qazıqumlaq 
kənd orta məktəbini bitirib. 2006-2007- ci illərdə hərbi xidmətdə 
olub. 2007-ci ildə Bakı Balıq Sənaye Kollecinə daxil olub. 2008- ci 
ilin may ayından Xəzər Dəniz Neft Donanması idarəsində motor-
çu vəzifəsində çalışır.  

27 sentyabr 2020-ci ildə Ali Baş Komandanın qismən səfərbər-
lik haqqında imzaladığı sərəncamından sonra könüllü olaraq Və-
tənimizin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək üçün 
səfərbərlik idarəsinə müraciət edib. İşğal altında olan torpaqları-
mızın erməni əsarətindən qurtarmaq, doğma torpaqlarımızı azad 
etmək üçün Vətən müharibəsində misilsiz qəhrəmanlığı ilə döyüş-
çü yoldaşlarının və komandirlərinin yaddaşında qalıb. Füzuli, 
Cəbrayıl və Xocavəndin azad olunmasında manqa komandiri kimi  
şərəfli döyüş yolu keçib. Noyabr ayının 2-də, düşmənin təslimçilik 
aktına 9 gün qalmış Qırmızı Bazar ətrafında gedən döyüşlərdə xü-
susi şücaəti ilə fərqlənib. Elə həmin döyüşdə də yaralanıb. Uzun 
müddət yaralı vəziyyətdə mübarizə aparıb. Tabeçiliyində olan əs-
gərlərə və komandirinə yaralanmağını bildirməyib. Bir müddət-
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dən sonra yaralı olduğu məlum olur və ilk tibbi yardım göstəril-
dikdən sonra həkimlərin yardımı sayəsində hospitala yerləşdirilib. 
Müayinə zamanı bədənimin müxtəlif yerlərində 13 ədəd qəlpə aş-
kar olunub.  

Qabil Yaşar oğlu Ali Baş Komandanın sərəncamına əsasən "Və-
tən uğrunda" " Füzulinin azad olunmasına görə ",  "Cəbrayılın 
azad olunmasına görə " və "Xocavəndin azad olunmasına görə" 
medalları ilə təltif olunub. 

Onunla söhbətimiz zamanı təvəzökarlıq etdi, sadəcə, fəxr edi-
rəm ki, uzun müddət işğal altında qalan Vətənimizin azadlığı uğ-
runda gedən döyüşlərdə mən də iştirak etmişəm, dedi. Müharibə 
zamanı və müharibədən sonra da AXDG QSC- nin rəhbərliyinin, 
eləcə də  "DSD" İB-nin döyüşçülərimizi daima diqqətdə saxladığı-
na görə təşəkkürümü bildirir. 

 
 

“Düşmənin 115 canlı 
qüvvəsin məhv etdik” 

 
Rüstəmov Ramal Ramin oğlu 

 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-

yi QSC- nin balansında olan Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasının 
"Gəmi Elektrik Mühəndisliyi" fakültə-
sinin 2020- ci il məzunu,  44- günlük 
Vətən müharibəsində şücaət göstərərək adını tarixə yazan igid də-
nizçimiz.  

Rüstəmov Ramal Ramin oğlu 1998- ci ilin noyabr ayının 25-də  
Biləsuvar rayonunda anadan olub.  

2016- ci ildə Biləsuvar rayonundakı  Şəhid Oktay Babayev adı-
na tam orta məktəbi bitirib və həmin ildə də Azərbaycan Dövlət 
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Dəniz Akademiyasının "Gəmi Elektrik Mühəndisliyi" fakültəsinə 
qəbul olunub.  2020- ci ildə Dəniz Akademiyasının məzunu oldub. 
2020- ci ilin yay aylarında hərbi xidmətə çağrılıb və “ N” saylı  
hərbi hissədə xidmət edib.  

Ramal şərəfli döyüş yolu keçib. Vətən müharibəsində düşmə-
nin məhv edilib, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında onun 
da xüsusi xidmətləri, göstərdiyi şücaətlər var. 

Keçdiyi döyüş yolu haqda belə deyir: 
“2020- ci ilin sentyabr ayın 27-də  əsgəri olduğum hərbi hissə-

nin tərkibində işğalda olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrun-
da başlanan II  Qarabağ döyüşlərinə qatıldım. Ordumuzun elə ilk 
gündən düşmənin təxribatına cavab verərək hücuma keçməsi qə-
ləbənin çox da uzaqda olmamasından xəbər verirdi. Mən bir dö-
yüşçü olaraq Qarabağımızın Xocavənd, Cəbrayıl və Füzuli rayon-
larının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdim. Bu ra-
yonların önəmli olan strateji mövqelərinin azad olunmasında fəal 
oldum. Çoxlu sayda düşmənin məhv edilməsində birdöyüşçü 
olaraq xidmətlərim oldu. Bununla yanaşı  neçə-neçə yaralı və şə-
hid olan qardaşlarımızı döyüş meydanından çıxartmışam”.  

Ramal döyüşlərin birində yaralanıb. O, həmin anı belə xatırla-
yır: 

Oktyabr ayının 21- i idi, Füzuli uğrunda ölüm -dirim savaşı ge-
dirdi. Düşmənin qurduğu istehkamlar, göstərmək istədiyi müqa-
vimət qəhrəman oğullarımızın həmlələrinə dözmürdü. Ermənilər 
geri çəkilir, fərarilik edirdilər. Buna baxmayaraq düşmən özünün 
çirkli və işğalçılıq niyyətindən də əl çəkmirdi. Bu ağır, lakin bizim 
üçün şərəfli olan döyüşlər zamanı düşmənin minaatan mərmisinin 
partlayışı nəticəsində qarın boşluğundan, sağ qolumun, sol ayağı-
mın və digər nahiyələrimdə dəlib keçən qəlpələrdən aldığım yara-
lar  və  sınıq diaqnozu ilə yaralandım. Ağır döyüş oldu. Həmin 
gün 22 şəhid verdik  və xeyli yaralımızın olmasına baxmayaraq 
düşmənin 115 canlı qüvvəsin məhv etdik. Bu döyüşdə Füzuli ra-
yonunun Gecəgözlü kəndini işğaldan azad etdik. Mənə və digər 
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yaralı qardaşlarımıza döyüş yoldaşlarımız ilk tibbi yardım göstər-
dikdən sonra döyüş meydanından çıxartdılar. Döyüşlərdən ara-
lanmaq istəmirdim, elə bilirdim ki, məni burdan aparsalar, düş-
mənin qarşısını almaqda bir qədər çətinlik yaranar. Amma igid 
döyüşçülərimiz, həkimlərimiz bizi, istəməsək də  ambulans ma-
şınlarına çatdırdılar. Təcili olaraq yaralılarımızı  Füzuli rayon mər-
kəzi xəsdəxanasına yerləşdirdilər. 2 dəfə əməliyyat olundum. Son-
ra bildim ki,  ayaq, qol və qarın nahiyəmdən 20 qəlpə çıxarıblar, 3 
qəlpə isə hələ də bədənimdə qalıb. Oktyabırın 23- ü Yevlax rayon 
mərkəzi xəsdəxanasına yerləşdirildim. 3-cü əməliyyatım uğurla 
başa çatdı və ayağıma "Yelizarov" aparatı qoyuldu. Noyabırın 19- 
u Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalına yerləşdirilərək 4- cü əmə-
liyyatı elədilər. Şükür ki, peşəkar həkimlərimizin sayəsində sağ-
lamlığıma qayıtdım.  

Çox şadam ki, 44 günlük müharibənin 25 gününü döyüşlərdə 
fəal iştirak eləmişəm və tarix yazanlardan biri olmuşam. 

Biz döyüşçülər qarşımıza bir məqsəd qoymuşduq ki, torpaqla-
rımızın hamısını işğaldan azad edək və bizdən sonra bu dərd ba-
lalarımıza  qalmasın ki, o gül balaların üzləri həmişə gülsün. Axı 
bu qələbə neçə-neçə qardaşlarımızın canı bahasına başa gəldi. 
Yüzlərlə övladımız şəhadətə qovuşdu  və neçə-neçə qardaşlarımız 
Vətən uğrunda savaşda qazi oldu. Mən şəhid olmasam da, şükür-
lər olsun ki, qazi oldum. 

Özümlə və döyüş yoldaşlarımla fəxr edirəm, çünki verilən bü-
tün tapşırıqları sorğusuz sualsız, qorxmadan yerinə yetirdiyim 
üçün vicdanımız  rahatdı. 

İnşallah, bir  arzum da odur ki,  hərbi xidmətimi başa vurduq-
dan sonra, AXDG QSC- nin gəmilərində ixtisasıma uyğun işə dü-
zəlim. 

Hər zaman bizləri nəzərərinizdə saxladığınız üçün “DSD” İB 
sədr və kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. 

P.S. Ramal Müharibə bitdikdən sonra AXDG QSC-yə ixtisa-
sına uyğun işlə təmin edilmək üçün müraciət edib, hal-hazırda 
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AXDG  QSC-nin  DND-nin   “ORDUBAD" gəmisində elektrik 
vəzifəsində çalışır. 

 

 
 

“Yaxınlarımdan gizli 
olaraq  Səfərbərlik  
idarəsinə getdim” 

 
Əhmədli Elnur Xaləddin oğlu 

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
QSC-nin Xəzər Dəniz Neft Donanması 
idarəsinin "Üfüq" sərnişin gəmisində 

matros vəzifəsində çalışan Əhmədli Elnur Xaləddin oğlu  44- gün-
lük Vətən müharibəsində şücaət göstərərək adını tarixə yazan 
igidlərimizdəndir. 

Elnur Xaləddin oğlu 1995-ci ilin oktyabr ayının 24-də  Ucar ra-
yonunun Qazyan kəndində anadan olub. 2001-2012-ci illərdə 1 
saylı Qazyan kənd orta məktəbində təhsil alıb.   

2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdin-
də Balıq Sənayesi  kollecinin  "Gəmi sürücülüyü" fakültəsinə qəbul 
olunub.  

2013-üc ildə  hərbi xidmətə çağrılılıb. 2015-ci ildə hərbi xidməti 
başa vurduqdan sonra təhsilini  davam etdirib. 2017-ci ildə kolleci 
bitirib. 

Prezident İlham Əliyevin qismən səfərbərlik haqda sərənca-
mından sonra 2020-ci ilin sentyabr ayının 29-da ordu sıralarına 
çağrılıb.  

Keçdiyi döyüş yolu haqda özü belə deyir: Çağırışın ilk günün-
dən Tərtərdə yerləşən  “N” saylı hərbi hissədə maaddi texniki tə-
minat taqımında  xidmətə başlamışam. Talış və Suqovuşan istiqa-
mətində ordumuzun apardığı döyüş əməliyyatlarını  “axsatma-
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maq” üçün taborumuz davamlı olaraq tapşırılan və öhdəmizə dü-
şən bütün əməliyyatlarda fəaliyyətdə olub. Döyüş əməliyyatları 
bitdikdən, düşmən təslim olduqdan  sonra Qubadlı və Laçın ra-
yonlarının mühafizəsini qoruyan taborun tərkibində xidmətimi 
davam etdirmişəm. Cənab prezidentin sərəncamı əsasında "Vətən 
müharibəsi iştirakçısı" və "Laçının azad olunmasına görə" medalı 
ilə təltif olmuşam. 

Döyüşlərdən qayıtdıqdan sonra AXDG QSC -nin sədri Rauf 
Vəliyevin biz döyüşçülərə göstərdiyi diqqət və qayğı əsasında 
2021-ci ilin mart ayında  Xəzər Dəniz Neft Donanması idarəsinə 
matros vəzifəsində çalışmaq üçün işə qəbul olunmuşam. Biz dö-
yüşçüləri hər zaman nəzərinizdə saxladığınız üçün AXDG QSC-
nin rəhbərliyinə və eləcə də "DSD" İB kollektivinə dərin təşəkkü-
rümü bildirirəm, deyən Elnur əlavə edir ki, bütün zamanlarda əl-
də silah tutub Vətənimizin qorunması üçün döyüşə atılmağa ha-
zırdır. 

 
“Vətən müharibəsində olmağım 

 Tanrının mənə verdiyi ən böyük paydır” 
 
Əhmədov Vüqar Zahid oğlu 

1992- ci ilin mart ayının 2- də də Bakı şə-
hərində anadan olub.  

2010- cu ildə Bakı şəhəri 194 saylı 
tam orta məktəbi bitirib. Elə həmin ildə 
də  hərbi xidmətə yola düşüb. 2011- ci il-
də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sı-
ralarından təxris olunub, ehtiyyata bu-
raxılıb.  

Dənizçi olmaq istəyib. 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-

miyasının nəzdində yaradılan 6 aylıq kursda matorcu ixtisası üzrə 
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təhsil alıb. 2016- cı ildə Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
QSC- nin XDND- sı idarəsinə işə düzəlib.  "Zülfi Hacıyev" kran gə-
misində matorçu vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb.  

Vüqarın dənizçi həyatı haqda qısaca bunları demək olsa da, 
lakin bir döyüşçü kimi haqqında danışmaqla bitməz. Cəmi 44 gün 
çəkən Vətən müharibəsində minlərlə Azərbaycan oğlu kimi onun 
da dastanlara sığacaq bir döyüş yolu olub. 

Özü o günlər haqda da təvəzökarlıq edir:  
 2020- ci ilin 29 sentyabrında Cənab Prezidentimizin verdiyi 

Səfərbərlik sərəncamı ilə ordu sıralarına çağrıldım. Bir an belə tə-
rəddüd etmədim. Özümü Vətənimə lazım olan bir adam kimi gör-
düm, bu mənə qürur verirdi.  

İlk döyüşdən düşmənə qarşı amansız olduğumu hiss et-
dim. Başqa cür də ola bilməzdi, axı, deyir.  Ordumuz bütün cəbhə 
boyu düşmənə qarşı hücuma keçmişdi. Mən Suqovuşan, Ağdam 
və Tərtər döyüşlərində atıcı vəzifəsində iştirak etmişəm. Suqovu-
şan uğrunda gedən döyüşdə sol gözümdən zədə aldım və tədricən 
görmə qabiliyyətim zəiflədi. Həmin döyüşdə şəhidlərimiz, çoxlu 
sayda yaralılarımız oldu.  

Danışdıqca öyüş səhnələrini yada salır, itkilərimizin olma-
sının acısını ağır-ağır aldığı nəfəsindən hiss etməmək olmur:  

Tabor  komandirimiz mayor Anar Şükürov qəhrəmancası-
na şəhid oldu. Onun nəşinin neytiral ərazidən çıxardılmasında iş-
tirak etdim, deyir, sonra əlavə edir,  fəxr edirəm ki,  44 günlük Və-
tən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə 
mən də iştirak etmişəm. Bu, Tanrının mənə verdiyi ən böyük pay-
dır.  

 



Faiq Balabəyli 
 

 140

 

“Polad Həşimovun şəhid olma xəbərini Qara 
dənizdə  aldım və çox sarsıldım” 

 
Qasımılı Cavidan Vahid oğlu 
1993-cü ilin oktyabr ayının 7-də Bakı 

şəhərində anadan olub. Əslən Ağdam rayo-
nun Mərzili kəndindəndir. 

Dənizçidir. ADDA-nı gəmi sürücü-
lüyü fakultəsini bitirib. Xarici şirkətlərə ka-
pitanın baş köməkçisi vəzifəsində çalışır.  

Uşaqlıq illərini xatırlayır: Ailəmiz 
məcburi köçkün olaraq əvvəlcə İsmayıllı ra-
yonunda çadırda, sonra öz tikdiyimiz "qaçqın daxmasında" məs-
kunlaşmışdı. Biz düz 10 il orada yaşadıq. Böyük çətinliklərlə hər 
gün uzaq məsafəyə piyada  məktəbə gedərdim.  İbtidai sinfi orada 
başa vurdum. Ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər haqqında ailəm 
mənə tez-tez danışardı və bütün bu çətinliklər mənim içimdə düş-
mənə nifrət hissini gündən-günə artırırdı. Bu hər bir məcburi köç-
kün ailəsində, eləcə də bütün xalqımızda  belə idi. 

Cavidanın ailəsi 2004-cü ildə Bakıya köçür. Burada təhsilini 
davam etdirir: 

“2011-ci ildə Binəqədi rayonu şə-
hid Zakir Məmmədov adına 103 saylı or-
ta məktəbin məzunu oldum. Elə həmin 
ildə də ADDA-nın "Gəmi Sürücülüyü" fa-
kultəsinə ixtisasına daxil oldum. 2015-ci 
ildə Akademiyanı bitirib magistraturaya 
daxil oldum və hərbi xidmətə yollandım.  

Hərbi xidmətimi Azərbaycanın 4 
ən çətin postundan birində, 7 qardaş dağ-
larının 6-cı zirvəsində, 3293 metr yüksək-
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likdə yerləşən Polad Həşimov tərəfindən azad olunan və onun şə-
rəfinə "Polad postu" adlandırılan postda çəkdim. Şəhid generalı-
mızı elə o vaxtdan tanıdım haqqında çox xoş sözlər eşitdim. Hərbi 
xidməti başa vurub Akademiyada bir müddət müəllim kimi fəa-
liyyət göstərdim. Sonra gəmilərdə işə başladım”! 

Cavidan xarici şirkətlərdə matros, kapitanın 2-ci köməkçisi, 
baş köməkçi vəzifələrində işləyib. Uşaqlıqdan düşmənə nifrət bəs-
ləyən, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçmiş in-
sanların qisasını almaq istəyi ilə yaşayan Cavidan, Polad Həşimo-
vun şəhid olma xəbərini Qara dənizdə aldım və çox sarsıldım, de-
yir. Qara dənizdə işini müvəqqəti olaraq saxlayıb Vətənə dönür. 

“Hər bir vətənpərvər azərbaycanlı kimi mən də könüllü 
olaraq ordu sıralarına yazıldım. Vətən müharibəsi zamanı Xocə-
vəndin Zoğalbulaq və Şəhərə yaxın kəndlərdəki ərazisindəki me-
şədə yerləşmiş “N” saylı hərbi hissənin taboruna qatıldım. Bir ne-
çə dəfə baş tutan əməliyyatlardan sonra Qırmızı Bazar istiqamə-
tindəki yüksəklikdə yerləşən düşmən postunu Allahın köməyi, 
komandirlərimizin düzgün qərarları əsasında ələ keçirdik. Atəş-
kəsdən sonra Xocavənd rayonunun mühafizəsi və erməni terror-
çularının təxribatının qarşısının alınması əməliyyatlarında iştirak 
etdim. Cənab Prezidentin sərəncamı əsasında "Xocavəndin azad 
olunması" medalı ilə təltif olunmuşam. Allahdan Şəhidlərimizə 
rəhmət, ailələrinə səbr, qazilərimizə şəfa diləyirəm.” 
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Gülmalıyev Mayıl  
Ağabala oğlu 

 
I Qarabağ savaşında ata, II Qarabağ 

savaşında oğul döyüşdü 
 

 
Torpaqlarımızın işğaldan azad olun-

ması tariximizin ən şərəfli səhifəsidir. 
Adına Vətən müharibəsi dediyimiz II Qa-
rabağ savaşında Azərbaycan xalqı özü-
nün nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. Ordumuzun 
şücaəti dünyanın aparıcı ölkələrində özlərinin hərbi sahədəki siya-
sətlərində və quruculuqlarında yeniliklər edilməsini gündəmə gə-
tirdi.  

Vətən müharibəsindəki qələbəmizin baş verməsi üçün isə 30 
ilə yaxın bir məsafə qət edilmişdir. İlk Qarabağ savaşında torpaq 
itkilərimiz olsa da, qələbəmizin təməlinin məhz elə o dövrlərdə 
qoyulduğunu da demək yerinə düşər. Bu qələbədə AXDG QSC 
nin əməkdaşlarınn da mübariz əzmi öz sözünü deyib. 

Qarabağ uğrunda gedən savaşlarda  qəhrəmanlıq göstərən də-
nizçilərimizdən biri də AXDG QSC DND idarəsinin “ Prezident 
Heydər Əliyev” tankerinin elektrik mexanniki Gülmalıyev Mayıl 
Ağabala oğludur. O, 1966 -cı ilin aprel ayının 12-də də Ucar rayo-
nun Lək kəndində anadan olub. Lək kənd 1 nömrəli orta məktə-
bində orta təhsil alıb.  1984-1986 - cı illərdə Sovet Ordusu sıraların-
da hərbi xidmətdə olub. 1990-cı ildən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi idarəsində işə düzəlib. Gənc dənizçi Mayıl Gülmalıyev Er-
məni işğalçılarının torpaqlarımıza hücumu zamanı minlərlə vətən-
pərvər oğlumuzlardan biri kimi o da silaha sarılıb torpaqlarımızın 
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bütövlüyü uğrunda vuruşmaq qərarına gəlir.  1992-ildə könüllü 
olaraq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir.  

Mayıl Gülmalıyevin döyüş yolu Goranboy, Ağdərə, Füzuli ra-
yonları ərazisindən keçib. Düşmənlə çarpışmada xüsusi qəhrə-
manlıq göstərən Mayıl Gülmalıyev, onunla söhbətimiz zamanı bir 
Azərbaycan vətandaşı kimi vətən uğrunda canımıda verməyə in-
didə hazıram, deyir. 

 Birinci Qarabağ savaşı təəsssüf ki, torpaqlarəməzən itkisi ilə 
donduruldu. Uzun müddətli atəşkəs elan olundu. Amma arxayın 
idik ki, nə Azərbaycan xalqı, nə onun siyasi liderləri, nə də Ordu-
muz bu itki ilə barışa bilməz, deyən Mayıl Gülmalıyev yenidən 
doğma kollektivə qayıdır, özünün dənizçi həyatını, dənizçi fəaliy-
yətini davam etdirir. Eyni zamanda da təhsilini artırmaqla məşğul 
olur. 1997- ci ildə Azəbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasını elektrik 
mühəndisliyi fakutəsini bitirib. Hal hazırda AXDG QSC DND ida-
rəsində çalışır. İki övlad atasıdır. Övladlarını da əsl vətəndaş kimi 
tərbiyə edib, bnöyüdüb. Onlarda Vətənə sevgi, düşmənə nifrət 
hissi ilə aşılayıb. 

Mayıl Gülmalıyevin  oğlu Malik də atası kimi Qarabağ döyüş-
lərində mərdliklə vuruşub. Hazırda zabit kimi İxtisasca xidmət 
edən oğul Gülmalıyev Vətən müharibəsinin iştirakçısi olaraq ko-
mandanlıq və Ordumuzun Ali Baş Komandanı tərfindən də təltif-
lərə layiq görülüb.   

Malik Gülmalıyev gənc olmasına baxmayaraq özünün zəngin 
həyat yolu ilə fərqlənir.  

1991-ci ilin nayabr ayının 29-da də Ucar rayonunun Lək kən-
dində anadan olan Malik 1998 -2009-cu illərdə şəhid Rafiq Nəsrəd-
dinnov adına 39 saylı məktəbdə təhsil alıb.  Elə həmin ildə də  
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyə və İdman Akademiyasına “Bə-
dən tərbiyəsi və idman “ ixtisasına daxil olub.  

2013- cü ildə bakalavr təhsilini bitirdikdən sonra ADBTİA- nın 
“ Bədən tərbiyəsi və idman “ ixtisasının “ İdman məşqinin nəzə-
riyyəsi və metodikası “ ixtisaslaşması üzrə magistraturaya daxil 
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olan Malik elə həmin ildə magistraturada təhsilini dondurub həqi-
qi hərbi xidmətə yola düşüb.  

“N” saylı motoatıcı alayda  xidmət edib. 2014-cü ildə ordudan 
təxris olunaraq magistratura təhsilini davam etdirib.  

2016-cı ildə İxtisaslaşmış Elmi Şuranın qərarı ilə Magistr elmi-
ixtisas dərəcəsi alb. Özünü daha çox ordu sıralarında görən, işğal 
altında olan torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində zamanı 
gələndə zabit kimi vuruşmaq hissi onu 2016- cı ildə Silahlı Qüvvə-
lərin Təlim Tədris Mərkəzində ehtiyat zabit kursuna müraciət et-
məyə sövq edir. 2017-ci ildən Azərbaycan ordusunda “N” saylı 
hərbi hissədə zabit kimi xidmət edib. Malik Gülmalıyev 2020- ci 
ilin sentyabrında başlayan “ Vətən müharibə “ sində xidmət etdiyi 
hərbi hissənin tərkibində döyüşlərdə olub.  

Bir vaxtlar atası Mayılın düşmənlə vuruşduğu torpaqlarımızda 
düşmənin müqavimətini qırıb hücuma keçirlər. Ali Baş Komanda-
nın sərəncamıyla “Suqovuşanın azad olunmasına “ görə medalı ilə 
təltif olunub.  Hal hazırda da “N” saylı hərbi hissədə ordumuzun 
baş leytenentı olaraq xidmətini davam etdirir. 

Müsgtəqil.Az 
 
 

Səfərli Toğrul Zəfər oğlu 
 
1997-ci ilin sentyabr ayının 11-də 

Cəlilabad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub. 

Nizami Məmmədov adına Sabira-
bad kənd 1 saylı tam orta məktəbdə 
təhsil alıb. Göytəpə şəhərində sürücü-
lük kursunu bitirib.  

2015-ci ildə Cəlilabad rayon hərbi səfərbərlik idarəsi tərəfindən 
həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 
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Lələtəpə döyüşlərinin iştirakçısı olub. Dəfələrlə ölümlə üz-üzə 
gəlib. İstifadə etdiyi hərbi texnikanın daima saz və döyüş vəziyyə-
tində olması üçün həmişə səy göstərib. Əsgər olaraq keçdiyi qısa 
döyüş yolu haqda xidmət etdiyi hərbi hissənin komandirlri tərə-
findən dəfələrlə yazılı və şifahi təşəkkürnamələr alıb. 

Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra “Kainat” Tədris Mərkə-
zində gəmi matorçusu ixtisası üzrə kursa daxil olub. Məktəbi bitir-
dikdən sonra dənizdə işləmək üçün AXDG QSC-nin Təlim_Tədris 
Mərkəzində xüsusi kurslar keçib lazım olunan bütün seritifikatları 
aldıqdan sonra Azərbaycan Dəniz Agentliyi tərəfindən işçi diplo-
mu ilə təmin edilib. 

Bu zaman erməni işğalçıları Tovuz rayonu istiqamətində sər-
hədlərimizi pozmağa can atır və qısa, lakin şiddətli mühribə başla-
yır.  

Toğrul könüllü olaraq Cəlilabad rayon hərbi səfərbərlik idarə-
sinə gedir. Ordu sıralarına yazılıb, torpaqlarımızın müdafiə olun-
masnda iştirak etmək üçün israrlı tələb irəli sürür. 
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də ermənilərin növbəti təxribatının 
qarşısını almaq və işğal altında olan torpaqlarımızı düşməndən 
azad etmək üçün Ali Baş Komandanın, prezident İlham Əliyevin 
hücum əmrindən sonra təcili olaraq səfərbərlik idarəsinə yollanır. 
Sentyabrın 28-də Toğrul artıq Qarabağda olur. Ağcabədidəki hərbi 
hissədə bir həftəlik təlimdən sonra döyüş xəttinə yola düşən əs-
gərlərimizin sırasında o da var idi. Döyüş yolu Füzuli rayonun 
kəndlərinin işğaldan azad olunması ilə başlayır. Füzulinin bir çox 
kəndlərinin, o cümlədən Horadiz kəndinin azad olunmasında işti-
rak edir. Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, Şuşanın ətraf kəndlə-
rinin, Hadrutun və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlər-
də iştirak edib və misilsiz qəhrəmanlıqları ilə yadda qalıb. Döyüş 
yoldaşlarının, elə cə də komandirlərinin onunhaqında danışdıqla-
rına bir filmi seyr edirmiş kimi diqqət kəsilir. 

Təsadüfü deyil ki, komandirlərinin təqdimatı ilə, “Cəbrayılın 
azad olunmasına görə”, 
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“Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə  təltif edilib. 
Müharibə qələbəmizlə başa çatdıqdan sonra, 2021-ci ilin de-

kabr ayının 31-də ordu sıralarından tərxis olunub. 
2021-ci ilin may ayının 15-dən AXDG QSC-nin XDND idarəsində 
matorçu kimi işə düzəlib. 

Toğrul müharibədə olarkən DSD İB-nin və Müstəqil.Az saytı-
nın birgə layihəsi olan “Döyüşən dənizçilərimiz” rubrikasında 
onun haqqında geniş yazı dərc olunub. Yazını kitaba əlavə edirik. 

 

 
Dağlarda döyüşən igid dənizçi  

olmağı arzu edir 
   
Müstəqil.Az saytı və Dənizçilərə 

Sosial Dəstək İctimai Birliyi olaraq 
“Döyüşən dənizçilərimiz” 
lahiyəsində bu dəfə Qarabağı fəth 
edən əsgərlərimizdən olan Səfərli 
Toğrul Zəfər oğlundan bəhs edəcəyik. 

Toğrul 1997-ci ilin sentyabr ayının 
11-də Cəlilabad rayonun Sabirabad 
kəndində anadan olub. Uşaq vaxtından 
diqqət çəkib. Böyüklərin hörmətini qa-
zanıb, tay-tuşları, sinif yoldaşları ara-
sında diribaşlığı, döyüşkənliyi, texni-
kaya marağı ilə fərqlənib. 

****** 
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Toğrul ailənin tək oğul övladıdır. 

O, daima zəhmətkeş atasının yanında 
olub, atasının, qohum-əqrabasının gü-
vəndiyi gənc kimi özünü hər kəsə 
sevdirə bilib. Uşaq vaxtı az danışan 
olsa da, yeniyetməlik dövründə yeni 
bir keyfiyyəti də üzə çıxıb; güclü yu-
mor hissinə malik olan Toğrul dostla-
rı ilə zarafalaşmaq, macəra axtarışın-
da olmaqla da kənddə sayılan gənc-

lərdəndir. 
Ailənin tək oğul övladı olan Toğrulun hərbi xidmətə çağrıldığı 

vaxt məşhur Lələ təpə döyüşləri ərəfəsinə düşdü. Bu döyüşdə 
gənc əsgərin özünü göstərməsi atası Zəfərə, qohum-əqrabaya, do-
ğulduğu kəndə başucalığı gətirdi. Qısa, lakin haqqında illərlə da-
nışılacaq Lələ təpə döyüşündə düşmənin bağrına od salan əsgərlə-
rimizdən biri oldu. Xidmət zamanı sürücü olsa da, onun sərrast 
atıcı olması, hesabında bir-neçə erməni əs-
gər və zabitinin olmasına mane ola bilmə-
mişdi. 

Hərbi xidmətdən sonra kənddə fermer 
atasının yanında oldu, onun şəxsi təsərrüfa-
tını idarə etməsinə kömək etdi. 

Sonra təhsilini davam etdirmək, dənizçi 
olmaq istədi. Bakıdakı dənizçilik məktəblə-
rinin birində təhsilini uğurla başa çatdırdı. 
Matorçu ixtisasına yiyələndi. Tələb olunan 
bütün sertitifikatları, işçi diplomunu da 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfin-
dən uğurla imtahan verərək əldə etdi. 

Lakin dənzçi olaraq gəmidə işləmək, 
açıq  dənizə çıxmaq arzusunu hələ ki ger-
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çəkləşdirə bilməyib. Bir neçə dəfə dənizçilik idarələrinə CV gön-
dərsə də,  təəssüf ki, o bilik yoxlanışına çağrılmadı. 
Erməni faşistləri Tovuz rayonu istiqamətində sərhədlərimizi po-
zan zaman dostları ilə birlikdə  Cəlilabad rayon Səfərbərlik idarə-
sinə getdi. Könüllü olaraq döyüşə getməyə hazır olduğunu, dedi, 
qeydiyyatdan keçdi. Və o gün gəldi çatdı. 

Toğrul 2020-ci ilin sent-
yabr ayının 28-də cəbhəyə 
yola düşdü. Onun döyüş 
yolu Füzulidən, Hadrutdan, 
Cəbrayıldan, Qubadlıdan, 
Şuşadan keçdi. Döyüşçü 
dostları, komandirləri onun 
haqqında xoş söz dedi. İLk 
baxışdan sakit, sanki utan-
caq biri kimi görünən Toğ-
rul döyüş zamanı tam fərqli 
olurdu, dedilər. Sərrast atıcı 
olması, texnikadan bacarıqla istifadə etməsi, döyüş zamanı əlve-
rişli mövqe seçməsi komandirləri tərəfindən həmişə təqdir olu-
nub, nümunə göstərilib. 

Hazırda Xocavənd rayonu ərazisində xidmətini davam etdirir. 
Arzularından biri isə təxris olunduqdan sonra dənizə işə dü-

zəlməkdi. Qəhrəmanımızla telefon vasitəsi ilə  söhbətimiz zamanı, 
mən dağlarda döyüşdüm, sülh və əminamanlıq olduqdan sonra 
isə dənizdə işləmək istərdim, dedi. Boş vaxtlarımda döyüş sonrası 
nə işlə məşğul olacağımı düşünürdüm, qərarımda qətidir. Bu dəfə 
CV-mi doldurub AXDG QSC-yə  göndərəcəm. Yəqin ki, bu dəfə 
işə düzələ bilərəm, dəvət olunaram, test imtahanına deyir, qalib 
əsgərimiz. 

Onu da xatırladaq ki, Səfərli Toğrul Zəfər oğlu Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin 22 dekabr 2020-ci tarixli sərəncamı 
ilə “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Qubadlının azad 
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olunmasına görə” medalı və döyüşdə fərqləndiyinə görə nişanla, 
komandirlərinin imzaladığı fəxri fərmanlarla  təltif olunub. 

Müstəqil.Az 
25 dekabr.2020 ci il 
 

 
 

Hüseynov Namiq  
Əzizxan oğlu 

 
1990-cı ilin iyul 16-da İsmayıllı 

rayonun Sulut kəndində anadan 
olub.  

 1996-cı ildə Bakı şəhər Binəqədi 
rayonundakı 283 saylı orta məktəb-
də təhsil alıb .  

2006-cı ildə 248 saylı  gecə mək-
təbində  təhsilini  davam etdirib. 

2008-ci ilin iyul ayının 17-si həqiqi  hərbi xidmətə çağrılıb.  Qu-
sar rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə qulluq edib. 2010- 
cı il yanvarın 2-si hərbi xidməti başa vuraraq ehtiyata buraxılıb.  

Yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirib və 2012-ci ildə məktəbi 
bitirib. 2013-cü ilin sentyabırın 15-i 6 saylı Bakı peşə liseyinə daxıl 
olub .  

2014-cü ildə gəmidə növbə matrosu ixtisası üzrə təhsilini başa 
vurub. 2016- cı ilin fevral ayının 23 – ü Xəzər Dəniz Neft Donan-
masına  matros vəzifəsinə işə qəbul olunub .  

2020 - ci il fevral ayında  Rusiyanın Həştərxan şəhərində Xəzər 
Dəniz və çay nəqliyyatı inistitutuna daxil olub. Hal-hazırda qiyabi 
olaraq təhsil alır. 

2020-ci ilin Oktyabr ayının 5-də könüllü olaraq ordu sıralarına 
yazılb.  Elə həmin gün də cəbhəyə gedib.  
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İlk döyüş əməlyatı  Suqovuşanda olub , sonra Ağdam və Ağ-
dərə istiqamətlərində döyüş əməlyatlarında iştirak edib .  

Döyüş təəssüratları haqda bunları deyir: 
 
“ 2-ci  Qarabağ döyüşləri  başlayarkən mən özümə yer tapa bil-

mirdim. 
Baxmayaraq ki mən bir dənizçiyəm ,  hərbiçi deyiləm ,  döyüş 

barədə heç bir şey bilmirdim . Yenə də özümü orda görmək istə-
yirdim, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər kəs özü-
nün şərəf borcunu verməlidir, deyə düşünərək könüllü olaraq or-
duya yazıldım. Döyüşə  gedərkən evdə 3 aylıq  Uğur balamı qo-
yub getmişdim.  Onu bilirdim ki 1- ci Qarabağ müharbəsində nə 
qədər körpə uşaqlarımızı vəhşicəsinə öldürülmüşdü , gözləri çıxa-
rılmış, ömürlük şikəst olmuşdular. Onların qanını yerdə qoymaq 
olmazdı. Artıq qisas vaxtı çatmışdı. O uşaqlar da kiminsə Uğuru 
olub. Bu dövlətin çörəyini yeyiriksə, suyunu içib, havasını udub, 
səfasını görürüksə cəfaslını da çəkməliyik. Bu dövlətə canımız ba-
hasına da qorumalıyıq, necə ki  Anamızı qoruyuruq.  

Döyüş vaxtı əmin olduq ki, Bizim  məğlubedilməz ordumuz 
var, ordumuzun yüksək rütbəli zabitləri çox ağıllı döyüş taktikləri 
qururdular  .  Bizim qarşımızda Erməni itləri heç nə edə bilmirdi . 
Sadəcə olaraq canlarını qurtarıb qaçırdılar. Öz basdırdıqları mina-
lara özləri düşürdülər. Meyidlərindən leş iyi gəlirdi, erməni  meyi-
dinin 10 metrində belə dayanmaq olmurdu. Bizim şəhid olan əs-
kərlərimizdə isə o qədər  gözəl ruhiyyə var idi ki… Bunu gərək 
hər kəs görə,  orda olmasaz heç vaxt bunu bilməzsiz . Döyüşlərə 
ürəklə gedirdik. Şəhid olan qardaşlarımız ki var ha, doğurdan da 
hamısı bizim öz qardaşımız idi. Şəhidlər  ancaq unudulanda ölür-
lər, bizim millət heçvaxt şəhidlərini unutmaz . ALLAH QORU-
SUN BİZİM MİLLƏTİMİZİ, Yaşasın Azərbaycan! QARABAĞ 
AZƏRBAYCANDIR! 
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Qazi dənizçi: -Mən öl-
dürmək və qələbəmizə şa-
hid olmaq üçün orduda 
idim 

  (Namiq Hüseynovla müsahibə) 
 
Qazi dənizçi Hüseynov Namiqi 

10 ilə yaxındır tanıyıram. Atası Ha-
cı Əzizxan ilə dostluq əlaqələrimiz var. İşlərimizin yetərincə 
oması tez-tez görüşməyimizə mane olsa da, zəngləşib hal-əhval 
tutmağımız mütəmadi olur. Oğlanları Namiq və Natiqin dəniz-
çilik sahəsində təhsil almasında da mənimlə məsləhət edib. 
Dost olaraq məsləhətimi vermişəm, yaxşı seçimdir, demişəm. 

Böyük qardaş Natiq hazırda Türkiyə şirkətlərinin birində çalı-
şır. Haqqında bəhs edəcəyimiz Namiq isə 2016-cı ildən AXDG 
QSC XDND idarəsinin bir çox gəmilərində matros olaraq çalışıb. 
Hazırda “Əli Əmirov” gəmisinin matrosudur, elə müharibəyə də 
bu gəmidən yola düşmüşdü. Vətən müharibəsinin qəhrəmanların-
dan olan Namiq ordudan tərxis olunduqdan sonra ilk olaraq əlaqə 
yaratdığə yaxın bildiyi adamlardan biri də həmişə “əmi” deyərək 
müraciət etdiyi mən oldum. 

Qəhrəmanımızla görüşüb söhbət etdim, maraqlı fikirlərinin şa-
hidi oldum, onunla  müsahibə etdim.  

Namiq Vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq səfərbər-
lik idarəsinə gedib və şərəfli bir döyüş yolu keçib. Qəhrəmanımız-
la söhbətimiz də elə bu mövzuda oldu. 

– Namiq, gənc ailə başçısısan, bir az yaşlı oğlun da var. Oğ-
lundan sarı darıxmırdın ki? 

-Mən 2019-cu ildə iyunun 25-də ailə həyatı qurmuşam. 2020-ci 
ilin iyul ayındın 4-də ata oldum. Oğlum Uğur dünyaya gəldi. Da-
rıxmağa gəldikdə isə, bu hiss insanda həmişə olur. Darıxmamaq 
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mümkün deyil. Amma bu hissdən daha üstün, vacib olan hiss, 
duyğu var, azad ölkənin, sərhədləri bütöv olan ölkənin vətəndaşı 
olmaq. 

-Oğlunun adını Uğur qoymusan… 
-Həmişə uğur qazanmaq haqda fikirləşmişəm. Səmimi deyi-

rəm, öz adıma deyil, dövlətimin adına, xalqımın adına hər şeyin 
uğulu olmasını istəmişəm. Bir iş dalınca gedəndə, evdən çıxanda 
valideyinlərimin, doğmalarımın işin uğurlu olsun deməsi də bu 
sözün böyüklüyündən, lazımlılığından xəbər verir. Daima dilimdə 
bu kəlmənin, sözün işlənməsini, əməlimizdə görünməsini istəmi-
şəm. 

– Namiq, dənizdə işləyirdin, müharibəyə getməyə bilərdin-
mi? 

-Xeyir, Faiq əmi, getməyə bilməzdim. Mən o ruhda tərbiyə al-
mışam ki, Vətənin dar günündə əlimə mütləq silah almalıydım. 
Ona görə də müharibə başlayan kimi səfərbərlik idarəsinə getdim, 
döyüşə hazır olduğumu dedim. Oktyabrın 5-də mən artıq düşmə-
ni məhv edən ordumuzun tərkibində idim. Mən milli ruhda böyü-
yüb, tərbiyə almışam. Sizin də bu haqda mənimlə söhbətiniz az ol-
mayıb. Biz torpaqlarımızı mütləq azad etməliydik. Bizlərin əvəzi-
nə kim vuruşacaqdı ki? 

– Bu tezliklə Qələbə qazanacağımıza inardınmı? 
– Qələbəyə əlbəttə inanırdım. Bu inam  müharibə başlamazdan 

çox qabaqlar məndə yaranmışdı.  Mən zaman haqda fikirləşmir-
dim. Eləcə də döyüşçü yoldaşlarım. Biz ancaq komandirlərimizin 
əmrini gözləyirdik. Kəndləri, təpələri, yurd yerlərini azad etdikcə, 
döyüşdən döyüşə adladıqca, bir az da böyüyürdüm, güclü və sər-
rast olurdum. Hər atdığım güllənin ardınca sanki baxışlarım, ürə-
yim uçurdu, hədəfə dəydikcə, düşmənin canını aldıqca elə bil ca-
nıma təpər, gözümə işıq, ürəyimə sevinc seli axırdı. Mən torpaq, 
Vətən uğrunda ölməyə, şəhid olmağa hazır idim. Amma mən öl-
mək, şəhid olmaq üçün döyüşə girmədim ki, mən öldürmək və 
qələbəmizə şahid olmaq üçün ordu sıralarına qəbul oldum. 
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–Döyüş yolun haralarda keçdi? 
-İlk döyüşüm Suqovuşandan başladı. Ağdam, Ağdərə istiqa-

mətlərində vuruşdum. Döyüşdən yorulmadım. Düşmən təslim ol-
du. Dekabrın 27-də tərxis olundum, ehtiyata burqaxıldım. İndi ye-
nidən doğma kollektivdəyəm. 

 
Müstəqil Az   05 Yanvar 2021 

 
 

Əsgərov Zaur Aydın oğlu  
Vətən müharibəsi başlayanda XDND ida-
rəsinin “Nerça” yedək – yük gəmisində 
matorçu vəzifəsində çalışırdı. Elə mühari-
bəyə də bu gəmidən, könüllü olaraq 2020-
ci ilin  sentyabr ayının 29-da yola düşüb. 

Zaur  1988-ci ilin mart ayının 11 -də Ba-
kı şəhərində, Yasamal rayonun da anadan 
olub. Elə bu rayonun Salatın Əsgərova kü-

çəsi 66 ünvanda böyüyüb.  
1995-ci ildə 18 saylı orta məktəbə gedib.  
2006-cı ildə orta məktəbi bitirən Zaur həqiqi hərbi xidmətə yola 

düşüb.  
2008-2009 – cu illərdə hərbi xidməti bitirdikdən sonra 4 saylı 

peşə liseyində,  2013-2017-ci illərdə  isə Odessa Gəmi Mühəndislə-
ri  İnistitunda ali təhsil alıb.  

DND – də əmək fəaliyyətinə də elə matorçu olaraq inistitu bi-
tirdiyi ildən başlayıb. Sonradan isə AXDG QSC-nin XDND idarə-
sində, “Nerça” gəmisində şalışır. 

Onun döyüş yolu Füzuli, Xocavənd, Şuşa rayonlarında keçib. 
Döyüşdə fərqlənib. Döyüşçü dostlarına qarşı necə mehriban olub-
sa, düşmənə qarşı da o cür amansızlığı, qorxmazlığı ilə seçilib. 
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Başqa cür ola da bilməzdi. Axı döyüş Vətənin tam azadlığı uğrun-
da idi. 

Vətən müharibəsindəki şücaətinə görə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin müvafiq sərənclamları ilə Füzulinin və Xoca-
vəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. 

Qəhrəman dənizçimizə, döyüşdə qazandığı uğrlara gərə təşək-
kür edir, dənizdə isə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. 

 
 

 
 

Gələcəyin dənizçisi, bu  
günün qəhrəman  

döyüşçüsü – PƏNAH 
 

       İsayev Pənah Tahir oglu 2019-cu 
ilin iyul ayında Cəlilabad rayonunun 
Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən hə-
qiqi hərbi xidmətə çagrılıb. Vətən müha-
ribəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla döyüşçü yoldaşlarının, ko-
mandirlərinin sevimlisinə çevrilib. 

Qəhrəmanımızı bir qədər yaxından tanıyaq. O, 2001 -ci ilin ap-
rel ayının 11-də Bakı şəhərində anadan olub. Cəlilabadlıdır. Cəlila-
bad rayonunun Uzuntəpə kəndindəki 3 saylı orta məktəbində  
təhsil alıb. Müəllim ailəsində böyüyüb. Ali məktəbə qəbul ola bil-
məsə də sevdiyi ixtisasın ardınca düşüb. Dənizçi olmaq istəyib. 
2018-ci ildə 16 saylı Bakı peşə litseyində gəmi krançısı ixtisasına 
sahib olub. 

Onun döyüş yolu Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdən 
başlayıb.  Füzulidə ağır artileriyada xidmət edib. Füzuli, Hadrut, 
Qubadlı və Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 
Düşmənin canına vəlvələ salan qəhrəmanlarımızın sırasında özü-
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nü təsdiqləyə bilib. Müharibə ordumuzun qələbəsi ilə başa çatdıq-
dan sonra bir müddət Xocavəndin müdafiəsində durub. 2021-ci 
ilin aprel ayında tərxis olunub. Döyüşdə fərqləndiyinə görə , Cəb-
rayılın, Qubadlının, Xocavəndin Füzulinin azad olunmasıma görə 
medalları ilə təltif edilib. Ən böyük arzusu Vətənimizin işğaldan 
azad olunması və seçdiyi ixtisas üzrə işləməkdir. Artıq bir arzusu-
na çatıb, torpaqlarımız düşmən işğalından azad olunub. 

Müstəqil.Az   10 Dekabr 2020 
 

 
Hüseynli İlqar  Şəmiyyət oğlu  

(1976-2020) 
 
6 oktyabr 1976-cı ildə Xaçmaz rayo-

nunun Pirquluoba kəndində anadan 
olub. 1994-cü ildə Texniki Peşə Məktəbi-
ni bitirib. 21 oktyabr 1994-cü ildən 30 
yanvar 1998-ci ilədək müddətli həqiqi 
hərbi xidmət keçib.  

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinin Təlim və Tədris Mərkəzinin “Gizir hazırlığı 
kursu”nu bitirib.  

Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müvafiq əmrinə əsa-
sən “gizir” hərbi rütbəsi verilib.  

Motoatıcı taqım komandirinin müavini - döyüş maşınının ko-
mandiri, motoatıcı taqımın döyüş maşınının komandiri - manqa 
komandiri, mexanikləşdirilmiş taborun təlim - döyüş maşınları 
manqasının döyüş maşını komandiri - sürücülük üzrə təlimatçı, 
mexanikləşdirilmiş təlim taqımının döyüş maşını komandiri - me-
xanikləşdirilmiş təlim manqasının komandiri, motoatıcı taborun 
(BMP-2) motoatıcı taqımının döyüş maşını komandiri - döyüş ma-
şınları heyəti rəisinin müavini, mexanikləşdirilmi - taqımın döyüş 
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maşınları heyətinin döyüş maşını komandiri vəzifələründ Xidmət 
edib.  

Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin 3 iyun 2015-ci il tarixli 
əm İlə "baş gizir” hərbi rütbəsi verilib.  

 Vətən müharibəsinin ilk günündə komandiri olduğu döyüş 
maşı İlə düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub, şəxsi rəşadət və şücaət 
nümunələri göstərib.  

 2020-ci il sentyabrın 27-də Tərtər və Ağdərə rayonları istiqa-
mətində hərbi əməliyyatlar zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. 

Sağlığında “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 10 
illiyi (1991-2001)”, “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
90 il (1918-2008)”, “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli, "Azər-
baycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi (1918-2013)”, 
“Qüsursuz Xidmət, görə” 2-ci dərəcəli, “Qüsursuz xidmətə görə” 
1-ci dərəcəli, "Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi (1918-2018)”, ölü-
mündən sonra isə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü-
nün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyətlarına yüksək peşə-
karlıqla rəhbərlik etdyinə, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş 
texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərdiyinə 
vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə görə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli 
“Vətənə xidmətə görə” ordeni və “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif 
edilib.  

Gecə də, gündüz də yalnız irəli,  
Düşmənin sədlərin dağıdın, keçin 
Xalq ilə Ordunun bir şüarı var:  
“Hər şey cəbhə üçün, Qələbə üçün” 
 

P.S. Hüseyinli İlqarın qardaşı Ceyhun AXDG QSC-nin 
gəmilərində matros işləyir 

 



Dənizçilərimiz Vətən Müharibəsində 
 

 157

 

Səfərov Fərhad Səxavət oğlu 
 
1994-cü ildə Neftçala rayonun Xolqara-

bucaq kəndində anadan olub. 
2000-ci ildə Xolqaraqaşlı kənd Qismət 

Nuraliyev adına tam orta məktəbin 1-ci 
sinfinə gedib. 2011-ci ildə həmin məktəbi 
bitirib. 

2012-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağrı-
lıb. 

2016- ci ildə Azərbaycan Ordusunun iri 
miqyaslı hərbi təlimlərinə cəlb olunub. 

2017-ci ildə “KAINAT” təhsil mərkəzində matorçu ixtisası üzrə 
təhsil alıb. 

2010-ci ilin sentyabr ayının 29-da Səfərbərlik idarəsi tərəfindən 
ordu sıralarına cəlb olunub. Bir başa döyüş xəttinə yollanıb. 

Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan Qubadlı, Xocavənd, Hadrut rayon-
larının azadlığı urunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 

2021-ci ilin yanvar ayında ordu sıralarından tərxis olunub. 
Cəbrayılın və Qubadlının azadlığına bgörə medalları ilə təltif 

olunub. 
Müharibədən sonra, 2021-ci ilin iyul ayının 15-də AXDG QSC –

nin DND idarəsinin balansında olan. “Professor Gül” gəmisində 
matorçu vəzifəsində çalışır. 
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Xantəmirov Məhəmməd 
 Rövşən oğlu 

 
1998-ci ilin fevral ayının 6-da 

Neftcala rayonu Bankə qəsəbə-
sində anadan olub. 

 2004-cü ildə Neftçala rayonu 
Bankə qəsəbəsindəki  2 Saylı tam 
orta məktəbdə təhsil almağa baş-
layıb.  

2015- ci ildə həmin məktəbi bitirib. 
2016-cı il aprelin biri  həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xid-

məti başa vurduqdan sonra dənizçilik sahəsində işləmək haqda fi-
kirləşir və  2019 -cu ildə “Kainat” tədris mərkəzinə matorçu ixtisa-
sı üzrə  qəbul olur. 

2020- ci ildə tədris mərkəzində təhsilini başa çatdırır. 
2020 –ci ilin 27 sentyabrında  Torpağlarımızın azadlığı uğrun-

da başlayan 2-ci Qarabağ Müharibəsində iştirak etmək üçün kö-
nüllü olaraq Azərbaycan ordusunun sıralarına qatılıb. 

2020-ci ilin sentyabr ayının 29-da artıq döyuşlərdə iştirak edir. 
Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı uğrunda gedən doyuşlərdə kəşfiyyatçı 
olaraq iştirak edib. 

2020-ci ildə Qubadlının azad olunması uğrunda gedən döyüş-
də, şəhərə  4 km məsafə qalmış döyş tapşırığını yerinə yetirərkən 
Artreliya zərbəsinə tuş gələrək ağir yaralanıb.  

Alı Baş Komandan Prizident İlham Əliyev  tərərfindən "Cəsur 
döyuşçü” Cəbrayıl və Qubadlının azad olunmasına görə  medalla-
rı ilə təltif  edilib. Hal-hazırda "AXDG" QSC –nin Dəniz Nəqliyyat 
Donanmasının balansında olan "NAXClVAN" gəmisində "Mator-
çu" vəzifəsində çalışır. 
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Allahverdiyev Sərxan 
Novruz oğlu 

 
1994-cü ilin fevral ayının 24-də də Gən-

cə şəhərində anadan olub.  
2000 –ci il də Samux rayonu Qarayeri 

qəsəbəsi 1 saylı tam orta məktəbində təhsil 
almağa başlayıb.  

2012- ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının "Proseslərin avtomatlaş-
dırılması mühəndisliyi ixtisasına qəbul 

olunub.  
2018- ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanəb.   
2019- cu il iyul ayında ordu sıralarından tərxis olunaraq ehtiya-

ta buraxılıb. 
O, II Qarabağ müharibəsi haqda belə deyir:  
Vətən müharibəsində ordu sıralarına könüllü yazılsam döyüş-

lərdə iştirak edə bilmədim. Ailəmin 2 üzvü,  qardaşlarım bu şanlı 
qələbə də pay sahibi olmuşlar. Kiçik qardaşım Allahverdiyev Vü-
sal Novruz oğlu Vətən mübaribəsində iştirak etmiş və şəhid ol-
muşdur. O rəşadətlə döyüşmüş və vətən uğrunda canından keç-
mişdir.  Füzuli və Xocavənd rayonun azad olunması, həmçinin 
“Vətən uğrunda” medalları ilə təltif olunub. Digər qardaşım Al-
lahverdiyev Orxan Novruz oğlu Vətən mübaribəsində iştirak et-
miş və Şuşa şəhəri uğrunda döyüşlərdə qazi olmuşdur. O, Füzuli  
və Şuşa şəhərinin azad olunması, həmçinin “Vətən müharibəsi iş-
tirakçısı” , “Hərbi xidmətlərə görə” və “Vətənə xidmətə görə” me-
dalları ilə də təltif olunub.” 

Şəhid qardaşı olan Sarxan hazırda AXDG QSC –nin Dəniz 
Nəqliyyat Donanmasının “Akademik Həsən Əliyev” gəmisində 
Elektrik vəzifəsində çalışır. 
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Yaralı olanda da döyüşə 
can atan igid 

 
Məmmədzadə Cavad Cavid 

oğlu 1999-cu il yanvarın 29-da 
Lənkəran rayonunda dünyaya 
göz açıb.  

Orta təhsilini Bakı şəhərində, 
Xətai rayonundakı 165 saylı orta məktəbdə alıb. 

2016-cı ildə AXDG QSC-nin Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasına qəbul olub. “Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi” 
ixtisası üzrə təhsil alıb.  

2020-ci ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 
Cavad Məmmədzadə uşaqlıqdan  Azərbaycan ordusunun nə 

vaxtsa  erməni əsarətində olan əzəli torpaqlarımızı xilas edəcəyinə 
özündə bir əminlik yaratmışdır. Elə bu əminliklə də Vətən müha-
ribəsi başlayanda Cavad hərbi xidmətinin 3-cü ayında olmasına 
baxmayaraq, o ̈z istəyi ilə cəbhə bo ̈lgəsinə go ̈ndərilib. Bir c ̧ox 
döyu ̈şlərdə igidlik göstərib. 

Qələbəmizin əldə edilməsində Cavadın da xidmətləri var. Tor-
paqlarımızın işğaldan azad olunmasının sevincini yaşayanlardan 
biri də haqqında bəhs etdiyimiz qəhrəmanımızdır. 

 Cavad Məmmədzadə Ag ̆dərə istiqamətində gedən 
döyu ̈şlərdə qəlpə yarası alıb. Xəstəxanada müalicə olunarkən hə-
kimlərdən onu bir az tez ayağa qaldırmasını xahiş edirmiş ki, ye-
nidən cəbhədə  düşmənə qan udduran silahdaşlarına qoşulsun.  
 -İkinci Qarabağ savaşından qabaq Silahlı Qüvvələrimizin 
qüdrətlənməsi üçün lazım olan hər bir iş görülmüşdü, - deyir Ca-
vad  Məmmədzadə. – Bircə  qalırdı rəşadətli Ordumuzun dünya-
nın ən güclü ordularından biri olduğunu təsdiq etməsi, onu da 
Vətən müharibəsində Böyük Qələbəsi ilə sübuta yetirdi. 
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Xalqımızın igid oğlu Cavad  Məmmədzadə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə "Cəsur döyüşçü" medalına la-
yiq görülüb. 

 
 

 

“Mən və  bir neçə nəfər  
əsgərimiz yaralansaq  

da döyüşdən çıxmadıq” 
   
Səfərli Cəfər Mübariz oğlu Azər-

baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC-nin 
Xəzər Dəniz Neft Donanması idarəsinin 
gəmilərində matorcu vəzifəsində çalışır. 

 44 günlük Vətən müharibəsində şü-
caət göstərərək adını tarixə yazan igid dənizçilərimizdəndir.  

O, 1994 -cü ilin iyul ayının 11-də  Hacıqabul rayonunda ana-
dan olub.  

2012-ci ildə Hacıqabul rayon 5 saylı tam orta məktəbi bitirib. 
Elə həmin il də Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Gə-

mi Mexanikası və Elektromexanikası ixtisasına qəbul olunub.  
2016-cı ildə həmin Akademiyanı bitirib. 
2017-ci ildə həqiqi hərbi xitmətə çağrılıb.  
2018-ci ildə ordu sıralarından tərxis olunaraq  ehtiyata buraxı-

lıb.  
2018-ci ildən Xəzər Dəniz Neft Donanmasının gəmilərində ma-

torçu vəzifəsində  çalışır. 
2020-ci ilin 20 sentyabrında Prezident İlham Əliyevin qismən 

səfərbərlik haqda verdiyi  sərəncama əsasən yenidən ordu sıraları-
na çağrılıb. 

Döyüş təlimlərində iştirak etdikdən sonra sentyabr ayının 27--
də səhər saat 06:00 - 07:00 radələrində Füzuli istiqamətində düş-
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mənin təcavüzünə son qoymaq üçün hücuma keçən əsgərlərimi-
zin sırasında olub.  

Füzuli, Cəbrayıl və Hadrutun azadlığı uğrunda gedən döyüş-
lərdə atıcı vəzifəsində iştirak edib.   

Oktyabr ayının 10-da Hadrut uğrunda gedən döyüşdə düşmən 
silahından açılan güllə ilə qolundan yaralanıb.   

Cəfər həmin döyüşü belə xatırtlayır: 
-Həmin gün şəhidimiz çox oldu.  Düşmən müqavimət göstərir, 

biz isə bir addım belə olsun geri çəkilmək haqda fikirləşmirdik. 
Komandirlərimiz bizi döyüşə aparır və düşmənə qarşı nifrətin, 
torpağa olan sevgimizin əsas memarı rolunu oynayırdılar. 

Mən və  bir neçə nəfər əsgərimiz yaralansaq da döyüşdən çıx-
madıq. İki gün yaralı halda mübarizə apardıq və oktyabr ayının 
12-si bizə göndərilən kömək vasitəsi ilə düşməni tam məhv edə 
bildik. Sonra döyüşdən ayrılıb hərbi xəstəxanaya yerləşdirildim.  

Çox şadam ki, 44 günlük Vətən muharibəsində mən də iştirak 
etmişəm, torpaqlarımızın azad olunmasında mənim də az da olsa 
xidmətim var. Bizə göstərdikləri qayğıya görə AXDG QSC- nin 
sədri Rauf Vəliyevə və AXDG QSC-nin əməkdaşlarına dərin təşək-
kürümü bildirirəm.  

"DSD" İB-nə də minnətdarlıq hissim var, hər zaman bizləri diq-
qət mərkəzində saxlayır, haqqımızda məqalələr yazılır və ictimai-
ləşdirilir.  
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Məmmədov  Şahməm-
məd Şakir oğlu 1998-ci il iyul 
ayının 17-də Astara rayonunun Şi-
yəkəran kəndində dünyaya göz 
açıb.  

Şiyəkəran kənd orta məktəbini 
bitirib. 

2015-2019-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 
“Elektrik mühəndisliyi” ixtisasında təhsil alıb.  

2019-ci ildə ADDA-nı bitirdikdən sonra müddətli həqiqi hərbi 
xidmətə yollanıb.  

Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirak edib. 
İki dəfə üzündən yaralanıb. Müalicə olunduqdan sonra yenidən 
cəbhəyə yollanıb. 

Onun döyüş yolu Cəbrayılın və Xocavındin, elə cə də digər iş-
ğal altında olan ərazilərimizdən keçib.  

Dəfələrlə düşmənlə döyüşdə xüsusi qəhrəmanlıq göstərən Şah-
məmməd Məmmədov,  Ordumuzun döyüş qabiliyyətinin güclən-
dirilməsi istiqamətində atılan davamlı addımların bəhrəsini biz 
İkinci Qarabağ savaşında gördük,- deyir. Ən müasir silahlardan 
istifadə edən rəşadətli Ordumuz qısa müddətdə düşmənin əsas 
hərbi texnikasını gərəksiz metal parçasına çevirdi, xeyli canlı qüv-
vəsini məhv etdi. Aldığı ciddi zərbələrdən özünə gələ bilməyən 
düşmən müharibənin 44-cü günü kapitulyasiya aktını imzalamaq 
məcburiyyətində qaldı. 

İgid döyüşçü Şahməmməd Məmmədov Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə  “Cəbrayılın azad olun-
masına görə” və “Xocavəndin azad olunmasına  görə” medalları 
ilə təltif edilib.   
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Məlikov Ülvi Eyvaz oğlu 
 
1997-ci il oktyabr ayının 27-də Sal-

yan rayonunun Noxudlu kəndində 
anadan olub.  

 Noxudlu kənd orta məktəbi əla 
qiymətlərlə bitirən Ülvi  2015-ci -2020-
ci   illərdə  Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında “Gəmi energetik 
qurğularının istismarı mühəndisliyi” 
ixtisası üzrə təhsil alıb. 

2018-ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanıb.  
Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılıb.  
Ülvi Məlikov Talış-Madaqiz istiqamətində gedən döyüşlərdə 

minomyot atəşi nəticəsində ayağından yaralanıb. Yaralı vəziyyət-
də  döyüşü davam etdirib və bütün qüvvəsini toplayaraq şəhid ol-
muş  əsgər yoldaşının nəşini də döyüş meydanından çıxara bilib. 
Şəmkir hərbi hospitalında əməliyyat olunub. Müalicə aldıqdan 
sonra yenidən ön cəbhəyə qayıdıb. Kəşfiyyat bölüyünün tərkibin-
də 7 postun və Suqovuşanın alınmasında  iştirak edib. 

Ülvü Məlikov erməni faşistlərinin özləri haqqında yaratdıqları 
mifin ordumuz tərəfindən darmadağın olmasını deyir: 

-Onlar rəşadətli   Ordumuzun qarşısında tab gətirəcək gücə 
malik olmadıqlarını elə müharibənin ilk günündən anladılar. Nə-
hayət özləri haqda yenilməz, qalib millət olmaları haqda yaratdıq-
ları mifin  puç olduğunu başa düşdülır. Başa düşdülər ki,  Azər-
baycan istənilən vaxt ərazi bütövlüyünü təmin edəcək. 
“Himayədarlarına, onlara müftə silah-sursat bağışlayanlara arxa-
yın idilər. Şuşada yallı getməyi də onlara məsləhət görmüşdülər. 
Belə məsləhətlər onlara  baha başa gəldi. Müzəffər Ali Baş Koman-
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danın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən və 44 gün davam edən hərbi 
əməliyyatlar yenilməz Ordumuzun tam qələbəsi ilə bitdi.”  

 Ülvi Məlikov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  Sərən-
camı ilə “Cəsur döyüşçü” medalına layiq görülüb. 

 

Əsgərov  Elnur 
CMS-in əməkdaşı “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilib 

 
Caspian Marine Services B.V. şirkətində Sahə nəzarətçisi və-

zifəsində çalışan Elnur Əsgərov könüllü olaraq qatıldığı ordu sı-
ralarındakı xidmətdən tərxis olunub. 

Elnur Əsgərov Azərbaycan Prezidentinin 18 dekabr 2020-ci il 
tarixli sərəncamına əsasən  “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edi-
lib. 

O, 13 oktyabr 2020-ci il tarixində Suqovuşan istiqamətində ge-
dən döyüşlər zamanı düşmənin atdığı minaatan mərmisinin için-
də olduğu avtomobil texnikasının yanına düşməsi nəticəsində ya-
ralanaraq xəsarət alıb, buna baxmayaraq yarası sağalandan dərhal 
sonra yüksək əzmkarlıq və mərdlik göstərərək yenidən ordu sıra-
larına qayıdıb. 

CMS şirkətinin öz həmkarları ilə bağlı yaydığı məlumatda bil-
dirilir ki, bütün kollektiv adından  Elnur Əsgərova dərin təşəkkü-
rümüzü bildirir, ona möhkəm cansağlığı, ailəsində xoşbəxtlik və 
bütün işlərində uğurlar arzu edirik. Fəxr edirik ki, vətənimizin ke-
şiyində duran belə igid övladları var! Məhz bu igidlik, mərdlik, 
birlik sayəsində biz düşmən üzərində möhtəşəm qələbə qazandıq. 

Allahdan bütün yaralı qazilərimizə şəfa, şəhid olan əsgər və 
zabitlərimizə rəhmət diləyirik 
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Heybətov  Dəryanur  
Azad oğlu 

 
2012-2016-cı illərdə ADDA-da 

təhsil alb. “ Gəmi energetik qur-
ğuları və onların istismarı” ixtisa-
sına yiyələnib. 

Əmək fəaliyyətinə 2016-cı ildə böyük motorçu kimi başlayıb. 
AXDG QSC DND idarəsinin “Professor Əziz Əliyev” gəmisi-

nin ikinci mexaniki, leytenant Dəryanur Azad oğlu Heybətov Və-
tən müharibəsində adını tarixə yazdıran igidlərimizdəndir.  

Müharibənin qanlı-qadalı olduğunu bilsə də, ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün bərpası üçün canından keçməyə hazır olduğun-
dan döyüşlərə ilk günlərdən qatılıb. Onun döyüş yolu  Füzulinin 
Aşağı Veysəlli kəndindən başlayıb. Xocavənd istiqamətində qız-
ğın döyüşlərdə iştirak edib. 2020-ci il oktyabrın 8-də düşmən üzə-
rinə növbəti hücum zamanı yaralanıb. 

Dəryanur Heybətov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin sərəncamları ilə “Cəsur döyüşçü” və “Xocavəndin 
azad olunmasına görə” medallarına layiq görülüb 
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 “Azərbaycan oğulları canlarını torpaq  
uğrunda fəda etdi” 

 
 

Mövsümov Namiq Muradağa oğlu 
 
1996-cı ildə Siyəzən şəhərində ana-

dan olub.  
Mikayıl Müşfiq adına 2 saylı orta 

məktəbdə təhsilini bitirdikdən sonra, 
2012-ci ildə ADDA-nın “Gəmi Avadan-
lıqlarının İstismarı Mühəndisliyi” fa-
kültəsinə daxil olub.  

2016-cı ildə Ali təhsilini başa vur-
duqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə yol-

lanıb.  
2018-ci ildə hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ASCO-da mo-

torçu vəzifəsinə işə qəbul olunub. 2019-cu ildən bir sıra gəmilərdə 
növbə mexaniki kimi çalışır.  

 İkinci Qarabağ Müharibəsi zamanı cəbhəyə yollanmaq üçün 
könüllü olaraq özü səfərbərlik idarəsinə müraciət edib. Müraciət-
dən bir müddət sonra onu oktyabr ayında ehtiyat qoşunlarında tə-
limlərə çağırıblar.  

O, özünün Vətən müharibəsindəki döyüş yolu haqda belə de-
yir: 

“Döyüşlərdə sıravi əsgər kimi qatıldım. Mən ordu sıralarında  
təlimlərə qatılanda artıq rəşadətli ordumuz düşmənin cavabını la-
yiqincə vermişdi. Mənə döyüşlərdə iştirak etmək üçün növbə çat-
madı. Bunun üçün olduqca təəssüflənirəm. Amma qələbəni əldə 
etməyimiz məni hər şeyi unutmağa məcbur etdi. Mənə yaxın qar-
daş olan neçə-neçə Azərbaycan oğulları heç nəyə məhəl qoyma-
dan canlarını torpaq uğrunda fəda etdilər. Ən şərəflisi də odur ki, 
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bizim bir nəfər də olsun belə təsadüfi şəhidimiz olmadı. Yəni ha-
mısı döyüş meydanında, mənfur düşmənlə üz-üzə gələrkən şəhid 
olub. Cənab prezident də dəfələrlə qeyd edib ki, bizim sıralarımız-
da bir nəfər də fərari olmadı. Lakin düşmən tərəf öz əsgərlərini 
döyüşdən qaçmasın deyə zəncirləmişdi. Açığı belə qorxaq varlıq-
larla düşmən olmaqdan adam xəcalət çəkir. Artıq bu hamısı keç-
mişdə qaldı. Biz öz əbədi və əzəli torpaqlarımıza qayıtdıq. Hazır-
da həmin ərazilərdə gedən yenidənqurma və bərpa işlərinin ye-
kunlaşmasını hər bir azərbaycanlı kimi mən də səbirsizlikə gözlə-
yirəm. Belə çətin missiyanın yerinə yetirilməsində Ali Baş Koman-
danımız İlham Əliyevə uğurlar arzu edirəm! Onun döyüş strategi-
yasını düzgün qiymətləndirməsi sayəsində artıq bütün dünyaya 
agah oldu ki Qarabağ Azərbaycandır! Bu tarixi hadisənin əyani şa-
hidi olduğum üçün sonsuz qürur hissi keçirirəm!”. 

 
 

 “Bu çağırışı mən 30 il idi ki, 
gözləyirdim” 

 
      Akçurin Marat Kamiloviç 

1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.  
1988-ci ildə orta məktəbi, 1994-cü ildə 

isə Azərbaycan Texniki Universitetini biti-
rib.  

1997-2000-ci illərdə hərbi xidmətdə ta-
ğım komandiri vəzifəsində olub. 2001-2017-
ci illərdə “Caspian Shipyard Company” şir-
kətində çalışıb. 2018-ci ildən ASCO-da anbardar vəzifəsində çalı-
şır.  

Marat Akçurinin müharibə ilə bağlı təəssüratları: “Vətən mü-
haribəsi başlayanda mənə hərbi komissarlıqdan çağırış gəldi. Bu 
çağırışı mən 30 il idi ki, gözləyirdim. İkinci Qarabağ Müharibəsin-
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də iştirak edən döyüşçülərin əksəriyyəti gənc soydaşlarımız idi. 
Onlar Birinci Qarabağ Müharibəsi dövründə və ya ondan sonrakı 
dövrdə doğulmuş vətəndaşlar idi. Birinci Qarabağ müharibəsi və 
həmin dövr haqqında yalnız televiziya xronikalarından və ya tarix 
kitablarından məlumat əldə ediblər. Amma mən həmin o dövrün 
canlı şahidi olmuşam. Xalqımızın başına gətirilən bütün zülümləri 
şəxsən görmüşəm. Mənim yaddaşımda qalan o faciələri, həmin 
görüntüləri heç bir kamera əks etdirə bilməz. Heç bir yazıçı həmin 
ağrı-acını yazıb çatdıra bilməz. 30 il ərzində mənfur düşmənin bi-
zə etdikləri azmış kimi, onlar hələ bizə acıq da verirdilər. Yalan-
dan özləri üçün tarix uydurmuşdular. Bölgələrimizin adlarını iy-
rənc adlarla əvəz etmişdilər. Qondarma respublika yaradıb seçki 
keçirirdilər, təmtəraqlı bayram təşkil edib rəqs edirdilər. Bütün 
bunlar hər bir azərbaycanlı kimi şəxsən məndə də amansız inti-
qam hissi doğurmuşdu. Bu daha belə davam edə bilməzdi.  
Mənə döyüşlərdə iştirak etmək təəssüf ki, nəsib olmadı. İşğaldan 
azad edilmiş Zəngilan rayonunda, artilleriya divizionunun tərki-
bində bölgənin müdafiəsində vəzifə borcumu yerinə yetirmişəm. 
Bu xidmətlərimə görə Cənab Ali Baş Komandan tərəfindən fəxri 
fərman ilə təltif olunmuşam. 

Cəbhədə olanda mən çox maraqlı bir məqama diqqət yetirmiş-
dim. Ordumuzda döyüşən hərbçilər müxtəlif yaş, peşə və müxtəlif 
sosial qrup nümayəndələri idi. Lakin bu fərq orada heç bir önəm 
kəsb etmirdi. Hətta komandir və sıravi əsgər arasında əsl qardaş 
münasibətləri müşahidə olunurdu. Hamı bir-birinə kömək edir, 
dəstək verirdi. Cənab prezidentin işlətdiyi “dəmir yumruq” ifadə-
si ön cəbhədə əsl reallığa çevrilmişdi. Xalqımız arxa cəbhədə, dö-
yüşçülər isə ön cəbhədə dəmir yumruğa çevrilib düşmənin başını 
əzirdi. Mən bu birlikdən təsəvvürə gəlməz dərəcədə qürur duyu-
ram. İndi bütün dünya bildi ki azərbaycanlı kimdir! Ulu öndər de-
mişkən, mən həmişə fəxr etmişəm və həmişə də fəxr edəcəyəm ki 
mən azərbaycanlıyam!” 
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Hüseynzadə Ülvi Taleh oğlu 
 
1998-ci ilin avqust ayının 28-də  Salyan 

rayonunda anadan olub.  
2005- ci ildə Salyan rayon Elxan Ağayev 

adına Arbatan kənd məktəbində təhsil al-
mağa başlayıb. 2016- ci ildə orta məktəbi bi-
tirib. Elə həmin ildə də  Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının “Gəmi mexanikası 
və elektromexanikası fakültəsinin "  “Gəmi energetik qurğularının 
istismarı mühəndisliyi ixtisasına daxil olub .  

2020-ci ilin iyul ayında Akademiyanı bitirərək həqiqi hərbi xid-
mətə yollanıb.  

2020 -ci il sentyabr ayının 27-də  II Qarabağ döyüşlərinə qatılıb. 
Əvvəlcə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Son-
rakı döyüş yolu  indiki Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlər 
olub. Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa istiqamətində bir sıra döyüş əməliy-
yatlarının aparmasında iştirak edib. 

Müharibə bitdikdən sonra Cənab Ali Baş Komandanın səran-
camı ilə Fizuli və Suqovuşanın azadlığına görə  medallarına layiq 
görülüb. 

2021-ci il iyul ayının birindən hərbi xidmətimi başa vuraraq eh-
tiyata buraxılıb.  

Müharibədən sonra ixtisasına uyğun olaraq AXDG QSC-də işə 
götürülüb. Hal hazırda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
Dəniz Nəqliyyatı Donanmasında "Koroğlu" gəmisində  motorçu   
vəzifəsində çalışır.  
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Əsədov Mehrac Faiq oğlu  
 
1999-cu ilin may ayının 1- də  Sal-

yan rayonuun Sarvan kəndində ana-
dan olub.  

2005- ci ildə Salyan rayon Sarvan 
kəndində şəhid İsfəndiyar Həsənov 
adına Sarvan kənd tam orta məktəbin-
də təhsil almağa başlayıb.  

2016-cı ildə həmin məktəbi bitirib.  
2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Də-

niz Akademiyasının "Gəmi Mexanikası və Elektromexanikası fa-
kültəsinin" "Gəmi Energetik Qurğularının İstismarı Mühəndisliyi" 
ixtisasına qəbul olunub.  

2020-ci ildə  Akademiyanı müvəffəqiyyətlə başa vurub.  
2020-ci ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə yollanıb . Hərbi 

xidmətdə olduğu müddətdə Şanlı Azərbaycan ordusunun qələbə 
qazandığı II Qarabağ  müharibəsində döyüşən ordumuzun tərki-
bində 27.09.2020- ci ildən 10.11.2020-ci ilə kimi işğalda olan Talış 
kəndi və Suqovuşan rayonlarının azad olunması uğrunda gedən 
döyüşlərdə  fəal döyüşçü kimi iştirak edib. "Suqovuşanın azad 
olunmasınana görə medali" ilə təltif olunub. 2021-ci il iyul ayında 
ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb.  

Müharibə bitdikdən sonra ASCO ailəsinin üzvü olub. Onun iş-
lə bağlı müraciətinə müsbət cavab verilib və hazırda  "AXDG" 
"QSC"-nin Dəniz Nəqliyyat Donanmasının balansında olan  "Zən-
gəzur" gəmisində "Matorçu" vəzifəsində çalışır.  
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Əlizadə Hüseyn  
Vəlyəddin oğlu 

 
1998-ci ilin iyul ayının 25-də Daş-

kəsən rayonunda anadan olub.  
2004 – 2015-ci illərdə Daşkəsən ra-

yon Şəhid Anar Mürsəlov adına 2 say-
lı tam orta məktəbinin rus bölməsində 
orta təhsil alıb.   

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının "Navi-
qasiya mühəndisliyi" ixtisasına qəbul olunub.  

2019-cu ildə Akademiyanı müvəffəqiyyətlə bitirib.  
2020-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ordu sıralarına hərbi 
xidmətə çağrılıb. Həmən ilin 27 sentyabrında ”N” saylı hərbi his-
sənin "Zenit Raket Artilleriya batareyası" tərkibində, torpaqlarımı-
zı işğaldan azad etmək uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmağa 
başlayıb. Füzuli, Cəbrayıl və Xocavənd rayonlarının azad edilməsi 
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.   

2021-ci ilin yanvar ayının 12-dən könüllü olaraq müxtəlif  hərbi 
hissələrin tərkibində xidmətini davam etdirib. 2021-ci il iyul ayın-
da ordu sıralarından ehtiyata buraxılılıb. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı ilə “Xocavənd rayonunun azad olunması-
na görə” medalı ilə təltif olunub.  

Müharibədən sonra ixtisasına uyğun olaraq AXDG QSC – də 
işə düzəlib. 

Hal-hazırda AXDG QSC -nin Dəniz Nəqliyyat Donanmasının 
"Şahdağ" gəmisində matros  vəzifəsində çalışır. 
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Mürsəlov Mürsəl  
Emin oğlu 

 
1994 cü- il oktyabr ayının 5-də Asta-

ra rayonunun Şahağacı kəndində ana-
dan olub.  

2001-ci ildə Astara rayonu Şahağacı 
kəndində şəhid Rauf Mirzəyev adına 1 
saylı tam orta məktəbində təhsil alma-
ğa başlayıb. 

2018- ci ilin yanvar ayında Azərbay-
can Respublikasının ordu sıralarına həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb.  

2019-cu ilin iyul ayında ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb. 
2020- ci ilin 21 sentyabrında Ali Baş Komandanın əmri ilə ordu 

sıralarına səfərbərlik əmri ilə yenidən ordu sıralarının tərkibində 
təlimlərə qatılıb.  

Sentyabrın 27-də işğalda olan ərazilərimizdən erməni dığaları-
nı məhv etmək və torpaqlarımızı işğaldan azad etmək uğrunda 
gedən döyüşlərdə içtirak etməyə başlayıb. 

Mürsəl döyüşlə bağlı xatirələrindən bəhs edir : 
“İlk öncə Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunması uğrun-

da döyüşlərdə oldum, sonra  isə Qubadlıda döyüşdüm. Bütün 
dünyaya bəyan oldu ki, 44 günlük müharibədə böyük qələbə əldə 
edib, özlərini məğlub edilməz kimi tanıtmaq istəyən düşmənə qa-
lib gəldik.   

Ali Baş Komandanın əmri ilə Cəbrayılın və Qubadlının  azad 
olunmasına görə Medalları ilə təltif olunmuşam”.  

2020- ci ilin 31 dekabrında, Ali Baş Komandanın Əmri ilə, Or-
du sıralarından ehtiyata buraxılıb. 

Müharibədən sonra AXDG QSC -də ixtisasına uyğun olaraq işə 
düzəlmək üçün etdiyi müraciətə müsbət cavab verilib. 
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Hal-hazırda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC -nin "Or-
dubad" gəmisində "motorçu" vəzifəsində işləyir. 

****** 

 

 

Ələkbərov Taleh 
 İlqar oğlu 

 
1997-ci ilin aprel ayının 8-də 

Qəbələ rayonunun Vəndam qəsə-
bəsində anadan olub. 2003-cü ilin 
15 sentyabrında qəsəbədəki  Şə-
hid Hikmət Rəşidov adına 2 saylı 
tam orta məktəbin birinci sinfinə gedib.  

2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəz-
dindəki   Aəzərbaycan Dənizçilik Kollecinə qəbul olunub.   

2015-ci il aprel ayının 10-da Həqiqi Hərbi Xidmətə çağrıldığına 
görə təhsilini yarımçıq qoyub. 2016 - cı ilin Aprel döyüşlərinin işti-
rakçısdır. 

Hərbi xidmətdən sonra təhsilini davam etdirib. 2019-cu ildə 
kolleci bitirib.  

İlk iş yeri “Premiummart” super marketində satıcı vəzifəsi 
olub. 

Talehin Vətən müharibəsində iştirakı ilə bağlı təəssüratların-
dan:  

“Türkiyədə idim. Müharibənin başladığını biləm kimi Vətənə 
döndüm və 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixində könüllü olaraq ordu-
ya yazıldım. Oktyabrın 29-da  ön cəbhəyə yollandım, deyir”.  

Əsasən ehtiyyatda olub. Mingəçevirdə təlimlərdə iştirak edib. 
Sonra Ağdamın Xındırıstan kəndində və düşməndən yeni alınmış 
Şıxlar kəndinin müdafiəsində iştirak edib. 2021-ci ilin yanvar ayı-
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nın10-da ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb. Xidmətə görə fəxri 
fərmanla təltif edilib.  

Hazırda AXDG QSC Dəniz Nəqliyyat Donanmasının rəsmi iş-
çisi sayılır. 

 
 

Sadıqov Pərviz  
Natiq oğlu 

 
1995-ci ilin noyabr ayının 31-də 

Salyan rayonunun Yenikənd kən-
dində anadan olub.   

2002- ci il Salyan rayonu Şəkərli 
kənd orta məktəbinin birinci sinfi-
nə gedib. 

2013 -cü ildə orta təhsilini başa vurub və Azərbaycan Dənizçi-
lik Kollecinə daxil olub. 

2014- cü ilin yanvar ayının 25-də təhsilini donduraraq hərbi 
xidmətə yollanıb.  

2015- ci ildə ordu sıralarından ehtiyyata buraxılıb və yenidən 
təhsilini davam etdirib.  

2020- ci ilin 21 sentyabrında Səfərbərlik idarəsi tərəfindən tə-
limlərdə iştirak etmək üçün ordu sıralarına çağrılıb.  

Müharibə başladıqdan sonra Füzuli istiqamətində və Şuşa ətra-
fi kəndlərdə gedən döyüşlətdə iştirak edərək Vətən müharibəsini 
qələb ilə basa vurub. 

2020 -ci ilin 31 dekabrında ordudan tərxis olunub.  
Füzuli və Cəbrayılın azadlığına görə medalları ilə təltif edilib.   
2021- ci ilin iyul ayının 1-dən AXDG QSC yə  işə qəbul olunub. 
Hazırda Xəzər Dəniz Nəqliyyat Donanmasinda isləyir. ******* 
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Abbaszadə Elçin 
 Rafael oğlu 

 
1991-ci ilin dekabr ayının 6-da Laçın 

şəhərində anadan olub.  
1992-ci ilin mayın 18-də Laçın ermə-

ni- rus hərbi birləşmələri tərəfindən iş-
ğal edildikdən sonra ailəsi ilə birlikdə 
doğma yurddan məcburi köçkün olaraq 
didərgin düşür. Bir yaşlı Elçin dil açan-
da ailəsində əsasən yurd itkisinin, vətən 
həsrətinin ağrı-acısını duyur və bu acılarla böyüyür. 

Elçingilin ailəsi məcburi köçkün olduqları ildən  etibarən AS-
CO- nun Xətai rayonunun 823-cü keçid ünvanında yerləşən yataq-
xanasında məskunlaşır.  

2013-cü ildən ASCO-nun Zığ Gəmi Təmiri zavodunda işə dü-
zəlir. O, gəmilərin gövdə qaynaq bölməsində, gəmi takelajçısı və-
zifəsində çalışır. 2020-ci ilin iyul ayının 14-də könüllü olaraq hərbi 
səfərbərlik idarəsinə müraciət edir və qeydiyyata alınır. Vətən mü-
haribəsi başlandıqdan sonra yenidən komissarlığa gedir və  2020-
ci ilin oktyabr ayının 1-də könüllü olaraq ordu sıralarına qoşulur. 

Elçin doğulduğu, lakin havasını belə ala bilmədiyi dogma ra-
yonu olan Laçın istiqamətində döyüşlərdə iştirak edir. Körpə ola-
raq qucaqda çıxdığı rayona, ayaq üstə məğrur döyüşçü olaraq 
əlində silah düşmənə tükənməz  nifrətlə daxil olur. 

Düşmən üzərində qazandığımız parıaq qələbəmizdən 1 il ke-
çib. İllər keçəcək bu anlar, əlbəttə ki, unudulmayacaq.  

Müharibənin qələbə sevincini yaşayan qalib əsgərimiz nühari-
bə təəssüratlarından bəhs edərkən belə deyir: Vətən müharibəsini 
çox gözəl xatırlayıram, sözssüz ki, o günlər heç zaman  unudul-
mayacaq. Bu 44 günlük müharibədə düşmənə layiqli cavab veril-
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di, millətimiz qürurunu, tapdalanmış hissiyyatını bərpa etdi. 
Ölümlə qarşılaşsaq da, əsgər yoldaşlarımızı itirsək də Vətən mü-
haribəsi məndə həm də xoş təəssüratlar bağışlayıb. Axı illərlə da-
vam edən Vətən həsrətimə son qoyulmuşdur. Ali Baş Komandanı-
mızın sərəncamı ilə, “Laçının azadlığı uğrunda döyüşlərdə işturak 
etdiyinə görə” medal və  komandanlığın “Fəxri fərman” iə təltif 
olunmuşam.  

“Vətən müharibəsi”ndə qalib gəldiyimizə, torpaqlarımızı düş-
mən əlindən azad etdiyimizə görə Rəşadətli Ordumuzun Ali Baş 
Komandanı cənab prezident İlham Əliyevə öz dərin minnətdarlı-
ğımı bildirirəm. Biz döyüşçülərə qayğı və diqqətinə görə isə 
AXDG QSC-nin rəhbərliyinə, xüsusi ilə Rauf Vəliyevə dərin təşək-
kürüm var. 

 

 
 

“Tez-tez komandanlığa 
irəli getmək arzusunda 
olduğumu bildirirdim” 

 
Abdullazadə Rəşid Emil oğlu 
1995-ci ilin sentyabr ayının 17-

də Sumqayıt şəhərində anadan 
olub.  

2001-2012-ci illərdə Sumqayıt 
şəhəri 1 saylı tam orta məktəbdə 

oxuyub. 2012-2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası-
nın "Dəniz texnikası və texnologiyası istismarı mühəndisliyi " ixti-
sası üzrə təhsil alıb. 

2018-ci ildən “Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi” zavodunda gövdə, 
qaynaq bölməsində qaynaqçı vəzifəsində çalışır.  



Faiq Balabəyli 
 

 178

Həmçinin 2019-cu ildə ikinci ixtisas kimi Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının "Gəmi energetik qurğularının istismarı 
mühəndisliyi" ixtisası üzrə ( qiyabi təhsil ) qəbul olunub və hal ha-
zırda 4-cü kurs tələbəsidir. 

Qarabağ müharibəsi başlayanda Səfərbərlik idarəsi tərəfindən 
ordu sıralarına çağrılıb.  

İlk olaraq 6-cı korpus 282 saylı hərbi hissədə ehtiyyat taborda 
xidmət edib. Sonradan onun döyüş yolu Qubadlıdakı 285 saylı 
hərbi hissənin tərkibinə göndərilməklə davam edib.  

Döyüş yolundan bəhs edərkən özü belə deyir: “Qubadlıdan 
döyüş yerimin təyinatı dəyişilib  Zəngilana göndərildim. Taboru-
muzla birlikdə Qarababa yolu, Aşağı Yeməzliyə mühafizə müda-
fiə üçün göndərildik, daha sonra sərhədlər yenidən dəqiqləşdiril-
diyində ərazilər düzgün bölünmədiyi üçün daha irəli, Quyudərə 
istiqamətinə yollandıq. Zəngilanın mühafizə-müdafiəsində, ümu-
miyyətlə müharibə zamanı əsgər-qumbaraatan vəzifəsində xidmət 
etmişəm”. 

Rəşid Abdullazadə müharibə zamanı bəzən rahatsız olduğunu 
da deyir: “Ehtiyyat taborda xidmət etdiyimiz müddətdə istər mül-
ki əhalinin bizə göndərdiyi isti geyim, ərzaq və digər ləvazimatlar, 
istərsə də öndə olan əsgər yoldaşlarımızın ağır şəraitdə xidmət 
aparması bizə utanc hissi yaşadırdı. Buna görə tez-tez komandan-
lığa irəli getmək arzusunda olduğumuzu bildirirdik. Axır ki, bir 
qədər gec də olsa buna nail olduq. Ən əsas sərhədlər yenidən bər-
pa olunanda ərazilərin minalı olmağına baxmayaraq,  həmin əra-
zilərə 30 ildən sonra ayaq basan ilk Azərbaycan əsgəri olmağın 
qürurunu yaşamışıq. Vətən müharibəsində düşmənlə üz-üzə gələ-
rək onlara məğlubiyyətin acısını, xalqımıza qələbənin sevincini ya-
şatmağımın da ayrıca qürurverici hissləri var”. 
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“Döyüşlərdə hər kəs 
ürəklə iştirak edirdi” 

 
Babayev Nicat  Azad oğlu 1992- ci il 

may ayının 1-də  Mingəcevir şəhərində 
anadan olub. 

Elə hal-hazırda da bu şəhərdə yaşa-
yır.   

2008-2012 ci illərdə "Azərbaycan Də-
niz Balıq Sənayesi Kolleci"də təhsil alıb.  

Dənizçi karyerası ilə bağlı belə deyir: 
“Dənizə böyük marağım və həvəsim olduğuna görə orta təhsi-

limin 9-cu sinifini bitirən kimi  sənədlərimi "Azərbaycan Dəniz Ba-
lıq Sənayesi  Kolleci”nə verdim və qəbul olundum.  

2017-cci ildə "Xəzər Dəniz Neft Donanması"nda elektrik vəzifə-
sində işə düzəldim. Hal-hazırda "Mühəndis Balarza Məmmədov" 
gəmisində Elektrik Mexaniki vəzifəsinda çalışıram, deyir... 

 Vətən müharibəsində iştirakı haqqında söhbət edərkən, çox da 
uzaq olmayan tarixi fəxarətlə nəql edir: 

“2020 - ci ilin 21 sentyabrında hərbi komisarliqdan zəng gəldi 
və təlim toplanışı olduğunu, səfərbər olamağımı, dedilər. Hələ o 
vaxt "Vətən Müharibəsi" başlamamışdı, ancaq özüm hərbi xidmət-
də kəşfiyyatçı olaraq xidmət etdiyimə görə nə vaxtsa müharibənin 
başlayacağı zaman, kəşfiyyatcı kimi orduya lazım olacağımı təx-
min edərək bilik və bacarığımı təkminləşdirmək,  artırmaq üçün 
hərbi komisarlığa sevinərək yollandım. O vaxt müharibə olmadı-
ğına görə könüllü olaraq cəbhəyə yazılmaq istəyənlər o qədər də 
çox deyildi, səfərbərlik idarəsi tərəfindən çağrılanlar çoxluq təşkil 
edirdi. Könüllülər sag olsunlar, müharibə başlayan kimi Vətənin 
dar günündə Vətəni və bizi tək qoymadılar”. 
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Nicat Babayev müharibədə keçirdiyi günləri, düşüncələri səlis 
şəkildə, dəqiqliyi ilə ifadə etməkdə davam edir: 

“Vətən müharibəsi zamanı Taliş kəndi, Suqovuşan, Ağdərə, 
Kəlbəcər istiqamətlərində döyüşmüşəm. Kəşfiyyatçı olaraq bəlkə 
də 28 il boyunca hec bir Azərbaycanlının ayağı dəyməyən yerlərə 
tapşırıqlara gedirdik. Tanımadığımız ərazilərdə hərəkət etməkdə 
çətinlik çəksək də xəritəylə lazım olan yerləri tapırdıq və tapşırıq-
ları yerinə yetirirdik. Şükür Allaha 44 günlük müharibə dövründə 
heç bir tapşırığı kəşfiyyatçılar olaraq yarımçıq qoymadıq.  

Döyüşlərdə ən cox çətinlik çəkdiyimiz şey müharibənin çətin-
likləri yox, kəşfiyyatçı olaraq kəşfiyyata gedərkən tapşırıqların 
gizliliyini qorumaq üçün mənfur düşməni görüb, onu nişangahda 
saxlayıb, lakin vurmamaq idi. Bəlkə də kimlərsə başa düşməz, 
kimlərsə başa düşər, ancaq kəşfiyyatçılar düşmən arxasında döyüş 
tapşırıqlarını yerinə yetirərkən gizliliyi qoruyub saxlamalıdır və 
gözə görünməməlidir ki, əldə etdiyi məlumatları komandanlığa 
çatdıra bilsin. Bu məlumatlar sayəsində düşmənin tutduğu möv-
qelər hədəfə alınır və darmadağın edilirdi. Günlərlə düşmən arxa-
sında dayanmadan hərəkət edir, hətta bəzən onlara o qədər yaxın-
laşırdıq ki, danışıqlarını qulaqlarımızla eşidirdik. Düzdür, mən 
özüm şəxsən mənfur erməni dilini başa düşmürdüm, lakin başa 
düşən kəşfiyyatçılarımız var idi. Kəşfiyyatçı olsaq da düşmənlə 
üzbə-üz döyüşlərə də girirdik və strateji yüksəkliklərin alınmasın-
da bilavasitə iştirak edirdik. Vətənimin hər bir övladı ilə qürur du-
yuram, çünki Vətənn uğrunda gedən bu  döyüşlərdə hər kəs ürək-
lə iştirak edirdi, bir nəfər belə olsa döyüşdən qorxan qaçan yox idi. 
Girdiyimiz döyüşlərdən kimin sağ qalacağını hec kim bilmirdi və 
gedib də geri qayıtmamaq olduğunu bilə-bilə, hər kəs irəli can 
atırdı”. 

 Nicat xalqın Ordumuzla bir olmasına, döyüşülərə dövlət qay-
ğısının, insanlarımızın münasibətini də ürək dolusu ifadələrlə dilə 
gətirir: 
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44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan xalqının sanki, hər bi-
rini döyüşən Ordunun tərkibində görürdük.   

Döyüş bitdikdən sonra təşəkkür məktubu, fəxri fərman və me-
dallara adımız yazıldı. İnşallah ki yaxın günlərdə həmin medalla-
rımızı alacağıq. Düzdür əsgərliyimi həmin bölükdə kiçik çavuş 
olaraq bitirmişdim, amma gizir vəzifəsində çağrıldım”. 

Nicat döyüş zamanı baş verəm, yaddaşında ən çox qalan hadi-
sələrdən də bəhs edir:  

“Döyüşdən ən çox yadda qalan, başıma gələn bir hadisəni si-
zinlə bölüşmək istərdim. "Ağ uçuq"- hansıki bu ərazi hərbiçilərin 
dilində belə adlandırılır və keçmiş döyüşçülər həmin ərazini 
“Qanlı dərə” və ya “Ölüm dərəsi” deyə, tanıyırlar-  Ağdərənin 
ərazisidir. Orada düşmən arxasında tək başına qaldığım 3-4 saat-
lıq zamanı unutmaq, yaddan çıxarmaq mümkün deyil... Oraya ne-
cə tək düşdüm? Müharibədə hər cürə vəziyyətlə rastlaşmaq müm-
kündür. Düşmənlə üzbə üz döyüşlərin birində pusquya düşmüş-
dük və pusqudan çıxmaq üçün mən və daha 8 nəfər öz tərəfimizə 
qayıtmaqdansa düşmənin daha da dərinliyinə gedərək onlardan 
yaxa qurtarmışdıq, çünki geri çəkilsək hər birimiz düşmən snay-
perinə, pulemyotçusuna hədəf olacaqdıq. Ancaq məcburi olaraq 
bir yerdə yox iki-iki, tək-tək bölünərək oradan cıxmağı bacardıq. 
Mən təxmini olaraq 3-4 saat sonra gəlib öz mövqelərimizə cıxsam 
da bəzi yoldaşlar 1 gün sonra gəldilər. Onlar meşədə gecələmişdi-
lər. Həmin günü üç minalanmış ərazini keçmişdik. Düşmənin 82 -
lik mina atan artileriyasina hədəf olsaq da qorunmağı bacarmış-
dıq. Həmin günü dağın döşündəki yüksək bir qayadan yıxıldım, 
aldığım zədə isti və təzə olduğu üçün həmin anda ağrını  hiss et-
məmişdim, ancaq bir neçə gün ayağımı yerə basa bilmədim. Daha 
sonra isə yenə də bütün tapşırıqlarda iştirak  etdim.  

Və ən nəhayət qələbə sevincini yaşadım. Komandirimizin dö-
yüşlərdən sonra bizimlə salamlaşması biz də qürur hissi oyatdı. 
"SALAM QALİB ORDUNUN QALİB ƏSGƏRLƏRİ", deyirdi ko-
mandirimiz bizim hər birimizə”.  
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Allahdan şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şazilərimizə can sağlığı 
arzu edirəm”. 

 
 

“Bilirdik ki, bu  
müharibədə qələbə 

 bizim olacaq” 
 

Bağırov Rüfət Feyzulla oğlu 
1994-cü ildə Bakı şəhərində anadan 

olub.  
Azərbaycan Dənizçilik Kollecini 

2014- cü ildə bitirib, həmin il də həqiqi 
hərbi xidmətə yollanıb.  

Əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra müxtəlif sahələrdə çalışıb .  
2018-ci ildə ASCO ailəsinə qoşulub. “Zığ” Gəmi təmiri zavo-

dunda, “Neptun” Üzən Tərsanəsində matros kimi dənizçi həyatı-
na qədəm qoyub. Burada 8 ay çalışdıqdan sonra imtahan verərək 
Xəzər Dəniz Neft Donanma idarəsinə işə qəbul olunub. Hal-hazır-
da həmin idarədə matros vəzifəsində çalışır .  

Karyerası haqda fikirləşir. Kapitanın Növbə köməkçisi imta-
hanlarını müvəffəqiyyətlə verib,   yaxın zamanlarda “Kapitanın 
növbə köməkçisi” vəzifəsinə təyinat gözləyir. 

Müharibə başlayan gün Səfərbərlik idarəsindən Çağırış vərəqi 
gəlib. 

 Bu çağrışı gözləyirmiş kimi dərhal müharibəyə yollandım, de-
yir qəhrəmanımız Rüfət. 

Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının azadlığı uğrunda gedən dö-
yüşlərdə iştirak edib, düşmənə vurulan sarsıdıcı zərbələr də onun 
da xidməti az olmayıb. 

-Döyüşləri necə xatırlayırsız, deyə verdiyimiz suala cavabı 
ləngimir: 
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- Çox qanlı, çətin və şərəfli xatirələrim var. Hər gün yeni ərazi-
lərə ayağımızı basanda keçirtdiyim hissləri ömrümün sonuna qə-
dər unutmayacam. Hər təpə, hər yüksəklik və o torpaqların hər 
qarışı uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə Azərbaycan əsgərinin öz 
qanını, canını bezmədən, yorulmadan verməsini necə unutmaq 
olar? Hər kəs əziyyətimizin boşuna olmadığını bilirdi. Bilirdik ki, 
bu müharibədə qələbə bizim olacaq. Bizim məqsədimiz hər nə 
olursa olsun o torpaqlara qayıtmaq, Vətənimizi yağı düşməndən 
azad etmək idi. Döyüşlərə sıravi əsgər kimi qatıldım, lakin müha-
ribəni minaatan qurğuların komandiri kimi başa vurdum.  Ali Baş 
Komandanən sərəncamı ilə “Qubadlı rayonunun azad olunmasına 
görə” medalı  ilə təltif olunmuşam. Komandanlıq mənim sonra di-
gər medallarla ilə təltif olunmağım haqda təqdimat verdi və  ümu-
mi siyahəda adəm da çıxdı.  

 
 

“Bütün döyüş yolumu 
çox yaxşı xatırlayıram” 
 

 Bədəlov Ramil Vahid oğlu 
1990-cı il noyabrın 28-də Gür-

cüstan Respublikasında anadan 
olub. “Odlar Yurdu” Universiteti-

nin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakültəsi üzrə təhsi alıb. 
Onunla Vətən müharibəsindəki iştirakı eləcə də dəniz və də-

nizçilik həyatı ilə maraqlanıb, həmsöhbət oluram. 
Özü və döyüş yolu haqda danışır: 
-Tale elə gətirdi ki, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində işə 

düzəldim.  Hazırda “Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi” Zavodunda 
tərsanə bölməsində rəngsaz kimi çalışıram. Peşəmi çox sevirəm. 
Ailəliyəm, iki övladım – 8 yaşlı qızım və 6 yaşlı oğlum var, - deyir. 
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Hərbi əməliyyatlar başlayan gün mən artıq özümü mənəvi ola-
raq döyüşə kökləmişdim. Hətta artıq beynimdə müəyyən səhnələ-
ri də canlandırmışdım. Həyəcan və səbirsizlikdən gecələr, demək 
olardı ki, gözümə yuxu da getmirdi. Və nəhayət sentyabrın 30-da 
könüllü olaraq cəbhəyə yollandım. Hər şey təsəvvür elədiyimdən 
daha fərqli idi. Müharibəni sözlə, yazıyla və ya film ilə çatdırmaq 
mümkün deyil. Bunu yalnız gözlə görmək lazımdır. Müharibənin 
başa çatmasından artıq bir il vaxt keçib və şahid olduğum hadisə-
lər mənə artıq bir yuxu kimi gəlir. Buna baxmayaraq bütün döyüş 
yolumu çox yaxşı xatırlayırm. İlkin olaraq biz Gorana yollandıq. 
Orada müəyyən təlimlər keçib, tapşırıqlar alandan sonra oktyab-
rın 6-da Füzulinin Əhmədbəyli kəndinə yola düşdük. Bu istiqa-
mətdə gedən döyüşlərdə ordumuz uğurlu nəticələr əldə etdi. Da-
ha sonra, oktyabrın 20-də Cəbrayılın Ağtəpə yüksəkliyinə istiqa-
mət aldıq. Orada ağır döyüşlər gedirdi. Hər növ silahlardan və 
ağır artilleriyadan atəşə tutulurduq. Lakin üstünlük biz tərəfdə 
idi. Düşmən hər zərbə aldıqca yaralılarını, leşlərini  və silahlarını 
ataraq geriyə çəkilirdi. Oktyabrın 26-da Cəbrayılın Dağ Tumas 
kəndinə girmək əmr verildi. O kənddə də eyni vəziyyət idi. Mü-
zəffər ordumuz düşmənin nəfəsini kəsirdi. Cəbrayılda düşmənin 
dərsini verəndən sonra, oktyabrın 30-da Qubadlının Xanlıq kəndi-
nin azad olunması növbəsi çatdı. O istiqamətdə də hərbi uğurlara 
imza atdıq. Noyabrın 4-də artıq  Qubadlının Çərəli kəndinə də 
idik. Düşmənin qurduğu maneə və istehkamları dəf edə-edə hə-
min ayın 20-də Qubadlının mərkəzini və bütün strateji yüksəklik-
ləri ələ keçirdik. Mən 120 mm-lik minaatan batareyada heyət üzvü 
idim. Bütün döyüş yoldaşlarımız müharibə boyu yüksək əzmlə 
döyüşürdü. Qorxu adlı hiss ağlımızdan belə keçmirdi. Belə hisslər 
bizdə və ümumiyyətlə bütün ordumuzdanyox idi. Bu, Ali Baş Ko-
mandana və generallarımıza, zabitlərimizə, döyüşçülərimizə olan 
güvən və arxayınlıqdan irəli gəlirdi. Ali Baş Komandanın mütə-
madi çıxışları, səsləndirdiyi şüarlar bizdə ruh yüksəkliyi yaradır-
dı.  
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Biz geri baxmırdıq, arxa cəbhədən arxayın idik. 
Çalışdığım şirkət, başda rəhbərlik olmaqla hamı bir nəfər kimi 

bizimlə və ailə üzvlərimizlə tez-tez əlaqə saxlayırdı və lazım olan 
hər bir köməkliyi göstərirdilər. Buna görə mən onların hər birinə 
öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  Döyüşlərdə iştirak etdiyimə 
görə hazırda hər hansı bir təltifim yoxdur. Lakin bu elə də önəm 
kəsb etmir. Otuz illik vətən həsrəti bitdi – vacib olan budur, bun-
dan böyük təltif və mükafat ola bilməz. Qarabağ Azərbaycandır!  

 

“Bir ömür boyu yaşanacaq fəxarət  
hissim var...” 

 
 

Əhədov Pünhan Qafur oglu 
1988- ci il noyabrın 29 –da Sabirabad 

rayonunun Ulacalı kəndində  
anadan olub. 

1994-cü ildə Böyükağa Ağayev 
adına Ulacalı kənd  orta məktəbinin 
1-ci sinfinə gedib.  2005-ci ildə həmin 

məktəbi bitirib. 
2007- ci ilin yanvar ayının 5-də həqiqi hərbi xidmət kecmək 

üçün Sabirabad Hərbi Səfərbərlik İdarəsindən çağırış alıb, “N” 
saylı hərbi hissədə xidmət edib. 

2008-ci ilin iyul ayinin 1-də ehtiyata buraxılıb. ARDN şirkəti-
nin  Qarasu neft yataqlarinda bir muddət işlədikdən sonra oradan 
işdən çıxıb. 

2009 - cu ildə 6 saylı Peşə litseyində motorçu-elektrik ixtisası 
üzrə təhsil alıb. Elə həmin ilin dekabr ayının 3-də  AXDG QSC də 
işə düzəlib.  

 2012-ci ildən “Zığ Gəmi Təmiri” Zavodunda gəmi boru quraş-
dırıcı vəzifəsində çalışır. 
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 Pünhan Azərbaycan Respublikasının ərazi  bütövlüyü uğrun-
da gedən döyüşlərə könüllü olaraq qoşulub. 

Onun müraciətindən sonra yaşının çox olmasını və ailə vəziy-
yətini səbəb gətirərək müharibəyə aparmaq istəməmişdilər. Lakin 
Pünhanın israrlı təkidindən sonra onu ordu sıralarına könüllü ola-
raq qatılmasına şərait yaradılır. 

Pünhan özünün döyüş yolundan bəhs edərkən dediklərindən:  
“Oktyabrın 1- də artıq Azərbaycanın tarix yazacaq ordusunun 

tərkibində idim. Ordu sırlarına qatıldıqdan dərhal sonra  Füzuli 
rayonu istiqamətində döyüşlərə qatıldım. Sonra  Xocəvənd  rayo-
nunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdim. Düşmən 
təslim olmaq aktına imza atdıqdan sonra  Ağdam rayonunun Mər-
zili kəndində müdafiədə dayandım. 

2020- ci ilin noyabr ayının 20-də düşmən Ağdamı təhvil verən-
dən sonra, biz yenidən Xocavənd rayonunun azad olunmuş ərazi-
lərini düşmən basqınından qorumaq üçün, Vətənin müdafiəsində 
dayanmaq üçün göndərildik.  

2020-ci ilin dekabr ayının 26-da ehtiyata buraxıldım. Evə qürur 
hissi ilə döndüm. Çox sevinirəm ki, qələbəmizdə payı olan oğlan-
larımızın içərisində mən də vardım. 

Müharibə heç də asan olmur. Bunu hər kəs bilir. Lakin Vətən 
sevgisi, düşmənə nifrət, bütün çətinliklərə qalib gəlir, Uca Allahın 
verdiyi güc-qüvvət sayəsində ayaqda dururduq. Mən döyüşlərə 
baş çavuş rütbəsində, baş atıcı kimi qatılmışdım. Azərbaycanlı ol-
mağımla fəxr edirəm. Həm də bir ömür boyu yaşanacaq fəxarət 
hissim var ki, Vətənimin dar günündə onun keşiyində durmaq 
mənə nəsib oldu. Döyüşdə olduğum zaman rəhbərliyin mənə 
zəng edib əlaqə saxlamağı, maraqlanmağı da sevindirici hal idi. 
Onların hər birinə ayrı-ayrılıqda göstərdikləri diqqət və qayğıya 
görə təşəkkür edirəm. 
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“Vətənimin azad  
olunması mənim ən  
böyük  təltifimdi” 

 
Əhmədov Ceyhun  

Tofiq oğlu 
ADDA-nın 2018-ci il məzunu, 44 

günlük Vətən müharibəsində şücaət 
göstərərək adını tarixə yazdıran qəhrəman dənizçilərimizdəndir. 

Ceyhun 1995-ci ilin noyabr ayının 22-də  Göyçay rayonunda 
anadan olub.  

2002-2013-cü illərdə 1 saylı Ləkçıplaq kənd orta  məktəbində 
təhsil alıb.  

15 yaşından dənizçi olmaq arzusunda olub. 
2013-cü ildə ADDA-nın “Dəniz Naviqasiyası Mühəndisliyi” fa-

kültəsinə daxil olub. 
2017-ci ildə Akademiyanı bitirdikdən sonra elə həmin il də or-

du sıralarına şağrılıb.  
2018-ci ildə ordu sıralarından tərxis olunub. Elə həmin il no-

yabrın 1-də XDND işə düzəlib. İşlədiyi ilk gəmi matros vəzifəsin-
də çalışdığı “Atlet-8” kran gəmisi olub. 

Sonralar müxtəlif vaxtlarda “Aura”, “Azərbaycan” kran gəmisi  
və “Mühəndis Balarza” gəmilərində işləyib. 

Vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Cəbrayilın azad olunması 
uğrunda gedən döyüşlərdə, eləcə də Tər-tər, Ağdərə və digər əra-
zilərimizin işğaldan azad olunmasında  iştirak edib. Hadrut istiqa-
mətində gedən döyüşlərdə isə üz, çiyin və ayağından yaralanib. 

Ceyhun Əhmədov müharibəyə yola düşdüyü zamandan bəhs 
edərkən bunları deyir: 
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“2020- ci ilin Sentyabr ayının 21-də Göyçay Hərbi Səfərbərlik 
idarəsi  tərəfindən təlimlərdə iştirak etmək üçün çağırış vərəqəsi 
aldım. Təlimlərə qatıldm. Elə qismət oldu ki, həmin ayın 27-si Və-
tənimizin işğal altında olan toprpaları uğrunda döyüşlər başladı 
və mən bu şərəfli qisas döyüşünə qatıldım. Tərtər-Ağdərə istiqa-
mətində gedən döyüşlərdə “N” saylı hərbi hissənin tərkibində mi-
na axtaran olmuşam. Vəzifəm baş istehkamçı idi. Döyüşlər zamanı 
bizim işimiz düşmən səngərinə keçid açmaq və ya açılan keçidin 
minalardan təmizlənərək genişləndirilməsi olub. Tapqaraqoyunlu 
kəndində, Gülüstan meşəsində, “Polad” postunda gedən döyüş-
lərdə iştirak etmişəm. Bundan əlavə Suqovuşanın və Ağdamın mi-
nalardan təmizlənməsində də iştirak etmişəm. 

 Düşmənin ordumuzun gücü qarşısında aciz qalaraq geri çəkil-
məsini izləmək çox qürurverici idi. Azərbaycan ordusunun hər bir 
əsgəri işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün qan tök-
məyə və canından keçməyə hazır idi. Biz döyüşlərə Tərtər rayonu-
nun Bürc meşəsindən qoşulurduq. Orada düşərgə qurmuşduq. 
Tapşırıq gəldikcə oradan qruplar halında işi icra etməyə gedərkən 
sakinlərin bizə olan münasibətini heç cür  ifadə etmək mümkün 
deyil, bu  çox qürurverici idi. Onlar bizi qəhrəman kimi görürdü 
və bu da bizə əlavə güc verirdi. Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi 
birləşərək mənfur düşmənə öz gücünü göstərirdi. Və mən bu xal-
qın oğlu olduğum üçün fəxr edirdim və edirəm. Bütün şəhidlərin 
xatirəsini qürur hissilə anıram, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. 
Biz onların  qanı bahasına qələbə qazanmışıq. Bəzən mənə deyirlər 
ki, təltif olunmusan? Qürurla deyirəm ki, bəli, Vətənimin azad 
olunmasında mənə verilən şans mənim ən böyük təltifimdir. 
Amma deyilənə görə Ağdamın azad olunmasına görə medalı ve-
rilməlidir, komandirlərim təqdimat yazıb.  Biz ön cəbhədə olarkən 
mənə də, digər dənizçi döyüşçülərə göstərdiyi qayğıya görə bütün 
ASCO kollektivinə təşəkkür edirəm.  
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“Xalqımız çoxdan idi ki,  

bu qələbə sevincini  
yaşamaq istəyirdi” 

 
 

Nağıyev Ələkbər Əlisina oğlu 
1997- ci ildə avqust ayının 28- də Ma-

sallı rayonuun Qızılağac kəndində ana-
dan olub.  

2003 - cü ildə Qızılağac kənd 1 saylı tam orta məktəbində 1-ci 
sinifə gedib. 2014- cü ildə həmin məktəbin  11-ci sinfini bitirib.  

2016-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının ordu 
sıralarına həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 2018-ci ilin aprel ayında 
ehtiyata buraxlılıb.   

2019- cu ildə “Kainat”  tədris mərkəzində matros ixtisasi uzrə 
təhsil alıb. 

Ələkbərlə Vətən müharibəsinə qədər və müharibə zamanı keç-
diyi döyüş yolundan söhbət edirik. Onun dediklərindən:  

“Ailə 6 nəfərdən ibarətdir; valideyinlərim və 3 qardaşım.  
İlk  iş yerim Bakıda Supermarketlər şəbəkəsində satıcı kimi iş-

ləmək olub. 
Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır.    
2020- ci ilin oktyabr ayının 22-də də Ali Baş Komandanımızın 

Səfərbərlik  əmri ilə ordu sıralarna qatıldım. Mən doyüşün  ikinci 
günündən Əlahiddə kəşfiyyat taborunun döyuşçüləri ilə birlikdə 
Suqovuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak et-
dim.  Döyuşərək Ordumuzun qazandığı qələbə sevincini yaşamalı 
oldum. Erməni qəsbkarlarını torpaqlarımızdan qovmağa nail ol-
duq.  
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Ali Baş Komandanımızın əmri ilə “Suqovuşanın azad olunma-
sı uğrunda döyüşlərə görə” medalı ilə təltif olunmuşam.  

2021-ci ililn yanvar ayının 9-da   Ali Baş Komandanın əmri ilə 
ordu soralarından ehtiyata buraxıdım.  

Müharibəni qələbə ilə başa vurduq. Xalqımız çoxdan idi ki, bu 
qələbə sevincini yaşamaq istəyirdi. Qürur duyuram ki, döyüşən 
əsgərlərin sırasında mən də var idim.Müharibədən sonra AXDG 
QSC –yə ixtisasım üzrə işləmək üçün müraciət etdim. Gəmiçiliyin 
rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, müharibə iştirakçılarına etdikləri 
qayğını məndən də əsigəmədi. 

Hal hazırda AXDG QSC XDND –nin “Sokar 1” gəmisində mat-
ros vəzifəsində çalışıram. 

 

 

“İlk döyüşüm atamın  
şəhid olduğu kəndin 

azad olunması oldu” 
 

 
Vəliyev Elşad  Oktay oğlu 

1993-cü il oktyabrın 12-də  Bakı şə-
hərində anadan olub. 

2000-2011 ci illərdə 272 saylı orta 
məktəbədə təhsil alb.   

2011- 2013 ci ildə Lənkəran şəhərində “N” saylı hərbi hissədə 
həqiqi hərbi xidmətini çəkib. 

Hərbi xidmətdən sonra  sonra 12 saylı  peşə liseyinde muhasi-
bat ixtisası üzrə təhsil alıb. 

2016-cı ildən AXDG QSC  XDND idarəsinin 721 sayli üzən  
emalatxanada tornacı vəzifəsində çalışıb. Sonradam öz ərizəsi ilə 
işdən çıxıb. Vətən müharibəsində iştirak edib və 2021-ci ilin əvvə-
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lində yenidən,  AXDG QSC  XDND idarəsinin 721 sayli üzən  
emalatxanasında  tornacı vəzifəsində işə düzəlib. 

Atası Oqtay Vəliyev I Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanların-
dandır. Füzulinin Alxanlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid 
olub. Bir vaxtlar  elektrik mexanniki kimi işlədiyi gəmiyə onun adı 
verilib, “Oqtay Vəliyev” gəmisi uzun müddət Xəzərdə şəhid də-
nizçimizin adını daşıyıb. Təəssüf ki, gəmi artıq özünün istismar 
müddətini başa vurub, Dononmanın körpülərindən birində əsaslı 
təmir olunacağı günü gözləyir. 

Elşad da müharibəyə könüllü qoşulub. Özü belə deyir: 
 “2020-ci il sentyabrin 21-də  könüllü olaraq ordu sıralarına ya-

zıldım. Beş gün  təlim kecdikdən sonra cəbhəyə göndərildim.  
I Qarabağ savaşında şəhid olan  atam Vəliyev Oqtay Əli oğlu-

nunun şəhid olduğu Füzulinin Alxanli kəndindən döyüşə başla-
dım. Atamın ruhunu başımın üstündə hiss edirdim. Cəbrayıl, 
Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd, Şuşa istiqamətlərində gedən döyüş-
lərdə iştirak etmişəm. 

Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə  Füzuli,  Xocavənd və Şuşa-
nın azad olunmasına görə medalları ilə teltif olunmuşam. 

Hal hazirda 721 sayli emalatxanada 3-cu dərəcəli tornaci vəzi-
fəsində çalışıram”. 

Elşad Vəliyev Xocavənd rayonunda Qırmızı Bazarın yolunu 
minalardan təmizləyəndə, yaxınlığına  82- lik minamyot mərmisi 
düşüb  və 2- ci dərəcəli kontuziya alıb, qəhrəmanımızın sağ əlində 
qəlpə qalıb, ciyərlərində isə barıt qoxusu...  
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“Könüllü olaraq döyüşə 
yola düşdüm” 

 
 
  Axundzadə Şahrux İdrak oğlu 
1997-ci ililin iyul ayının 31-də   

Lənkəran  rayonunun Boladi kən-
dində anadan olub. 

2003-cu ildə şəhid Nahir Axun-
dov adına Boladi kənd 1 saylı tam 
orta məktəbində 1-ci sinfinə gedib. 

2015- ci ilin Oktyar  ayından Azərbaycan Respublikasının  or-
du sıralarnda xidmət edib. 

2017 -ci ilin aprel ayında ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb.  
2017-ci ildə 'Kainat" Tədris mərkəzində  növbə matrosu ixtisa-

sına dair müvafiq hazırlıq kursuna  daxil olub, elə həmin ildə də 
oranı bitirib. 

Aildə dörd nəfərdilər, atası, anası  özü və bacısı.  
2020-ci ilin 27 sentyabrında Vətən müharibəsi başlayan kimi 

ərazilərimizi düşmən işğalından azad etmək üçün könüllü olaraq 
döyüşə yollanıb.  

İlk olaraq Aqcabədidə, daha sonra Beyləqanda qısa təlimlərdə 
olub. Təlimdən sonra isə Cəbrayıl və Hadrut istiqamətlərində ge-
dən döyüşlərdə iştirak edib. 

“44 günlük muharibəni boyük qələbə ilə başa vurduq. Bu bi-
zim Ordunun düşmənimiz üzərində parlaq qələbəsi idi. Xalqımıza 
sevinc yaşadan Orduya, onun əsgər və zabitlərinə, Ali Baş Ko-
mandanına  dərin təşəkkürlərim var. Ali Bas Kamandanın sərən-
camı ilə Qubadlı, Xocavənd, Zəngilan, Füzuli şəhərlərinin azad 
olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişəm.  
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2021 -ci ilin Yanvar ayının   12-də  ordu sıralarından ehtiyyata 
buraxılmışam. Hal hazırda AXDG QSC   Xəzər Dəniz Neft Donan-
masında matorçu vəzifəsində çalışıram”, - deyir gənc döyüşçü də-
nizçimiz. 

 
 

Kazımov Bəşir  
Baqdan oğlu 

 
1996-cı ilin noyabr ayının 18-

də Bakı şəhərində anadan olub. 
2014- cü ildə Xətai rayonunda-

kı 245 saylı orta məktəbi bitirib. 
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına, "Gəmi 

energetik qurğuları istismarı mühəndisliyi" fakültəsinə qəbul 
olub.   

2018-2019-cu ildə Akademiyanı bitirdikdən sonra, Füzulidə 
yerləşən 706  saylı hərbi hissədə 1 il hərbi xidmətdə olub. Subay-
dır. 

 Vətən müharibəsi başlayanda dərhal könüllü olaraq döyüşə 
getmək qərarına gəlib və 2020-ci ilin sentyabr ayının 28-də müha-
ribəyə könüllü  olaraq gedib.  

2020-ci ilin dekabr ayının 31-də ordudan tərxis olunub. 
Füzuli və Xocavənd uğrunda gedən qızğın döyüşlərin iştirakçı-

sı olub. Müharibə vaxtı Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Qu-
badlı, Laçın və Kəlbəcər şəhərlərinin azadlığı uğrunda döyüşlərdə 
olub. 

Müharibədən sonra bir müddət Laçının müdafiə postunda – 
1704 metr yüksəklikdə - xidmət edib. 

Bəşir Kazımov “Bu müharibə hamımız üçün bir sınaq meydanı 
oldu. Biz illərdir sürən işğala son qoyduq. Fəxr edirəm ki, Vətən 
müharibəsinin iştirakçısıyam.”  
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"Füzulinin azad olunmasına görə" , "Xocavəndin azad olunma-
sına görə" və "Laçının azad olunmasına görə" medalları ilə təltif 
edilib. 

2021-ci ildə ASCO –da, Xəzər Dəniz Neft Donanma idarəsında  
işə götürülüb. Hazırda "Geofizik-1" gəmisində matorçu vəzifəsi 
olub 

 
 

Bəhrəmli Pərvin  
Əyyar oğlu 

 
1994-cü ilin iyun ayının 4-də də Bi-

ləsuvar rayonunun Ağalıkənd kəndin-
də anadan olub. 

2000-2011-ci illərdə Ağalıkənd 
kənd tam orta məktəbində orta  təhsi-
lini alıb. 

2012-ci ilin iyul ayından  2014-cü 
ilin yanvar ayına qədər Azərbaycan 
Ordusununda həqiqi hərbi xidmətdə olub.  

2017-ci ildə “Kainat” tədris mərkəzində matorçu ixtisasi üzrə 
təhsil alıb. 

İlk iş yeri olaraq Bakı Baş Gömrük idarəsində təyin olunmuş 
kursları keçməklə mütəxəssis vəzifəsində işə başlamışdır. 

Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Öz döyüş yolu haqda belə 
deyir: 

 “2020-ci ilin 21 sentyabrında  Ali Baş Komandanın səfərbərlik 
əmrindən sonra hərbi təlimlərə cəlb olundum. Sentyabrın 27-də 
torpaqlarımızı işğaldan azad etmək uğrunda döyüşlər başladı və 
mən də o döyüşlərin iştirakçısı oldum.   

İlk öncə Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunması uğrunda dö-
yüşdüm və sonra Cəbrayıl rayonu, daha sonra Xocavənd rayonu 
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və ətraf qəsəbələr,  Ağ oğlan qəsəbəsi və Tuğ kəndi istiqamətində 
döyüşdüm. Millətimizin daima fəxr edə biləcəyi və baş tacımız 
olan  Şuşa şəhərinin azad olunması uğrunda, elə cə də Şuşa ətrafı  
kəndlərdən də döyüş yolum keçdi. Bu döyüşlərdə ordumuzun gü-
cünü erməni dığalarına göstərərək  44 günlük müharibədə qalib 
tərəf olduq.  Bu, bizim Xalqın böyük qələbəsi idi. Ali Baş Koman-
danın sərəncamı ilə Füzulu, Xocavənd, Cəbrayıl rayonlarının azad 
olunmasına gorə və Vətən müharibəsi iştirakçısı medalları İlə təltif 
olunmuşam.  

31 dekabır 2020 -ci ildə ordu sıralarından ehtiyata buraxıldım. 
Hal hazırda AXDG QSC-nin XDND idarəsinin  "Nerça" gəmi-

sində "motorçu" vəzifəsində çalışıram”. 
 

 
 

Muradbəyli Sahib  
Zaur oğlu 

 
1995-ci-ilin aprel ayının 19-da  

Neftçala rayonunda anadan olub. 
2001-ci-ildə Neftçala rayonu Mu-

ğan liseyində 1-ci sinifə gedib. 
2011-ci ildə dənizçilik peşə lise-

yinə daxil olub. 
2014-ci-ililin iyul ayının 8-də  hə-

qiqi hərbi xidmətə çağrılıb.  
2018-ci-ildə Türkiyə Respublika-

sında “Lider” qida firmasının “Avrasiya” gəmisində matorçu  və-
zifəsində işləyib.  

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qis-
mən səfərbərlik haqda sərəncamından sonra 2020-ci ilin sentyabr 
ayının 21-də  hərbi təlimlərə çağrılıb. 



Faiq Balabəyli 
 

 196

Vətən müharibəsi başladıqdan sonra Füzuli, Cəbrayıl,  Xoca-
vənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib.  

2020-ci ilin dekabr ayının 12-də, Müharibə düşmənin təslim ol-
ması ilə başa çatdıqdan sonra ordu sıralarından tərxis olunub.  

Füzuli ve Xocavəndin azadlığı uğrunda medalları ilə  təltif edi-
lib. Subaydır. 

 Müharibədən sonra, 2021-ci il iyul ayının 1-də AXDG QSC-də 
işə götürülüb. Hal hazirda Xəzər Dəniz Neft Donommasının “Ra-
miz Hacıyev” gəmisində matorçu vəzifəsində işləyir. 

 
Salahov Saleh Bəhlul oğlu  
 
1995-ci ilin avqust ayının 16-da Neftçala 

rayonunun Yuxarı Qaramanlı kəndində 
anadan olub.  

2001-ci ildə Neftçala rayonunun Yuxarı 
Qaramanlı kəndində, birinci Qarabağ mü-
haribəsində şəhid olmuş R.Əliyev adına 
tam orta məktəbində təhsil almağa başlayıb. 

2012-ci ilin iyul ayında orta məktəbi bitirdikdən sonra sənədlə-
rini Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına verib və qəbul olub. 
Akademiyada “Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi”  ix-
tisası üzrə əyani təhsil alıb və 2016-ci il iyul ayında Akademiyanı 
bitirib.  

2018-ci ilin aprel ayında Cənab Ali Baş Komandanın sərəncamı 
ilə hərbi xidmətini keçmək üçün Nasosnuya ''N'' saylı hərbi hissə-
yə göndərilib. Bir müddət burda xidmət etdikdən sonra hərbi xid-
mətini davam etdirmək üçün Qusar şəhərinin ''N'' saylı hərbi his-
səsinə göndərilib. Bu hərbi hissədə  Artilleriya divizionunda He-
sablayıcı manqa komandiri kimi xidmətini davam etdirib. 

2019-cu ilin aprel ayında hərbi xidmətini başa vuraraq ordu sı-
ralarından tərxis olunub.  
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2020-ci il sentyabrın 21-də Cənab Ali Baş Komandanın sərənca-
mı ilə hərbi təlimlərdə iştirak etmək üçün ordu sıralarına çağrılıb. 
Beyləqan rayonunun ''N'' saylı hərbi hissəsində hərbi təlimlərə qo-
şulub.Təlimlər bitdikdən sonra 26 sentyabr da Azərbaycan Dövlə-
tinin ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşmaq üçün  ''N'' saylı hərbi 
hissənin 1-ci artilleriya divizionuna, Füzuli rayonunun Şükürbəyli 
kəndinə göndərilib.  

Sentyabrın 27-də səhər saatlarında döyüş başlayarkən döyüş-
lərdə Topçu kimi vuruşub. Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, 
Laçın, Şuşa  rayonlarının  düşməndən azad  edilməsi uğrunda  iş-
tirak edib. 2020-ci ilin dekabrb ayının 31-də də ordu sıralarından 
təxris olunub. Cənab Ali Baş komandan tərəfindən Füzulinin, 
Cəbrayılın, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edi-
lib. 

İlk işi yeri Neftçala rayonunda " Fish Farm" balıqçılıq  zavo-
dunda mühafizəçi vəzifəsində olub. Subaydir. Müharibədən sonra 
AXDG QSC-də işə düzəlib.  

Hazırda Xəzər Dəniz Neft Donanma idarəsində Elektrik vəzi-
fəsində işləyir. 

 
 

Süleymanov Məhəmmədəli 
Tofiq oğlu 

 
1996 –cı il sentyabr ayının 3-də Bakı şəhərin-

də anadan olub. 
2003 –cü ildə Bakı şəhər Səbayel rayonundakı 

49 saylı intellekt litsey məktəbinə gedib. 
2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-

miyasının nəzdində Dənizçilik Kollecinə daxil 
olub.  

2016-cı ildə həmin kolleci bitirib. 
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2016-cı ilin iyul ayının 1-də hərbi xidmətə çağrılıb. 2018-ci ilin 
yanvar ayının 4- də ordudan ehtiyyata buraxılıb. 

2020-ci ilin sentyabr ayının 21-də könüllü olaraq orduya yazı-
lıb, təlimlərdə iştirak edib. Həmin ilin sentyabr ayının 27-si Vətən 
müharibəsi başlayandan sonra, Füzuli, Xocavənd rayonlarında ge-
dən döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. 

2020-ci ilin dekabr ayının 21-də ordudan tərxis olunub. Fizuli-
nin, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları və Müharibə iş-
tirakçısı medalı ilə təltif olunub. 

Müharibədən qayıtdıqdan sonra işə düzəlmək üçün AXDG 
QSC-yə müraciət edib. 

2021-ci ilin may ayəının 5-də AXDG QSC-nin Xəzər Dəniz Neft 
Dononma idarəsinə işə düzəlib. Hazırda “Şüvəlan” gəmisində 
matros vəzifəsində çalışır. 

 
 
 

Məmmədzadə Osman  
Səfər oğlu 

 
1996 –cı ilin noyabr ayının 2-də 

Bakı şəhərində anadan olub. 
2002 -2013-cü illərdə Binəqədi 

rayonu Məmmədəmin Rəsulzadə 
qəsəbəsindəki  99 saylı orta məktəbə gedib.  

2013-2017  tədris illərində Azərbaycan Dövlət  Dəniz Akademi-
yasında  Gəmi mexanikliyi üzrə bakalavr pilləsində ali təhsil alıb. 
İlk iş yeri Bakıdakı  gül dükanında gülcü, həm də satıcı olub. Su-
baydır. 

2018 –cı ilin noyabr ayının 23-də həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb.  
2019 –cu ilin may ayının 10-da ordudan tərxis olunub. Hərbi 

xidməti Füzuli rayonundakı “N” saylı hərbi hissədə çəkib. 
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2020-ci ilin 21 sentyabrında Səfərbərlik idarəsi tərəfindən ordu-
da təlim keçmək üçün çağrış alıb, sentyabrın 26-na qədər təlimlər-
də olub.  

Osman döyüşə qatıldığı günü belə xatırlayır: 
“2020-ci iin sentyabrının 27-si səhər tezdən Bakıdan hərbi ka-

lonlarla cəbhə xəttinə yollandıq. Həmin günün axşamı, saat  19:45-
də Füzulidə döyüşə girdik”. 

Osmanın döyüş yolu Füzulidən başlayıb. Sonradan  Hadrut,  
Cəbrayıl, Xocavənd,  Şuşa və ətraf kəndlərin azad olunması uğ-
runda  gedən döyüşlərdə iştirak edib.  

2021 –ci ilin dekabr ayının 31-də ordudan tərxis oldnub. “Xoca-
vəndin azad olunmasına görə” medalı ilə tltif edilib. 

Müharibədən sonra  ixtisası üzrə işlə təmin edilməsi üçün 
AXDG QSC -yə müraciət edib. 2021-ci ilin may ayının 15-də işə 
düzəlib. XDND İdarəsinin gəmilərinin birində matorçu kimi çalı-
şır.  

 
 

Hüseynov Elvin  
Arif oğlu 

 
1996-cı ilin sentyabr ayının 13-

də  Salyan rayonun Qarabağlı kən-
dində anadan olub.  

2003-cü ildə Qarabağlı kənd 1 
saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə ge-
dib. 

2014-cü ildə orta məktəbi bitirib. Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının Elektrik muhəndisliyi fakültəsinə daxil olub. 

2018- ci ildə ADDA-nı bitirib. Hərbi xidmətə cağırılıb. 
2019-cu ildə hərbi xidməti başa vuraraq geri dönüb. Ailəlidir, 1 

övladı var. 
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2020-ci ilin sentyabrın 30-u səfərbərlik idarəsinin çağrışı ilə dö-
yüşlərə qatılıb. Zəngilan, Qubadlı və Xocavəndin işğaldan azad 
olunmasında iştirak edib. Xocavəndin azad olunması uğrunda ge-
dən döyüşlər zamanı yaralanıb.  

Qubadlının və Xocavəndin işğaldan azad olunmasına görə  
medalları ilə təltif olunub. 

2020-ci ilin dekabr ayının 13-də ordudan  ehtiyata buraxılıb. 
Müharibədən sonra AXDG QSC -yə ixtisası üzrə işə düzəlmək 

üçün müraciət edib.  
2021-ci ilin may ayının 15-indən  Xəzər Dəniz Neft Donanma 

idarəsində işləyir. 
 
 

Xankişizadə Toğrul 
Agim oğlu 

 
1997-ci ildə Neftçala rayonunda 

anadan olub.  
1999 -2003-cü illərdə   Neftçala 

rayonunda, Şəhid İlkin Rzayev adı-
na körpələr evi, uşaq bağçasında məktəbəqədər hazırlıq dövrü ke-
çib. Daha sonra 2003-cü ildə Neftçala rayonu Şəhid  Elton Həbibov 
adina 4 saylı tam orta məktəbdə orta təhsil alıb.  

2013 -cü ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəz-
dində olan Azərbaycan Dənizçilik Kollecinin "Gəmi Energetik 
qurğularının və Avtomatik Vasitələrinin istismari" ixtisasina qəbul 
olunub.   

2017- ci ildə kolleci  müvəffəqiyyətlə bitirib. 
2018-ci il Yanvar ayından Azərbaycan Respublikası ordu sıla-

rarına hərbi xidmətə çağrılıb və 2019 -cu ilin iyul ayında ordu sıra-
larından ehtiyata buraxılıb.  
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İlk İş yeri olan  MTK istehsalat kommersiya MMC-nin Neftçala 
Filialında elektrik vəzifəsində çalışıb.  

  2020-ci ilin 21 sentyabrında Respublika Prezidentinin sərənca-
mı ilə səfərbərlik elan olunduqdan sonra təlimlərə çağrılıb. 27 
Sentyabrda Vətən müharibəsi başladıqdan sonra  işğal altında 
olan ərazilərimizin  ermənilərdən  azad edilməsi uğrunda doyuş-
lərə qatılıb.  

İlk oncə Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunması uğrunda dö-
yüşüb,  sonra Cəbrayıl və Xocavənd rayonları və ətraf qəsəbələr, 
Ağ oglan qəsəbəsi, Tuğ kəndi istiqamətində və daha sonra Şuşa 
şəhərinin azad olunması uğrunda, eləcə də Şuşa ətrafı kəndlərdə 
döyüşüb.  

12 yanvar 2021-ci ildə Ali Baş Komandanın əmri ilə ordu sıra-
larından ehtiyata buraxılıb. 

Füzulu, Xocavənd və Şuşa şəhərinin azad olunması Medalları 
İlə təltif olunub.  

Hal hazırda  XDND  idarəsinin "Təbriz Xəlilbəyli " gəmisində 
elektrik vəzifəsində çalışır. 

 

 
Mirzəyev Səbuhi   

Əvəz oğlu 
 
1998-ci ilin avqust ayının 1-də Ba-

kının Yasamal Rayonunda anadan 
olub. 

2004-cü ildə Yasamal Rayonu 158 
saylı  orta məktəbə gedib. 2015-ci il-
də orta məktəbi bitirib. 

2017-ci il yanvar ayının 27-də Hə-
qiqi hərbi Xidmətə çağrılıb. 2018-ci il İyul ayının 2 -si hərbi xidmə-
ti başa vurub. Orta təhsillidir.  
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Vətən Müharibəsinə 2020-ci ilin sentyabr ayının 30-da, könüllü 
olaraq yola düşüb. İlk döyüşə Füzuli rayonunun işğal altında olan 
ərazilərini işğaldan azad etməkdə olan ordu bölmələrimizin tərki-
bində  başlayıb. Xocavənd rayonun ərazilərinin azad edilməsində 
də düşmənlə üz-üzə gəlib. 2020-ci ilin dekabr ayının 8-də ordudan 
tərxis edilib. Füzulinin və Xocavəndin azad olunmasına görə me-
dalları ilə təltif edilib.  

Müharibədən sonra AXDG QSC –yə işə düzəlmək üçün müra-
ciət edib və 2021-ci ilin may ayının 15-də işə qəbul olunub. Hazır-
da XDND idarəsinin  “STB 1” gəmisində Matorçu vəzifəsində çalı-
şır.  

 
 

“Mən bu müharibəyə 
 çoxdan hazır idim” 
  

Şirməmmədli Samir  
Nizami oğlu 

1999-cu ilin fevral ayının 22-
də  Neftçala rayonunun Qırmızı-
kənd kəndində anadan olub.  

2005-i ildə şəhid Əli Səmədov 
adına Qırmızıkənd kənd orta 
məktəbinin 1-ci sinfinə gedib, 
2016-cı ildə orta məktəbi bitirib.  

2017-ci ilin aprel ayında hərbi xidmətə çağrılıb,  2018 –ci ilin 
oktyabrında ordudan ehtiyata buraxılıb. Hərbi xidmətini Göygöl 
rayonunda “N” saylı hərbi hisədə çəkib. Xidmət müddətində  hər-
bi hissə komandiri tərəfindən təsəkkürnamələrlə təltif edilib. 

2016-cı ildə “Kainat” tədris mərkəzində matorçu ixtisasına yi-
yələnib. Hal hazırda Rusiyanın Həştərxan şəhərində təhsilini da-
vam etdirir. 
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2019-cu ildən bir müddət Azərbaycan və Türk gəmiçilik şirkət-
lərində matorçu kimi işləyib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
özəl gəmiçilik  firmalarından birinə məxsus olan “Delfin-1” gəmisi 
isə ilk iş yeri olub.  

Vətən müharibəsində könüllü iştirak edib və bu haqda belə de-
yir:  

“2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də mən “Delfin- 1” gəmisiylə 
İranda idim.  Oprada öyrəndik ki, artıq müharibə başlayıb. 

Mən bu müharibəyə çoxdan hazır idim. Hələ Şəhid və Milli 
qəhrəmanımız general Polad Həşimov şəhid olduqda könüllü ola-
raq səfərbərlik idarəsinə gedib ərizə vermişdim. Torpaqlarımız iş-
ğaldan azad olunsun deyə döyüşə can atan oğlanlarımızın sırasın-
da görürdüm özümü.  

Sentyab ayının 28 –də axsam gəmi Hövsan limanına yan alan  
kimi gəmidən düşdüm. Rayona getdim. Valideyinlərimlə halallaş-
dım.  Düz 12 saatdan sonra, səhər açıllan kimi hərbi komissarlığa 
getdim. Növbəti gün, sentyabrın 29-da mən artıq döyüşlərə qatıl-
dım.  

Cəbrayıl rayonunda, Hadrutda və Qubadlıda döyüşdüm. Xü-
susi olaraq  qeyd edim ki,  Qubadlı şəhərinə  ilk ayaq qoyan tabo-
run tərkibində  mən də var idim və buna görə qürur duyuram.  
Ən qızğın döyüşlərim Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının düşmən-
dən azad olunması uğrunda kecib.  Pulamiyotşu vəzifəsində ol-
muşam. Qubadlı şəhəri işğaldan azad olduqdan sonra, düşmən  
30 oktyabrda əks hücuma keçdi,  komandirlərmiz şəhid oldu. Ta-
bor komandirmiz polkovnik-leytenant Nail Orucov, taborun siyasi 
işlər üzrə müavini,  əsgər qardaşlarmız da şəhid oldu... Ən cətin 
döyüşümüz o gün oldu. Özüm də ayağımdan qəlpə yarası aldım. 
Bu an bizə dəstək olmaq üçün gələn əsgərlərə komandanlıq edən, 
əsgər kimi döyüşən  Genral Mais Bərxudarovu görüb cox sevin-
dim. Döyüşçülərimiz mənə kömək  edib, ilk tibbi yardım göstərdi-
lər, qəlpəni ayağımdan çxardılar. Döyüşü yaralı olaraq davam et-
dirdim.   
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Muharibəden sonra 2 ay Xocavənd rayonunun Qırmız Bazar 
qəsəbəsində xidmət etdim, 2021-ci ilin yanvar ayının 10 –da ordu-
dan  tərxis olundum. Düz 100 gun ordu sıralarında oldum.  Cənab 
Ali Baş komandanın  sərəncamı ilə Cəbrayılın və “Qubadlının iş-
ğaldan azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşam. 

Samir 2021-ci ilin may ayının 15-dən AXDG QSC-nin XDND 
idarəsində matorçu kimi işə qəbul olunub. Hazırda “Zülfü Hacı-
yev” kran gəmisində matorçu kimi fəaliyyət göstərir. Buna görə 
AXDG QSC-nin sədri Rauf Vəliyevə təşəkkürünü bildirir: Mühari-
bə iştirakçısı olduğumuza görə bizi növbədənkanar işlə təmin 
edilməyimizə şərait yaratdı. Rauf müəllim müharibə iştirakçıları-
na yüksək dəyər verir”, deyir.  

 
 

Məhərrəmov Anar 
Etibar oğlu 

 
     1998–ci ilin mart ayının 20-də Qazax 
Rayonunun Yuxarı Əskipara kəndində 
anadan olub. 

2004-cü ildə Qazax rayonunun Yuxa-
rı Əskipara kəndindəki  Abbasəli Mə-
hərrəmov adına tam orta məktbində 1-ci sinifə gedib. 

2013-2017 –ci illərdə Azrbaycan Dənizçilik Kollecində təhsil 
alıb.   

2017 -ci il iyulun 14-də hərbi xidmətə gedib və xidməti başa 
vurduqdan sonra ordu sıralarından tərxis olub. 

2020-ci ilin 21 sentyabrında Səfərbərlik idarəsinin ilk çağrışçıla-
rından olub.  

Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarının işğaldan azad olunma-
sında  manqa komandiri kimi vuruşub. Hava hücumundan müda-
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fiə batalyonunda düşmənə qarşı mübarizə aparıb. 2021-ci ilin 14 
yanvarında ordudan tərxis olunub. 

Müharibədən sonra AXDG QSC-yə ixtisası üzrə işləmək üçün 
müraciət edib. Hazırda XDND – nin “Zirə” gəmisində matros və-
zifəsində çalışır. 

 
 

Osmanlı  Sadiq  
Elşad oğlu 

 
1996 –cı ilin dekabr ayının 12-də Astara 

rayonunun Pensər kəndində anadan olub. 
2003-cü  ildə Astara rayonu Pensər kənd 

2 saylı tam orta mektbə gedib. 
Ali tehsillidir. 2014-2018 ci illərdə Azər-

baycan Dövlət Dəniz Akademiyasında təhsil alıb.  
2018-ci ilin  iyul ayənn 4-də həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 
İlk iş yeri XDND olub. Subaydır. 
2020-ci ilin 21 sentyabrında səfərbərlik idarəsi tərəfindən hərbi 

təlimlər keçmək üçün çağrılıb.  
Döyüşə sentyabrın 27-də  Füzuli istiqamətindən başlayıb. Son-

ralar Cəbrayıl,  Qubadlı, Zəngilan Xocavənd istiqamətlərində ge-
dən döyüşlərdə iştirak edib. 

2020-ci ilin dekabr ayının 31-də ordudan ehtiyata buraxılıb. Fü-
zuli, Zəngilan, Qubadlı və Xocavənd rayonlarının azad olunma-
sında iştiraka görə medallarla təltif edilib.  

2021-ci ilin may ayının 15-də AXDG QSC də işə düzəlib. 
XDND idarəsinə məxsus “Şirvan-3” gəmisində matorçu vəzifəsin-
də çalışır. 
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“Yaxınlarımdan gizli 
olaraq  Səfərbərlik  

idarəsinə getdim” 
 

Hətəmov Kamal Şakir oğlu 
1994-cü ilin oktyabr ayının 30-

da Yardımlı rayonunun Gərsəva 
kəndində anadan olub. 

2001-cildə Yardımlı rayonunun 
Gərsəva kənd orta məktəbinin 1-ci 
sinfinə gedib və 2009 -cu ildə oranın 9- cu sinfini bitirim .  

9- cu sinfi bitirdikdən sonra 2009 - cu ildə Qaradağ rayonu Sa-
hil qəsəbəsində yerləşn peşə litseyinə daxil olub. Litseydə "Elekt-
rik maşınlarının mexanizmi ,elektrik çilingəri və elektrik qaz qay-
naqçısı" ixtisaı üzrə təhsil alıb.   

2013- cü ildə Peşə litseyini bitirdikdən sonra həmin ilin  iyul 
ayını 4 -ü hərbi xidmətə yola düşüb. Hərbi xidmətini “N” saylı 
hərbi hissədə Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində ön xətdə çəkib. 

2015- ci il yanvar ayının 1 -də hərbi xidməti başa vurub, 2016- 
cı ilin fevral ayının 17 -si Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi zavodunda 
yardımçı fəhlə kimi işə götürülüb. 

İş fəaliyyətini və təcrübəsini daha geniş inkişaf etdirdikdən 
sonra 2017- ci ildə qaynaqçı vəzifəsində işləyib. 

Kamal Hətəmov 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı düşmənə 
layiqli cavab verən igid dənizçilərimizdəndir. Müharibəyə yola 
düşməsini belə nəql edir: 

       Tovuz döyüşləri zamanı könüllü olaraq hərbi səfərbərlikdə 
oldum və  qeydiyyatdan keçdim. 2020- ci ilin   sentyabr ayının 27 –
də  ikinci Qarabağ müharibəsi - II Vətən müharibəsi başladııqdan 
dərhal sonra, yəni sentyabır ayının 28 –də Yardımlı rayon hərbi 
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komisarlığına getdim, yenidən  könüllü olaraq qeydiyyatdan keç-
dim. Sentyabrın 29-da Vətən uğrunda  gedən döyüşlərə qatıldım. 
6- cı səfərbərlik tamamlama korpusunun 283- nömrəli hərbi hissə-
sində Kəlbəcər,  Ağdərə rayonu istiqamətində gedən döyüşlər-
də sıravi əsgər kimi  iştirak etdim. Vəzifəm "tank əleyhinə əl qum-
bara atanı " idi.  

          Mən fəxr edirəm ki, işğal olunmuş torpağlarımızın azad 
edilməsində döyüşçü kimi iştirak etmişəm. Bu mənimçün ömrün 
boyu yaşayacağım  böyük fəxrdir, qürurdur.  Döyüş çətin və qor-
xulu olsada , mən də və döyüş yoldaşlarımda böyük ruh yüksəkli-
yi var idi. Biz öz torpaqlarımızı döyüşərək vuruşuraq canımız qa-
nımız bahasına da olsa almalıydıq . Buna hər birimizdə böyük bir 
inam var idi. Biz 30 illik qara bir ləkəni alnımızdan silməliydik. 
Şükürlər olsun Allaha,  44 günlük gedən döyüşlərdə 10 noyabır 
2020- ci ildə erməni ordusu məğlub oldu biz öz torpaqlarımızı hər-
bi yolla azad etdik və qələbə qazandıq. 

Qələbə bizim oldu. Cənab Ali Baş Komandanın, Qarabağ Azər-
baycandır! – nidasını bayraq tutaraq döyüşə atıldıq. 
 

 

Yalnız irəli getmək – beynim-
də  bu üç söz vardı 

 
İbrahimov Vəfadar Həşim oğlu  
1986-cı il mayın 26-da Göyçayda anadan 

olub.  
2004-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən 

sonra hərbi xidmətə yola düşüb. 2017-ci il-
dən ASCO-nun “Zığ Gəmi Təmiri” zavo-

dunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. Hazırda mexaniki təmir bölmə-
sinin takelaj sahəsində çalışır.  
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Vəfadarın döyüş yolunu onun öz dilindən eşidək: 
Çoxdan bəri arzusunda olduğumuz ikinci Qarabağ müharibəsi 
başlayandan bir gün sonra, sentyabrın 28-də mənə çağırış vərəqəsi 
gəldi. Ayın 29-da isə cəbhə bölgəsinə yollandım. İlk ayaq basdı-
ğım ərazi Füzuli rayonu oldu. Bu rayonun bir çox kəndlərinin 
azad edilməsində yaxından iştirak etmişəm. Qarğabazar, Kürdlər, 
Aşağı Əbdürrəhmanlı, Yuxarı Əbdürrəhmanlı və s. kəndləri qısa 
bir vaxt ərzində düşmən tapdağından təmizlədik. Bir qədər sonra 
Cəbrayıla sarı istiqamət götürdük. Burada “Dostlar bulağı” adla-
nan yerdə döyüşə başladıq. Ordumuz düşmənə göz açmağa im-
kan vermirdi. Mənfur düşmən silahını, yaralanmış döyüş yoldaş-
larını döyüş meydanında qoyub təlaş içində qaçırdı. Mən, şəxsən 
bütün bu görüntülərin şahidi olmuşam . Bu hadisələr mənə daha 
da qüvvə verirdi. Yalnız irəli getmək – beynimdə yalnız bu üç söz 
durmadan səslənirdi. 

 Cəbrayılın da bir sıra Arazqırağı kəndlərini azad etdikdən 
sonra Hadrut və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərə qatıldım. Bu 
ərazilərdə qızğın döyüşlər gedirdi. Düşmən hər növ silahdan bizi 
atəşə tuturdu. Buna baxmayaraq məğrur ordumuz düşmənin hər 
həmləsinin qarşısını alırdı. İgid oğullarımız bütün cəbhə boyu bir 
addım olsun belə geriyə çəkilmirdi. Erməni faşistləri bizim belə 
güclü olduğumuzu zənn etmirdilər. Onlar elə düşünürdülər ki 30 
il bundan qabaqkı tarix yenidən təkrarlanacaq, onlar yeni yeni tor-
paqlarımızı işğal edəcəklər. Elə illər idi ki, onların sərsəm çıxış və 
bəyanatlarında da bunu eşidirdik və düşmənə nifrətimiz artır, tor-
paqlarımızı işğaldan azad etmək üçün Ali Baş Komandanın verilə-
cək əmrlərini göləyirdik.  

Düşmənin düşüncələri isə, Azərbaycanın daha çox ərazisini 
zəbt etmək idi. Lakin Azərbaycan əsgəri bunun əksini onlara sü-
but etdi. Onlar başa düşdü ki, bizim gücümüz bizim birliyimizdə-
dir. Və bu daim belə olacaq.  

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə müdafiə postları qurub bay-
rağımızı sancandan sonra, oktyabrın 24-də yenidən Füzuliyə qa-
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yıtdıq. Yuxarı Əbdürrəhmanlıda gedən döyüşlərdə yaralandım. 
Hospitalda məni müalicə edən tibb işçilərindən məni tez sağalt-
maqlarını dəfələrlə xahiş edirdim. Çünki fikrim hər dəqiqə cəbhə-
də baş verənlərin yanında idi. Narahat idim. Həkimlərimiz sağ ol-
sunlar, məni tez bir zamanda ayağa qaldırdılar. Və mən noyabrın 
7-də Daşaltıya yollandım. Ayın 10-da isə Şuşaya gəldim. Mən ora 
gələndə bizim mərd igidlərimiz artıq düşməni təslim etmişdi. Ora-
da bir müddət müdafiədə durduqdan sonra dekabrın 7-də Beylə-
qana getdim. Dekabrın 11-də isə tərxis edildim. “Cəsur döyüşçü” 
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdiyimə 
görə” medalları ilə təltif edilmişəm. Bundan əlavə bir təşəkkürna-
mə də mənə təqdim edilib. Haqq savaşında mənim də cüzi bir pa-
yım olduğundan hədsiz qürur hissi keçirirəm.  

Mən hərbi xidmətimi tankçı  kimi keçmişəm, lakin bu mühari-
bədə quru qoşunlarının tərkibində sıravi əsgər kimi döyüşmüşəm. 
Döyüşlər ağır gedirdi, əsasən də Füzulidə gedən döyüşləri xatırla-
maq mənə olduqca ağır gəlir. Sözün əsl mənasında cəhənnəmi 
gördük. Neçə-neçə yaralı və şəhidlərimiz oldu. Oturub duz-çörək 
kəsdiyimiz döyüş yoldaşlarımız bir qədər sonra qucağımızda 
haqq dünyasına qovuşurdu. Bütün bu hadisələrin içərisində bizə 
mənəvi qida yalnız cənab Ali Baş Komandanın çıxışları və çağırış-
ları olurdu. Bu 44 gün ərzində bizə arxa dayaq olduğu üçün ona 
dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun sayəsində 30 ildən çox da-
vam edən münaqişə öz həllini nəhayət ki tapdı. Artıq bizim başı-
mız ucadır, çünki bütün dünya bilir ki, Qarabağ Azərbaycandır!  
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İslamov Ramazan 
Yaşar oğlu 1994-cü il fevral 

ayının 9-da Bakı şəhərində anadan 
olub 

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasına qəbul olu-
nub. 

Akademiyanın “Prosseslərin 
avtomatlaşdırılması” ixtisası üzrə 
təhsil alıb. 

2017-ci ildən etibarən “Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi” zavodu-
nun istehsalat dispetçer şöbəsində 3 il asissent olaraq çalışmışam. 
Hal-hazırda hemin şöbədə sənətlərə nəzarət üzrə mütəxəssis kimi 
çalışıram. 

44 günlük Vətən müharibəsində düşmənə qarşı vuruşmuşdur, 
ASCO ailəsinin qəhrəmanlarındandır. 2016-cı ildə aprel döyüşləri-
nin iştirakçısı olan Ramazan bəyin II Qarabağ müharibəsindəki 
döyüş yolu haqda dedikləri: 

“Şərəfli Vətən müharibəsinə sentyabr ayının 28-i, mənə səfər-
bərlikdən çağırış gəldikdən sonra yola düşdüm. 

 Fizuli, Xocavənd, Şuşa, Laçın istiqamətlərində döyüşlərdə işti-
rak etmişəm.  

Korpus komandiri tərəfindən “Fəxri Fərmanla”, Ali Baş Ko-
mandan tərəfindən isə Füzuli və Xocavəndin azad olunmasına 
görə medala laiq görüldüm.  

Vətən müharibəsində qumbara atan vəzifəsində olmuşam.” 
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Köçəriyev Xəyyam  

Cəfər oğlu 
 
1989 -cu ilin 18 yanvarında Biləsuvar 

rayonun Ağalıkənd kəndində anadan 
olub. 

Orta təhsillidir. 
2010-ci ilin yanvar ayının 1-dən  

AXDG QSC-də gəmi matorçusu kimi işə 
düzəlib.  

Hazırda da Gəmiçiliyn gəmlərində bu vəzifədə çalışır.  
Vətən müharibəsi zamanı Prezidentin qismən səfərbərli haqda 

verdiyi sərəncama əsasən müharibəyə gedib. 
Fiüzuli rayonu isdiqamətində döyüşlərin iştirakçısı olub. 
  Xəyyam döyüş yolu haqda  qısaca olaraq bunları deyir: 
 “Füzuli Rayonu isdiqamətində gedən döyüçlərə qatılmaq 

üçün növbəti dəfə gedərkən düşmən artreliyası iki maşınımızı 
vurdu. 

Döyüşçü dostlarımızın yarısı orada şəhid oldu. 
İki həftə Füzulidə qaldıqdan sonra bizi işğaldan azad olunmuş  

ərazilərin müdafiəsinə apardılar. Düşmənin kifayət qədər hiyləgər 
və işğalçı olması bizi bir an da qorxutmadı. Ayıq-sayıq olduq. Qə-
ləbə xəbəri ilə xalqımızın sevinc yaşamasında cüzü olsa da mənim 
də xidmətim var və buna sevinirəm” 
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Qəndilov Cavid 
 Azər oğlu 

 

II Qarabağ savaşında xüsusi qəh-
rəmanlığı ilə yadda qalan döyüşçülə-
rimizdəndir.  

 
Kimdir Cavid Qəndilov?  O, 1993-

cü ilin avqust ayının 4-də Bakı şəhə-
rində anadan olub. 2010-cu ildə orta təhsilini bitirdikdən sonra, 
Azərbaycan İqtisad Universitetinin “Texnoloji və Dizayn” fakutə-
sinə daxil olub. 2017-ci ildən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi-
nin Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Təlim Tədris mər-
kəzində sistem inzibatçısı vəzifəsində çalışır. Vətən müharibəsi 
başlayarkən qismən elan olunmuş səfərbərlik zanmanı ordu sıra-
larına çağrılıb. 

Cavid onun döyüş yolu ilə bağlı sualımıza əsl hərbiçilər kimi, 
qısa və lokonik cavab verir: “2020-ci ilin sentyabr ayını 26-da sə-
fərbərlik idarəsindən şağırış aldım və tərəddüd etmədənb deyilən 
saatda deyilən yerdə oldum” 

 
Cəbrayıl, Zəngilan, Xocavənd, 

Hadrut, Qubadlı, Qafan istiqa-
mətlərində gedən döyüşlərdə iş-
tirak edib. Dəfələrlə ölümlə üz-
üzə gəlib, döyüşçü yoldaşlarının 
şəhadətə qovuşduğu anın şahidi 
olub, dost itkisinə, döyüşçüləri-
mizin şəhid olmasına yanıb-yaxı-
lıb, işğalçı Ermənistanın hərbiçi-
lərini məhv edərək torpaqlarımı-
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zı azad etdikdə qəlbindəki kədərin yerinə sevinc əlavə olunub, ya-
ralılarımızı güllə altından çıxaranda dizlərinə, qollarına yeni taqət, 
güc əlavə olunub. 

-Bu döyüşə qatılmaq, düşmənə yerini göstərmək, bizim doğ-
malarımızın, şəhid olan, əsir götürülən insanlarımızın ruhu qarşı-
sında, düşmən tapdağında inildəyən torpaqlarımızdan mənfurla-
rın rədd edilməsində oğul, Azərbaycan əsgəri olaraq ən müqəddəs 
borcumuz idi. Bu çətin oldu, amma sonda qazanılan qələbə bizə 
şərəf verdi, çətinliklər unuduldu. İndi xalqımızın, Ordumuzun, 
Ali Baş Komandanımızın qarşısında az da olsa başımı dik tuta bi-
lərəm. Bu xalqımızın Vətən savaşında yazdığı şərəfli bir tarixdir, – 
Cavid bizimlə söhbətində bunları xüsusi olaraq əlavə edir. 

 Cavid döyüşlərdə iş-
tirakına görə təltif də edi-
lib. Təltiflərlə bağlı sualı-
mıza belə cavab verir: 

-Bizim bölüyün əsgər-
lərinə Cəbrayılın, Xoca-
vəndin, Zəngilanın azad 
olunmasına görə medal-
larını təltif edilməsinə gö-
rə siyahı təqdim edildi. 

Mənim də adım o siyahıda var idi. Hər 3 medalla təltif edilmişəm, 
bundan başqa, Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan 
azad olunmasında iştiraka görə də fəxri Fərmanla mükafatlandı-
rılmışam. 

Qəhrəman döyüşçümüz əlavə edir ki, döyüşlərdə atıcı-sanitar 
olub: “Mənim öhdəliyimdə döyüşməkdən ılavə yaralılara ilk tibbi 
yardım göstərmək də var idi. Düşməni nəhv etməkdə nə qədər is-
rarlı idimsə, yaralılarımıza ilk tibbi yardım göstərərkən bir o qədər 
də mülayim olmaq istəyirdim, onlara mənəvi güc vermək, yaşaya-
caqlarına, yenidən düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmaq üçün döyüşə 
atılacaqlarına inandırmaq lazım idi”. 
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Cavid haqqında döyüşçü dostlarının komandirlərinin də fikir-
ləri qürurvericidir. O, əsl Azərbaycan döyüşçüsü idi; Qorxu buil-
məz. 
Cavid Qəndilov hazırda ordudan tərxis olunub, doğma kollektiv-
də çalışır. 

Müstəqil.Az 03.03 2021  
  
 

Qocayev Ramiz 
 Ziyadxan oğlu 

 
1991-ci il noyabrin 7-si Qobustan 

rayonunun Cəyirli kəndində anadan 
olub. 1998 ci ildə Qobustan rayon Cə-
yirli kəndində milli qəhrəman Ayaz 
Quliyev adina Cəyirli kənd orta mək-
təbinin 1-ci sinfinə gedib və 2009-cu il-
də 11-ci sinifi bitirib. 

  2010-cu ildə Həqiqi  hərbi xid-
mətə çağrılıb. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Ali təhsil haq-
qında fikirləşib. 

2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil 
olub. 

 2016-ci ildə oranı bitirib. 2017-ci ildən AXDG Bibiheybət Gəmi 
Təmiri zavodunda elektrik quraşdirma sexində yardımcə fəhlə iş-
ləməyə başlayıb. 

Hal hazərda ikinci dərəcəli elektrik kimi işləyir. 
Sıravi əsgər olan Qocayev Ramiz II Qarabağ savaşında iştirak 

etmək üçün səfərbərlik idarəsindən çağrış alan kimi cəbhəyə yol-
lanıb. Qubadlı, Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 

Döyüş haqqında təəssüratlarını bizimlə bölərkən, deyir: 
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Mənim vuruşduğum hərbi hissə əsasən artleriya döyüşü apa-
rırdı, toplardan, tanklardan düşmənə atəş açılırdı. Mən hərbi hava 
qüvvələrnə aid ZENİT RAKET hava hücumundan müdafiə siste-
mində doldurucu vəzifəsində olmuşam, lakin bölük komandirnin 
əmriylə tuşlayci vəzifəsini də icra edrdim. Hərbi biletimdə fəxri 
fərman və medallar qeyd olunmaq üçün istənilib. 

Fəxr edrəm ki torpaqlarımızın düşməndən azad olunması uğ-
runda gedən döyüşlərdə iştrak etmişəm .  

Azərbaycan xalqını qələbə münasibətiylə təbrik edrəm  
 
 

Qurbanlı Nəbi Əziz oğlu 
 
 1993-cü ildə Cəbrayıl rayon Böyük 

Mərcanlı kəndində anadan olub. 
Orta təhsilini Cəbrayıl rayon 8 say-

lı tam orta məktəbdə alıb. 
2011-2015 ci illərdə ADDA -nın  

“Yüklərin Daşınması və Nəqliyyatın 
İdarə Edilməsi” fakültəsinin Nəqliy-
yatda Servis ixtisası üzrə Ali təhsil 
alıb. 

2016-cı  il fevralın 9-da da Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
Dəniz Nəqliyyat Donanması Yüklərin Daşınması Üzrə Ekspeditor 
vəzifəsində işə başlayəb. Hal- hazırda da həmin vəzifədə çalışır. 

Vətən müharibəsi ilə bağlı təəssüratları belədir:  
Mən döyüşlərə könüllü olaraq qatılmışam. Bunu özümə borc 

bilirdim. 
Cəbrayıl və Qubadlı rayonları istiqamətində döyüşlərdə olmu-

şam. 
Müharibə həyatın bir anıdır. Və mən şükür edirəm ki, torpaq-

larımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə işti-
rak etdim. Vətənimin itirilmiş torpaqlarının geri qaytarılmasında  
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mənim də payım oldu. Müharibə elə bir arzuolunmaz hadisədir 
ki, hər an hər dəqiqə nəsə ola bilər. Sən yaralana, yaxud şəhid də 
ola bilərsən. Mən könüllü olaraq döyüşlərə qatılanda bunların ha-
mısını gözümün önünə gətirmişdim. Özüm ailəliyəm və bir qız 
övladım var. Mənim qızım və qızım kimi uşaqların təhlükəsiz bir 
şəraitdə yaşaması üçün bu döyüşlər və bu qələbə bizə çox lazım 
idi. Şükür olsun ki biz bu qələbəyə nail olduq. Mənim əsgəri oldu-
ğum bölük döyüşlərə Cəbrayıl rayon Dağ Tumas kəndi ətrafında 
başladı. Qeyd edim ki, “N” nömrəli hərbi hissənin 3-cü divizionun 
bütün heyyəti çağırışçılar və könüllülərdən ibarət idi, amma, buna 
baxmayaraq biz ilk atışmada düşmənin canlı qüvvəsini məhv et-
mişdik. 

Daha sonra biz Qubadlı rayonunun Qaracallı kəndində döyüş-
ləri davam etdirdik. 

Atəşkəs elan olundu və biz artıq döyüşləri dayandırdıq.  
Müharibədə döyüşdə olduğum üçün  təltiflərim də oldu. “Cəb-

rayılın azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif edilmişəm. Döyüşlərə ixtisasıma uyğun  
hesablayıcı manqa komandiri kiçik çavuş olaraq qatılmışdım.  

Mən çox sevinirdim. Sevinirdim ona görədir ki, həm bu döyüş-
lərdə iştirak etmişəm həm də ki, artıq qaçqın deyiləm. Çünki 
özüm də işğal olunmuş rayondanam. Elə Qubadlıda olarkən 
“Qaçqın deyiləm” adlı bir şeir də yazmışdım istiyərdim ki onu siz-
lərlə bölüşüm.  

  
Daha söyləməyin qaçqınsan mənə, 
Yurdum azad olub yurdsuz deyiləm. 
Utana-utana gəzmirəm daha, 
Şükür ki, ay Allah qaçqın deyiləm. 
 
Zirvələr mənimdi, qartal özüməm, 
Meşələr mənimdi aslan özüməm, 
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Pələngi özüməm şiri özüməm, 
Bu ellər oğluyam qaçqın deyiləm. 
 
Daha söyləmirəm kaş gedə bilim, 
Yuxumda bir dəfə kaş görə bilim, 
Sevinə-sevinə kaş gülə bilim, 
Sevincdən doluram qaçqın deyiləm. 
  
Dağlar dilə gəldi görüşdük dedi, 
Xarı bülbül ağlamayın gül, dedi. 
Şuşam Cəbrayılım azadam dedi, 
Nəbi, səndə söylə qaçqın deyiləm. 

 

 
 

Məlikov Vüsal  
Güloğlan oğlu 

 
Ağsu rayon Hacıqədirli kəndində 

anadan olub. 
Ağsu rayon Yusif Məmədəliyev 

küçəsi 5 nömrəli evdə yaşayır.  
Ağsu rayon Soltan Umbayev adına 

2 saylı tam orta məkdəbdə oxumuş-
dur. 

2011- ci ilin mart ayından ASCO-da  matorçu vəzifəsində işlə-
yir. 

2020 ci ilin oktyabr ayının 2-də Səfərbərlik idarəsindən çağırış 
aldıqdan  sonra Vətən müharibəsində iştirak üçün yola düşüb. 3 
gün sonra artıq döyüşdə olub.  

Qubadlı və Laçın uğurunda gedən döyüşlərdə işdirak edən 
Vüsal Məlikov döyüşlərdə çətinliklərin olmağına baxmayaraq biz-
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də ruh yüksəkliyi ilə bu çətinlilləri dəf edirdik, Döyüşlərdə də elə 
bu ruh yüksəkliyi ilə  iştirak edirdim, deyir. 

 
 

 

Məmmədov Ağahüseyn 
 Mirlətif oğlu 

 
1995-ci ilin sentyabr ayının 21-i 

Sumqayıt şəhərində anadan olub.  
2002-2013-cü illərdə Sumqayıt şə-

həri 1 saylı tam orta məktəbdə təhsil 
alıb.  

2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının “Gəmi Energe-
tik Qurğularının İstismarı mühəndisliyi” fakültəsinə qəbul olu-
nub.  

2017-ci ildə ali təhsilini bitirdikdən sonra müddətli həqiqi hərbi 
xidmətə yollanıb. Xidmətimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanlığının "N" saylı hərbi 
hissəsində keçirib. 

2018-ci ildə hərbi xidməti başa vurub.  
2019-cu ildə ASCO-nun Xəzər Dəniz Neft Donanmasının İda-

rəsində "Mühəndis Balarza Məmmədov" gəmisində matorçu vəzi-
fəsinə işə düzəlıb. 
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“Hələ belə bir zəfər, qələbə olmamışdı” 
(Məmmədov Ağahüseynlə müsahibə müsahibə) 

 
-Vətən müharibəsinin başlanması xəbərini necə qarşıladın? 
- Vətən Müharibəsi başlamamışdan öncə belə mən gündəlik 

həyatımda hər an müharibənin başlaya biləcəyinə və Azərbaycan 
Respublikasının öz ərazi bütövlüyünü gec, ya da tez bərpa edəcə-
yinə inanırdım. Məhz öz doğum günümdə, bu ilin sentyabr ayının 
21-də qeydiyyatda olduğum Sumqayıt şəhəri Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən orduya yollan-
maq və təlimlərə qatılmaq üçün çağırış aldım. Onu qeyd edim ki, 
ilk öncə bunun hər kəsə şamil olunduğunu düşündüm, lakin son-
radan müəyyən kateqoriya üzrə seçimlərin olduğunu və bu seçim 
zamanı mənim də adımın yer alması xəbərini öyrənəndə çox qü-
rurlanaraq, düşünmədən müvafiq orqana baş vurdum və aidiyyatı 
üzrə bölgülər aparıldıqdan sonra bizi müxtəlif hərbi hissələrin tər-
kibinə səfərbərlik hərbi qulluqçusu kimi təyinatımızı verdilər. 

- Döyüş yolun necə başladı, harda döyüşdün? 
-İlk öncə vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının 

Ordu Sıralarına daxil olarkən hər bir hərbi qulluqçu and içərək 
xidməti müddəti boyunca hərbi sirr hesab olunan heç bir məluma-
tı ötürməyəcəyinə söz verir. Bu səbəbdən döyüş əməliyyatları bo-
yunca şahidi və iştirakçısı olduğum hər bir anı sizinlə bölüşə bil-
məyəcəyim üçün təəssüf hissi keçirirəm. Lakin inanıram ki, qa-
nunlarımızın aliliyini nəzərə alaraq bu hərəkətimi anlayışla qarşı-
layacaqsınız. 

Döyüşlər sentyabr ayının 27-si başlayan zaman tərkibində ol-
duğum hərbi hissə Ağcəbədi rayonunda yerləşmişdi. Döyüş za-
manı hərbi qulluqçu kimi tapşırığım sürücü olaraq döyüşən böl-
mələrin silah-sursat, yanacaq və digər maddi texniki təminatın 
təşkil edilməsindən ibarət idi. Xüsusi Təyinatlı hərbi birləşmələri-
miz və digər Quru qoşunları düşməndən azad olunan ərazilərə yi-
yələndikcə bizim hərbi hissə də əldə olunan müvafiq ərazilərdə  
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çöl şəraitində müvəqqəti olaraq məskunlaşırdı. Müxtəlif zaman 
aralıqları ilə Ağcəbədi rayonundan etibarən Füzuli, Cəbrayıl, Xo-
cavənd və Şuşa istiqamətlərində döyüş tapşırığının yerinə yetiril-
məsini icra etdik. 

- Dünya hərb tarixinə düşən Vətən müharibəsi haqda düşün-
cələrin, yaddaşında qalan xatirələri bizimlə bölüşərdin. 

-Döyüşlər barədə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Respubli-
kasının yaxın keçmişində hələ belə bir zəfər, qələbə olmamışdır. 
Döyüş zamanı mən də daxil olmaqla şəxsi heyyətdə ruh yüksəkli-
yini və düşməndən qisas almaq hissini aşkar şəkildə görmək 
mümkün idi. Hər bir Azərbaycan əsgəri yağı düşməndən işğal al-
tında olan torpaqların azad edilməsi üçün əlindən gələni edir, hət-
ta canını belə qurban verərək şəhidlik zirvəsinə ucalmağı gözə ala-
raq düşmənə maksimum dərəcə sarsıdıcı zərbələr endirirdi. Allah 
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı olan qazilərimizə isə şəfa 
versin. Müharibə bir daha göstərdi ki, qanla itirilən torpaq yalnız 
qan ilə geri alına bilər. Döyüş boyunca düşməndən alınan qisas 
hissi bitmək tükənmək bilmirdi, çünki illər boyunca minlərlə 
Azərbaycan vətəndaşı ermənilər tərəfindən zülmə məruz qalıb. 
Ümid edirəm ki, biz qisasımızı ala bildik və bu şanlı qələbəmizi 
Azərbaycan xalqına və gələcək nəsillərimizə ərmağan etdik. 

- Müharibə zamanı göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə əsgərlə-
rimiz müxtəlif orden və medallarla təltif edildi. Sən necə?   

- Vətən müharibəsində iştirak etmək və qələbə qazanmaq mə-
nim üçün bütün təltiflərdən daha üstündür. Hələ ki, rəsmi olaraq 
təltif olunmamışam. Lakin qarşıdakı müddət ərzində planlaşdırılır 
ki, "Vətən müharibəsi iştirakçısı" ordeni ilə təltif olunmam reallaş-
sın. 

-Orduya ehtiyat əsgər kimi dəvət olundun 
-Bəli, döyüş zamanı qismən səfərbərlik elan olunmasına əsasən 

ehtiyyatdan çağırılmış əsgər hərbi rütbəsi ilə sürücü ixtisasi üzrə 
xidmət edən bir hərbi qulluqçu idim. 
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-Müharibə qələbəmizlə başa çatdı, Xalqımızın qələbə sevinci 
hədsizdir. Deyiləsi sözləriniz olar, hər hansı əlavələrin varsa bu-
yur. 

-Sonda isə mənə öz döyüş xatirələrimi sizinlə bölüşməyim 
üçün şərait yaratdığınıza görə, həmçinin döyüş müddəti boyunca 
mənə və ailə üzvlərimə qarşı göstərdiyiniz həm maddi, həm də 
mənəvi dəstəyə görə ASCO-nun rəhbərliyi başda olmaqla bütün 
dənizçi kollektivimizə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istərdim. 
Qələbə münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, müstəqil Azərbayca-
nımız üçün daim xeyirli vətəndaşlar olmağı arzu edirəm. Qarabağ 
artıq Azərbaycanın ordusunun, bir müddət sonra isə daha əvvəl-
lər olduğu kimi mülkü soydaşlarımızın da yaşadığı gözəl diyar 
olaraq yaddaşlara həkk olacaqdır. 

Sözlərimi cənab Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin kəlmələri ilə tamamla-
maq istərdim. 

Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Yaşasın Azərbaycan! Qara-
bağ Azərbaycandır! 

Müstəqil.Az 
 

 

Məmmədov Mahmud 
Umudəli oglu 

 
 1992 - ci il yanvarin 27 - si Yardımlı ra-

yon Telavar kəndində anadan olub. Orta 
təhsilini  Masalli rayon Ağakisibəyli kənd 
orta məktəbində alıb.  

2010 -cu il hərbi kamisarlıqdan həqiqi 
hərbi xidmərə cağrılıb. 

Həqiqi hərbi xidməti Beyləqan rayonunda yerləşən  “N” saylı 
hərbi hissədə basa catdırıb. 
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 2017-ci il aprel ayiının 9-u Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmizicli-
yi Bibiheybət Gəmi Təmir zavodunda Rəngsaz vəzifəsində işə dü-
zəlib. 

Mahmud Məmmədov  könüllü olaraq, özü də israrla döyüşə 
yollanıb. O, özü bu haqda belə deyir: 

2020-ci il sentyabr ayının 27-si  başlanan Vətən muharibəsində 
döyüşərək  Vətənə olan borcumu yerinək ücün könüllü  olaraq, 
düz 7 dəfə, Masallı rayon hərbi kamisarlığına muraciət etdim. 
Gözləməyimi dedilər. 8-ci dəfə  komisarlığa  ərazi numayəndəsi 
ilə birgə getdim, tələb etdim ki, məni döyüşə aparsınlar. 

 Nəhayət sonunda arzuma çatdım. Vətən muharibəsində iaşti-
rak etmək mənə də qismət oldu. Birinci gün məni Mingəcevirə 
apardılar, orada təlim kecdikdən sonra Ağdam, Ağdərə istiqamə-
tinə göndərdilər. Məndə düşmənə qalib gəlmək inamı yüksək idi, 
bu  şans mənə verildi, ölkəmin azadlığı uğrunda vuruşdum.  Mü-
haribənin gedişində AXDG rəhbərliyi tərəfindən daima qayğı və 
diqqət gördük. Hər kəsə sağ ol deyirəm və minnətdarlığımı bildi-
rirəm. 

 
 

Mikayılov Vüsal 
Rəhim  oğlu 

    
1992-ci ilin fevral ayının 4-də 

Bakı şəhərində anadan olub.  
2010-cu ildə orta məktəbi bitir-

dikdən sonra Azərbaycan Dövlət 
Neft Akademiyasına  “Neft-qaz mühəndisliyi” ixtisasına daxil 
olub. 

 2014-cü  ildə Akademiyanı bitirib. 
2017- ci ildən Xəzər Dəniz Neft Donanmasında Gəmi təmiri 

emalatxanasında Nəzarət ölçü cihazlarının çilingəri işləyir.  
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2017-ci ildə ikinci ali təhsil olaraq Azərbaycan Dəniz Akademi-
yasında  Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi ixti-
sasında qiyabi olaraq sonuncu  kursda təhsil alır. 

Özü döyüş yolu haqda buları deyir: 
Cənab General-mayor Polad Həşimov şəhid olduqdan sonra 

ordu sıralarına könüllü olaraq adımı yazdırdım. Amma qismən 
səfərbərlik elan olunduqdan sonra orduya getməyim üçün çağırış 
gəldi və həmin gün yollandım.    

İlk döyüş yolu Tərtər-Ağdərə istiqaməti olub. 
İki aya yaxın meşələrdə mövqe tutub, verilən tapşırıqlara əməl 

etmişik. Çadırlarda yerdə yatsaqda, hava soyuq olsa da hər kəs 
həyatından razı idi. Noyabrın 9 -u müharibə bitməyinə saatlar qa-
lamış Ağdərə istiqamətinə hücum tapşırığı verildi, lakin həmin is-
tiqamətə döyüşə girmək müharibənin bitdiyinə görə qismət olma-
dı.   

 
 

“Döyüşdə irəli getdikcə  
daha da sevinirdim” 

 

Teyyublu Rais Niyazi oğlu 1993- 
cü ilin iyun ayının 1-də  Kürdəmir rayo-
nunun Qarasu kəndində anadan olub. O, 
Kürdəmir rayon Qarasu kənd orta məktə-
bini bitirib. 

2013 –cü ildə 6 saylı Bakı peşə liseyin-
də təhsil adıqdaqn sonra həmin ilin  iyun ayında hərbi xidmətə 
yola düşüb. 

2015- ci ilin yanvar ayında  hərbi xidməti başa vurduqdan son-
ra   “Standart “ sığorta şirkətində işə düzəlib və bir müddət orada 
çalışıb.  
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 2017-ci ilin fevral ayının 2-də “Zığ Gəmi Təmiri” zavodunda 
işə qəbul olunub və rəngsaz vəzifəsində işlə başlayıb. 

Səfərbərlik tərəfindən II Vətən müharibəsinə də elə bu zavod-
da işləyərkən çağrılıb. 

 “2020-ci ilin sentyabır ayının 27- si Kürdəmir rayon hərbi Sə-
fərbərlik idarəsindən mənə  zəng etdilər və   mən döyüşə yola 
düşdüm.    Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində, “N” saylı hərbi 
hissənin tərkibində döyüşçü kimi döyüşə qatıldım. Füzuli, Hadu-
rut, Xocavənd və Şuşa istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak 
etmişəm. Doğrusu torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşmək  
mənə çox yüksək əhval ruhiyə verirdi. Hər döyüşdə iştirak zama-
nı,  hər irəli getikdə daha da sevinirdim. 

Allah Ordumuzu, onun Ali Baş komandanı cənab İlham Əliye-
vi var eləsin,  xalqımıza bu qələbə sevincini onlar yaşatdı. Cənab 
Alı Baş Komandanın əmri əsasında daima hücumda olan  Azər-
baycan ordusunun əsgərləri olaraq  Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərini düşmən taptağından azad etdik. Mən çox şadam ki, bu 
döyüşlərdə iştirak etdim və bu qələbə sevincini yaşatdım və yaşa-
yıram. “Füzuli rayonun azadlığına görə medlı” ilə tərtif olunmu-
şam, amma hal hazırda almamışam və yaxın müdətə İnşallah  ala-
cağam. Döyüşə də sıravi əsgər kimi qatılmışam və döyüşə-döyüşə 
irəli getmişəm. 

Çox şükür ki, mən II Qarabağ müharbəsində iştirak etdim, Qa-
rabağ Azərbaycandı, eşq olsun Azərbaycan xalqına və ordusuna!” 
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Spasyuk Yusif  
Dimitriyeviç 

 
“Ən böyük təltifim torpaqların düş-

mən əsarətindən qurtulmasıdır” 
 
1996-cı ilin fevral ayının 21-də Bakı 

şəhərində anadan olub. 
Nizami rayonunda yerlşən 220 

saylı litseydə oxuyub. 10-cu sinfi bitirdik-
dən sonra Bakl Texniki Kollecinə qəbul olunub.  

2016-cı ildə kolleci bitirib hərbi xidmətə yola düşüb. 
           2018-ci ildə hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ASKO da 
Xəzər dəniz gəmiçiyində oktyabr ayının 1-də torançı vəzifəsində 
işə düzəlib. 

Vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Müharibəyə könüllü olaraq yo-
la düşüb. Onun dediklərindən: 

-II Qarabağ müharibəsi başlayan zaman mən də bir Azərbay-
can vəytəndaşı kimi könüllü olaraq ordu sıralarınan yazıldm. Tə-
limlərdən sonra həmlə taboruna, sonra isə kəşfiyyata seçildim. 
Güclü təlimlərdən sonra bizim öhdəmizə düşən bütün tapşırıqları 
layiqincə yerinə yetirdik. Bütün döyüş boyu bizdə yüksək əhval 
ruhiyyə, qələbəyə inam, düşməni məhv etməyə gücümüz var idi. 
Müharibəyə sıravi əsgər olaraq qatılmışdım. Müharibə iştirakçısı 
medalına adım təqdim olunub. Ən böyük təltifim isə vətəndaşı ol-
duğum ölkənin torpaqlarınn düşmən əsarətindən qurtulması idi. 
Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. 
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Əlisoltanov Elşən 
Eldar oğlu 

 
1992- ci ilin  dekabr ayının 11-də 

Bakı şəhəri Bayıl qəsəbəsində ana-
dan olub. 

1999- cu ildə Səbayel rayonunun 
Badamdar qəsəbəsindəki Tofiq 
Məmmədov adına 239 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib.  

2008-ci ildə  9-cu sinifi bitirdikdən sonra Dənizçilik kollecinin 
“Gəmi təmiri” ixtisasına qəbul olunub.  

2017-ci il fevral ayının 8-dən AXDG QSC-nin “Zığ Gəmi Təmi-
ri” zavodunda Gəmi təmiri çilingəri  vəzifəsində işə başlayıb. 

44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan Elşən Əlisolta-
nov müharibədə olduğu günlərdən bəhs edir: 

“Vətən müharibəsinə səfərbərlik çağırışçısı kimi getmişəm . Sa-
birabad rayonu hərbi – səfərbərlik idarəsinin çağırışı ilə hərbi xid-
mətə yollandım. Qubadlı və Zəngilan istiqamətində müdafiə və 
mühafizəsində Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə iştirak etmi-
şəm. Döyüşlərdə bölməmizin əsgər və zabitlərinin bir - birinə həd-
siz mehriban olmalarını gördüm. Döyüşdə yaralı olan əsgərləri 
döyüş meydanında qoymurdular.  Düşmən tərəfindən iri çaplı 
mərmilər atılsada yenədə onları orada qoymurduq. Daha çox ya-
ralı olmasın deyə bildiyimizi, öyrəndiklərimizi bir- birimizə öyrə-
dirdik. Döyüşə getmək üçün can atırdıq. Döyüş meydanında düş-
mənlə ölüm-qalım çarpışması gedirdi,  heç kəs   geri çəkilməyi dü-
şünmürdü də.  

Döyüşlərdə sıravi əsgər kimi iştirak edirdim. 
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Əliyev Ziya İsrafil 
oğlu 

 
 1986-cı il noyabrın 27-də Ucar 

rayonunun Məlikballı kəndində 
anadan olub. Elə burada da orta 
təhsil alıb.  

2016-cı ildən ASCO-nun Xəzər 
Dəniz Neft Donanmasında kranmeyster vəzifəsində çalışır.  

Ziya İsrafil oğlu Vətən müharibəsinə qatıldığı günlərdən bəhs 
edir: 

- İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan kimi könüllü olaraq hər-
bi əməliyyatlara qatıldım və bununla çox böyük qürur duyuram. 
Müharibəyə gedəndə fikrim torpaqlarımızın azad edilməsi uğrun-
da ölmək yox, öldürmək və məhv etmək olub. Müharibədən bir 
müddət əvvəl Tovuzda şəhid olmuş generalımızın və digər soy-
daşlarımızın qisası məndə bu qəzəbi doğurmuşdu. Və əlbəttə ki 
tarix boyu erməni terrorçularının xalqımıza qarşı törətdiyi bütün 
vəhşiliklər məndə və bütün əsgərlərimizdə yalnız qisas və azadlıq 
missiyası yaratmışdı. Müharibənin getdiyi ən qızğın nöqtələrdə - 
Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətlərində döyüşmüşəm. Ordu-
muzun göstərdiyi şücaət inanılmaz idi. Yaralanan əsgərlər bir ne-
çə dəqiqə ərzində özlərinə ilkin tibbi yardım edərək, yaralarını sa-
rıyaraq yenidən döyüşə qatılırdılar. Heç kəs ev, ailə və başqa şey-
lər barədə düşünmürdü. Ermənilərin “basılmaz” ordusunu və on-
ların özləri haqda uydurduqları əfsanələri Azərbaycan əsgəri dar-
madağın edirdi. Onlar bizim belə güclü olduğumuzu ağıllarına 
belə gətirmirdilər, bu fakt bizi daha da güclü edirdi. Həsrətində 
olduğumuz o torpaqlara uzun ayrılıqdan sonra ilk ayaq basan 
azərbaycanlılardan olmağım təsəvvürəgəlməz hissdir. Öncə o yer-
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lərdə olmadığıma baxmayaraq həmin ərazilər mənə çox dogma 
gəlirdi. Elə hiss edirdim ki öz evimə qayıtmışam. Sözsüz ki, bu qə-
ləbə cənab Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin hərbi 
strategiyanı düzgün qurması sayəsində baş verdi. Onun apardığı 
hərbi siyasət dünya tarixinə düşdü. Döyüşlərə qatılanda çavuş 
idim. Müharibə vaxtı isə gizir rütbəsinə layiq görüldüm. Bundan 
əlavə, Füzuli və Xocavəndin azad edilməsi uğrunda göstərdiyim 
şücaətə görə medallarla da təltif olundum. Zaman keçdikcə qalib 
xalqın qalib əsgəri olmaq hissi məndə çox böyük qürur hissi doğu-
rur. Azərbaycan xalqının bizə göstərdiyi inam və dəstəyə görə hər 
bir vətəndaşımıza minnətdarlığımı çatdırıram. Arxa cəbhədən bi-
zə göstərilən mənəvi dəstək ön cəbhədə bizə ruh yüksəkliyi verir-
di. Xüsusilə də çalışdığım şirkətin rəhbərliyinin bizə göstərdiyi 
diqqət və qayğı bizim qələbə çalmağımızda böyük rol oynadı.  

 

 
Fərmanov Elməddin 

Namiq oğlu 
 
 1995-ci il noyabrın 2-də Bakıda ana-

dan olub.  
2015-ci ildən ASCO-da işləyir.  
Müharibə başlayan kimi Hərbi Ko-

missarlığa gedib, döyüşlərə qatılmaq 
üçün könüllü olaraq müraciət edib.  

Elmədinin Vətən müharibəsinə yola 
düşməsinin hansı hisslərdən irəli gədiyini deyir: 

-Xalqımızın yaşca məndən böyük olan Vətən həsrətinə son 
qoymaq üçün sonuncu damla qanıma qədər döyüşməyə hazır 
idim. Şükürlər olsun ki, müraciətim müsbət qarşılandı və cəbhə 
xəttinə yollandım. Xalqımız bizi böyük təntənə ilə yola saldı. Vali-
deynlərin öz övladlarını belə həvəslə döyüşə yola salmağı hamı-
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mızda onsuz da böyük olan döyüş ruhunu daha da artırırdı. Onla-
rın gözlərindəki yaş sevinc yaşları idi. Çünki hamı bu münaqişə-
nin bitməsini 30 ildən çox gözləyirdi. Torpaqlarımızı iyrənc düş-
məndən azad etməyin vaxtı çatmışdı. Cəbhə xəttinə çatmamış ora-
da gedən müharibənin sədaları artıq bizə gəlib çatırdı. Getdiyimiz 
hərbi sərnişin  maşının salonunda oturan hər bir kəs artıq ayağa 
qalxıb döyüşə qatılmaq üçün maşının qapısının ağzına toplaşmış-
dı.  

Müzəffər ordumuzun tərkibində Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, 
Qubadlı və Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. 
Cəsur ordumuz qorxmadan və dayanmadan irəliləyirdi. Hamı bir 
nəfər kimi qələbəyə inanırdı. Lakin qələbənin 2 aydan az bir müd-
dətdə əldə olunacağı çoxunu heyrətləndirmişdi. Deyirlər ki, düş-
mən təslim oldu, amma bu heç də belə deyil, düşməni biz təslim 
etdik. Ordumuzun sürətli irəliləməsi, düşməni ağır itkilərə məruz 
qalması onu tez təslim olmağa vadar etdi. Cənab Ali Baş Koman-
dan demişkən, onları iti qovan kimi qovduq. Onlar bilirdilər ki, 
gec ya tez, biz öz yurdumuza qayıdacağıq. Ordumuzun əsir götür-
dükləri erməni əsgərləri belə deyirdi, onlar da əvvəldən mühari-
bəni uduzacaqlarına əminlik var idi.  

Şükürlər olsun ki dogma Azərbaycana qələbə qismət oldu. Bi-
zə yalnız qələbə yaraşır. Cənab Prezidentimizin “Qarabağ Azər-
baycandır!” şüarı artıq dillər əzbəridir. Bu qələbəni bizə yaşatdığı-
na görə ona təşəkkür edir və var olun deyirik! Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi şirkətinə, başda cənab sədr Rauf müəllim olmaq-
la hamıya göstərilən dəstək və yardımlar üçün minnətdarıq.  
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ADDA-nın TƏLƏBƏ DÖYÜŞÇÜLƏRİ 
 
. 
 

Zakirov Zakir Aydın oğlu 
 
1999-cu ildə Qubada anadan olub.  
2017-ci ildə Quba şəhəri 1 saylı mək-

təbi bitirib.  
2018-2019-cu illərdə Ordu sıraların-

da olub. Həqiqi hərbi xidmətini Füzuli 
rayonunda çəkib.  

2020-ci ildə ADDA-nın “Gəmi ener-
getik qurğularının istismarı” mühəndisliyi ixtisasına daxil olub.  

Təhsilə başlayandan az sonra Vətən müharibəsi başlayan kimi 
tədrisini yarımçıq qoyub könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. 

Zakir Aydın oğlu Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, 
Xocavənd və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Düş-
mənin məhv edilərək torpaqlarınızdan qovulmasında döyüçü ki-
mi xidmətləri yetərincədir. 

Zakir Vətən müharibəsi bitdikdən sonra ordudan tərxis olu-
nub. Hazırda ADDA –da təhsilini davam etdirir. 
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Əliyev Zabil  
Zahid oğlu 

 
1999-cı ildə Masallı rayonu 

Köhnə Alvadı kəndində ana-
dan olub. 

Köhnə Alvadı kənd tam or-
ta məktəbini bitirib. 

Dənizçi olmaq istəyib və arzularının ardıyca düşərək 2016-cı il-
də ADDA-ya daxil olub.  

2020-ci ildə Akademiyanı bitirdikdən sonra həqiq hərbi xidmə-
tə yollanıb. 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə xidmət edən Zabil Vətən mühari-
bəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa və Şuşa ətrafı kəndlərinin uğ-
runda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Şuşa şəhəri uğrunda gedən 
döyüşlərdə ayağından 2 güllə yarası alıb.  

Azərbyacan Respublikasının Prezidenti və Ali baş komandanı 
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Füzuli, Cəbrayılın azad 
olunmasına görə medalla təltif edilib 

 
 

Aydınov Xubyar 
 Xəyyam oğlu 

 
1999-cu ildə Salyan rayonunda anadan 

olub. 
Orta təhsilini bu rayonda alıb.   
2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz 

Akademiyasına Elektrik mühəndisliyi ix-
tisası üzrə  qəbul olunub. 
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2020-ci ildə Akademiyadakı təhsilini bitirdirdikdən sonra hərbi 
xidmətə yollanıb.  

Hərbi xidmətdə olarkən II Qarabağ müharibəsi başlayıb. 44 
günlük Vətən müharibəsi iştirakçısı olan Xubyar Aydın oğlu  
Azərbyacan Respublikasının Prezidenti və Ali baş komandanı İl-
ham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Xocavənd və Füzulinin 
azad edilməsini medalla təltif edilib.   

 
 

Hüseynli Uğur  
Hüseyn oğlu 

 
1999-cu ilin aprel ayının 24-də Suraxa-

nıda anadan olub. 
2016-cı ildə Bkıda məcburi köçkün kimi 

fəaliyyət göstərən Cəbrayıl rayonun Ho-
vuslu kənd tam orta məktəbinin məzunu 
olub. 

Elə həmin ildə də ADDA-ya gəmi mexa-
nikliyi ixtisası üzrə qəbul olunub. 

2020-ci ildə Akademiyanı bitirib. Həmin ilin iyul ayında həqiqi 
hərbi xidmətə çağrılıb. Hərbi xidmətini əvvəlcə Azərbaycan Ordu-
sunun 3-cü korpusunda  Daşkəsən-Kəlbəcər istiqamətində çəkib.  

II Qarabağ müharibəsi başladıqdan sonra Uğur 1-ci korpusun 
706-cı briqadasına ezam olunur. Murov dağ, Cəbrayıl, Füzuli uğ-
runda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Uğur bütün döyüşlər zamanı 
döyüş tapşırıqklarını uğurla yerinə yetirib. O, eyni zamanda Xoca-
vənd uğrunda da gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşub 

Azərbyacan Respublikasının Prezidenti və Ali baş komandanı 
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Hüseynli Uğur Hüseyn 
oğlu Xocavəndin azad olunması uğrundakı döyüşlərdə göstərdi-
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yi qəhrəmanlığa görə Xocavəndin azad olunmasına görə medalı 
ilətəltif olunmuşdur. 

Müharibədən sonra AXDG QSC- nin DND idarəsinə işə düzə-
lib.  

 

Nemətli Təbriz  
Şahverdi oğlu 

 
1992-ci ildə İsmayıllı rayonu Təzə-

kənd kəndində anadan olub.  
2010-cu ildə həmin kənddəki M. Əzi-

mov adına orta məktəbi bitirib. 
Həmin ildə də ADDA-ya qəbul olu-

nub.  “Elektrik mühəndisliyi” ixtisası üz-
rə təhsil alıb.  

2014-cü ildə təhsilini yarımçıq qoyaraq hərbi xidmətə yollanıb. 
Hərbi xidmətdən sonra bir müddət fərdi sahibkarlıqla məşğul 

olmağa başlayıb. 
2019-cu ildə təhsilini davam etdirmək üçün ADDA-ya bərpa 

olunub.  
2020-ci il Vətən müharibəsi başlananda isə təhsilini yarımçıq 

qoyaraq könüllü olaraq orduya yazılıb. 44 günlük Vətən mühari-
bəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda cəbhədə gedən qızğın 
döyüşlərdə iştirak edib. 

Müharibə bitdikdən sonra ordudan tərxis olunan Təbriz yeni-
dən təhsilini davam elətdirmək üçün ADDA-ya qayıdıb.   
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Xanışov Əbil  Əflətun oğlu  
- Tələbə, dənizçi,  döyüşçü  

 
 
Vətən müharibəsində düş-

mənlə üz-üzə gələn, öncə Vətən-
dir, deyən say seçmə oğulları-
mız haqda bəhs etməklə həm 
bitməz, həm də yorulmarıq. 

Müstəqil.Az və Dənizçilərə 
Sosial Dəstək İctimai Birliyi-
nin birgə lahiyəsi olan, yazılmaq-
da olan dənizçi qəhrəmanlarımız haqqında enisklopedik yaddaş 
kitabında yer alan igid dəniçilərimizdən biri də  Əbil Xanışovdur. 
O, 1996-cı ildə Beləsuvar rayonun Bəydili kəndində anadan olub. 

Rayondakı şəhid Kəmaləddin Ağayev adına internat tipli mək-
təbi bitirib. 

2013-cü ildə ADDA-nın “Elektrik mühəndisliyi” ixtisasına da-
xil olub.  

Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar təhsilini yarımçıq saxlayıb.  
2017-ci ildə hərbi xidmətə çağrılıb. Xidmətdə olduğu müddət-

də Naxçıvanın Günnüt kəndinin azad olunması uğrunda gedən 
döyüşlərdə fəal iştirakına görə mükafatlandırılıb.  

Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ADDA-da təhsilini da-
vam edib.  

2020-ci ilin 27 sentyabrında Vətən müharibəsi başlayandan 
dərhal sonra təhsilini yenidən yarımçıq qoyub könüllü olaraq dö-
yüş bölgəsinə yollanıb.  

Əbilin döyüş yolu Cəbrayıl, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan, Şuşa 
uğrunda döyüşlərdən keçib. O,  kəşfiyyatçı-döyüşçü kimi döyü-
şüb, düşmənin onlarla canlı qüvvəsini məhv edib. Düşmən arxa-
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sında apardığı kəşfiyyatdan sonra döyüşçü dostlarına, komandan-
lığa ötürdüyü  dəqiq məlumatlar  qarşı tərəfin hərbi istehkamları-
nın, texnikalrının əsgərlərimiz tərəfindən dəqiq atəılərlə susduru-
lub, məhv edilib və qənimət kimi götürülüb. 

 Ə. Xanışov qələbədən sonra hal-hazırda ordudan təxris olu-
nib,  evindədir və təhsilini davam etdirir. 

Azərbaycan məhz belə oğulları ilə mənfur düşmən üzərində 
parlaq qələbə qazandı. Təhsilini yarımçıq qoyub döyüşə gedən 
Əbil kimi gənclərimizlə, oğullarımızla biz qalıb gəldik.  

ADDA-nın məzumları arasında onlarla igidimiz var ki, bu qə-
ləbədə onların da payı çoxdur. Lakin  Əbil yeganə tələbədir ki, 
təhsilini yarımçıq qoyub, cəbhəyə yola düşüb. 

Xatırladaq ki, Əbil 2016-cı ildə həqiqi hərbi xidmətdə olarkən 
Naxçıvanda da müəyyən yüksəkliklər uğrunda getmiş döyüşlərdə 
iştirak edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib. 

II Qarabağ savaşında isə tələbə-döyüşçü Əbil Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə iki medalla –  
Xocavənd və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif 
olunub… 

Müstəqil.Az 
27 dekabr, 2020-ci il  

 
 

Ağasiyev Şəhriyar  
Bəxtiyar oğlu 

 
1994-cü ildə Siyəzən rayonun-

da anadan olub.  
2011-ci ildə Siyəzən rayonu-

nun Yenikənd tam orta məktəbini 
bitirib. 

Həmin ildə Bakıda yerləşən 6 
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saylı peşə liseyinə daxil olub. 
2012-ci ildə liseyi bitirdikdən sonra ADDA-nın “Gəmiqayırma 

və gəmi təmiri” ixtisasına daxil olub.  
2016-cı ildə Akademiyanı bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yol-

lanıb.  
2018-ci ildə hərbi xidməti başa vuran Şəhriyar gələcəkdə öz yo-

lunu Azərbaycanın Silhalı Qüvvələrində görür. Bu məqsədlə 2019-
cu ildə hərbi xidmətə qayıdır.  

Ehtiyat zabit kurslarında oxuyur və leytenant rütbəsini qaza-
nır. Hərbi Dəniz Qüvvələrində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.  

Vətən müharibəsi başlayanda ön cəbhəyə yollanan Şəhriyar 
Xocavənd, Şuşa ətrafı kəndlər və Şuşa şəhəri uğrunda döyüşlərdə 
iştirak edib.  

Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Şuşanın azad edil-
məsinə görə” medalı ilə təltif edilib.  

 

 

Əlicanov Ruslan 
Ramiz oğlu 

 
1995-ci ildə Ağstafa rayonunda anadan 

olub.  
2013-cü ildə Ağstafanın Soyuq-bulaq qə-

səbəsindəki Məmməd Ömərov adına tam or-
ta məktəbi bitirib. 

Həmin il ADDA-nın “Elektrik mühəndis-
liyi“ ixtisasına daxil olub.  

2017-ci ildə bakalavr pilləsini bitirən Ruslan təhsilini magistra-
turada davam etdirmək üçün imtahan verərək qəbul olunub.  

Magistraturada oxuduğu müddətdə ADDA-nın “Gəmi mexa-
nikası və elektromexanikası” fakültəsində tyutor (Akademik məs-
ləhətçi) vəzifəsində çalışıb. 
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2020-ci ildə bu təhsil pilləsini də uğurla bitirdikdən sonra hərbi 
xidmətə yollanıb. 

Hərbi xidmətə Beyləqanda başlayan Ruslan Vətən müharibəsi-
nin ilk günlərindən döyüşlərə qatılıb.  

Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Xocavənd istiqamətində 
gedən döyüşlərdə artileriya qoşunlarında olub.  

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Zəngilan, Qubadlı, Fü-
zuli və Xocavəndin azad edilməsinə görə medalla təltif edilib. 

   

Şahbazov Rəsul 
Rəfail oğlu 

 
1998-ci ildə Bakının Maştağa qəsəbəsində 

anadan olub. 
Maştağadakı Cəfər Cabbarlı adına 187 

saylı tam orta məktəbi bitirib.  
Həmin ildə də  ADDA-ya daxil olub.  

“Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” ixtisası 
üzrə təhsil alıb.  

2020-ci ildə Akademiyada təhsili bitirdik-
dən sonra hərbi xidmətə yollanıb.  

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də erməni faşistlərinin növbəti 
təxribatının qarşısını almaq və işğal altında olan torpaqlarımızı 
düşməndən azad etmək üçün başlanan Vətən müharibəsində 
uğurlu döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Suqovuşan, Talış isti-
qamətində gedən döyüşlərdə düşmənə qarşı rəşadətlə vuruşub. 
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Əzizov Oruc 
Bayram oğlu 

 
1998-ci ildə Oğuz rayonunun 

Filfilli kəndində anadan olub.  
2015-ci ildə şəhid Altay Ciniyev 

adına kənd tam orta məktəbini bi-
tirib.  

Həmin il ADDA-nın “Dəniz na-
viqasiyası mühəndisliyi” ixtisasına 
daxil olub.  

Oxuduğu müddətdə fərqlənən tələbə olub. İngilis dili bilikləri 
yaxşı olduğundan ASCO-nun Aralıq və Qara dənizlərində üzən 
gəmilərində təcrübədə olub.  

2019-cu ildə Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirən Oruc 
2020-ci ilin yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb.  

Vətənə müharibəsi başlanan zaman xidmətdə olan Oruc ön cə-
bəhəyə göndərilir.  

Döyüş yolu Füzulidən başlayır. Horadiz, Alxanlı istiqamətində 
döyüşlərin iştirakçısı olub. Oradan Xocavənd və Şuşa uğrunda ge-
dən döyüşlərə də qatılır. 2021-ci ilin iyul ayında ordudan tərxis 
olunub. 

Xocavənd və Füzulinin azad edilməsinə görə medalla təltif edi-
lib. 

Müharibə ilə bağlı təəssüratlarını bölüşən Oruc , Müharibədən 
sonra müalicə olunuram, yaxın günlərdə işə düzəlmək üçün  
AXDG QSC-yə müraciət edəcəm, Dənizə qayıtmaq fikrindəyəm, 
deyir..  
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Məmmədov Məhəmməd 
Ələkbər oğlu 

 
1998-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olub.  
2015-ci idlə Bakıdakı 220 saylı orta 

məktəbi bitirib.  
Həmin ildə də  ADDA-nın “Gəmi 

energetik qurğularının istisamarı mü-
həndisliyi” ixtisasına qəbul olunub.  

Təhsildən sonra 2019-cu ildə hərbi xidmətə çağrılıb.  
Vətən müharibəsi başlayandan on cəbhədə olub. Füzuli istiqa-

mətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Cəbrayıl, Zəngilan, Had-
rut və Xocavənd rayonları uğrunda gedən döyüşlərin də iştirakçısı 
olub. 

Döyüşlərdə yaralanan əsgər yoldaşlarına ilkin tibbi yardım 
göstərərək onların həyatın xilas edib. Yaralı döyüşçüləri təhlükəli 
ərazidən çıxara bilib.  

Məhəmməd Füzuli, Xocavənd, Zəngilanın azad olunmasına 
görə medalla təltif olunub. 

2021-ci ilin iyul ayının 18-də ordudn tərxis olunub. Hazırda 
ADDA-da təhsilini davam etdirir.   
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İsmayılzadə İsmayıl 
Həsən oğlu 

1996-cı ildə Göyçayda anadan olub.  
2014-cü ildə Göyçayın Bəydövül kənd 

tam orta məktəbi bitirib.  
2014-cü ildə ADDA-nın Gəmiqayırma 

və gəmi təmir ixtisasına daxil olub.  
2019-cu ildə təhsilini bitirdikdən sonra 

hərbi xidmətə gedib. 2020-ci hərbi xidmət-
dən qayıdandan az sonra Vətən müharibəsi başlayan kimi səfər-
bərliyə cəlb olunub.  

Ağdam, Ağdərə və Suqovuşan istiqamətində döyüşüb. 
Müharibə haqda xatirələrini yada saldıqda deyir: O günləri u-

nutmaq olmaz. Bu bizim millətin özünü təsdiqi idi. İllər boyu haq-
qımızda döyüşə bilməyən xalq kimi fikir formalaşdıran təcavcüz-
kar qonşularımıza kim olmağımızı sübut edə bildik. Bütün dünya 
Azərbaycanın rəşadətli ordusunun 44 günlük müharibə zamanı 
nəyə qadir olduğunu gördü.    

 
 

Muradzadə İdris 
Mahir oğlu 

 
Müddətdən artıq xidmət edir. Vətən 

müharibəsi iştirakçısıdır. 1994-cü ildə 
Beyləqan rayonun Kəbrili kəndində 
anadan olub. 

2013-cü ildə Kəbrili kənd 1 saylı orta 
məktəbi bitirən İdris həmin ildə də AD-
DA-nın “Gəmiqayırma və gəmi təmiri 
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mühəndisliyi” ixtisasına daxil olub.  
2017-ci ildə ADDA-nı bitirən İdris həqiqi hərbi xidmətə çağrı-

lıb. Hərbi xidmətini DSX-nin xüsusi təyinatlı bölməsində keçib.   
2020-ci ilin yayında general Polad Həşimovun şəhid olması xə-

bərindən sonra İdris hərbçi olacağına qəti qərar verir.   
Müddətdən artıq hərbi xidmət etmək üçün sənədlərini təqdim 

edir və qəbul olunur.  Müəyyən hazırlıq kursları keçdikdən sonra 
artileriya divizionunda hesablayıcı kimi xidmətə başlayır.   

Müharibə başlanan gündən Füzulidən Şuşaya qədər döyüş yo-
lu keçən İdrisin dəqiq hesablamaları nəticəsində şanlı ordumuzun 
artileriya zərbələri dəqiq hədəfə dəyib.  

Müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıq ölkə başçısının sərəncam-
ları ilə dəyərləndirilib. İdris Mahir oğlu Cəbrayıl, Füzuli və Qu-
badlının azad edilməsinə görə medalla təltif edilib.  

 

 
 

“Biz bu savaşı yeni nəslə 
ötürə bilməzdik” 

 
İbrahimov İbrahim Fuad oğ-

lu 1998-ci ildə Sumqayıt şəhərində 
anadan olub.  

2015-ci ildə Sumqayıt şəhərindəki 25 saylı orta məktəbi bitirib.  
Həmin ildə də ADDA-nın “Gəmi energetik qurğularının istis-

marı” ixtisasına qəbul olunub.  
İbrahim 2019-cu ildə təhsilini başa vuraraq həqiqi hərbi xidmə-

tə yollanıb və Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin N-saylı Hərbi Hissəsin-
də qulluğa başlayıb.  

2021-ci ilin iyul ayının 1-də ordudan tərxis olunub. 
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Vətən müharibəsi başlayandan ön cəbhədə olan İbrahimin xa-
tirələrindən :  

“Müharibənin istənilən günündə verilən döyüş tapşırıqlarının 
ağırlıqından və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq şəxsi heyətin 
döyüş ruhunun və səviyyəsinin eləcə də savaş əzminin aşağı düş-
məsi müşahidə olunmurdu. Biz bu savaşı gələn yeni nəslə ötür-
mək istəmirdik. Çünki bizim dağı yerindən oynada ordumuz var 
idi. Regionun ən güclü ordusu idi Azərbaycan Ordusu. Biz müha-
ribə deyil qisas istəyirdik. Vaxtı ilə mənfur düşmənin işğal etdiyi 
torpaqlar geri qayıtmalı idi .Biz buna nail olduq. Düşmənin də eti-
raf etdiyi kimi, Azərbaycan Ordusu qarşısına qoyulan döyüş tap-
şırıqını yerinə yetirdi və sınaqdan üzü ağ çıxa bildi.    

Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə si-
lah yoldaşım düşmənin atəş açdığı güllə nəticəsində yaralandı. 
Mən ona ilkin tibbi yardım görstərmək üçün yanına qaçdım. Yar-
dımı düşmənin fasiləsiz atdığı artilleriya atəşi altında edirdim. 
Nəticəsində ayağımdan qəlpə yarası aldım. Amma buna baxma-
yaraq güc toplayıb özümü də yaralı əsgər yoldaşımı da döyüş 
meydanından çıxara bildim. 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Ko-
mandanın  2-ci Qarabağ Müharibəsində iştirak etmiş bütün hərbi 
quluqçulara göstərdiyi qayğı və diqqəti nəticəsində, verdiyi sərən-
camlara uyğun olaraq 3 medalla - Şücaətə görə, Füzulinin və Cəb-
rayılın azad olunmasına görə, təltif olundum:  
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Rüstəmov Hüseyn 
Elşad oğlu 

 
1999-cu ildə Yevlax rayonunda anadan 

olub.  
2016-cı ildə Yevlax şəhər Nəriman Nəri-

manov adında 9 saylı tam orta məktəbi biti-
rib.  

Həmin ildə ADDA-nın “Dəniz naviqasi-
yası mühəndisliyi” ixtisasına qəbul olunub.  

2020-ci ildə ADDA məzunu olduqdan 
sonra hərbi xidmətə yollanıb.  

Vətən müharibəsi başlayandan ön cəbhə-
də olub. Xocavənd, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində ge-
dən döyüşlərdə iştirak edib.  

 
 

Fətəliyev Hikmət  
Sərxan oğlu 

 
1998-ci ildə Astara rayon Siyaku kən-

dində anadan olub.  
2016-cı ildə Siyaku kənd tam orta məktəbini bitirib.  
Həmin ildə ADDA-nın “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” ixti-

sasına daxil olub.  
2020-ci ildə Akademiyanı bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yol-

lanıb. 
Hərbi xidmətdə olarkən II Qarabağ müharibəsi başlayıb.  
Hikmət Füzuli, Xocavənd, Laçın, Qubadlı və Şuşa uğrunda ge-

dən döyüşlərdə iştirak edib. 
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Ölkə başçısının sərəncamı ilə Qubadlı və Füzulinin azad edil-
məsinə görə medallarla təltif edilib. 

Hikmət Fətəliyevin Vətən müharibsi ilə bağlı xatirələrindən: 
“Bizim Vətən uğrunda apardığımız döyüşümüz cox uğurlu oldu. 
Dünyaya sübut etdik ki,  ordumuz həqiqətən də çox güclüdür. Bu 
müharibədə çoxlu nəaliyyətlərimiz oldu. İllərlə yığılıb qalan prob-
lemlərimizi, işğal altında olan torpaqlarımızı həll edə bildik. Hər 
kəsə bəlli oldu ki,. 44 günlük Vətən müharibəsində düşmənə sarsı-
dıcı zərbələr vurduq. Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi onları 
"İti qovan kimi" qovduq. Mən fəxr edirəm ki,  Azərbaycan ordu-
sunda xidmət etmişəm!”  

 
 

Abuşov Fərid 
Əlövsət oglu 

 
1996-cı ildə Bakı şəhərində anadan 

olub.  
2013-cü ildə S.C.Pişəvəri adına Res-

publika Humanitar Fənlər Gimnaziyası-
nı bitirib. 

Həmin il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə qəbul olu-
nub.  

2017-ci ildə həmin Ali təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra 
hərbi xidmətə yollanıb. 

Xidmətdən sonra bir müddət sahibkarlıq sahəsində işləyib.  
Fərid dənizçi ailəsində böyüdüyündən bu ixtisas olan həvəsi 

onu 2019-cu ildə ADDA-da təkrar təhsil almaq üçün sənəd vermə-
yə vadar edir.O,  “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” ixtisasına qə-
bul olunur.  

2020-ci ilin sentyabr ayında Vətən müharibəsi başlayanda Fə-
rid də səfərbərliyə cəlb olunur. Bir müddət hərbi təlimlərdə iştirak 
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etdikdən sonra  digər igid oğullarımız kimi cəbhə bölgəsinə yola 
düşür.  

Onun döyüş yolu Füzulidən başlayır. Daha sonra Cəbrayıl və 
Qubadlı istiqamətində də gedən döyüşlərdə iştirak edən Fərid 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran ordumuzun tərkibində ona veri-
lən tapşırıqları ləyaqətlə yerinə yetirir.  

Fəridin Vətən müharibəsində iştirakını qurur hissi ilə xatırlayır 
: “Azad olunan torpaqlarımızın adları çəkiləndə fəxr edirəm ki, 
onlar uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısı oldum. Bu torpaqlar 
uğrunda şəhid olan bütün qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyi-
rəm.” 

 
 

Əhmədov Bəxtiyar 
İlqar oğlu 

 
1989-cu il may ayının 8-də Ucar rayo-

nun  Qazqumlaq kəndində dənizçi və mü-
əllim ailəsində anadan olub. 

Bakıdakı Fizika və İnformatika təma-
yüllü liseyi bitirdikdən sonra Odessa Milli 
Dənizçilik Universitetinə daxil olub.  

2010-cu ildə “Gəmilər və Okean Texnikası” ixtisasının bakalav-
riat pilləsini bitirib.  

Həmin il eyni ali təhsil müəssisəsinin magistratura pilləsinə 
qəbul olunub.  

2010-cu ilin oktyabr ayında təhsilinə fasilə verərək hərbi xid-
mətə yollanıb.  

Hərbi xidmətdən sonra təhsilini bitirir. Sonradan Ukrayna, Ru-
siya və Azərbaycanda müxtəlif gəmi təmiri və tikintisi zavodların-
da çalışıb.  
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2019-cu ildə ADDA-nın  “Gəmi Energetik Qurğularının istis-
marı mühəndisliyi” ixtisası üzrə təkrar ali təhsil almağı qərar ve-
rir.  

2020-ci ildə Vətən Müharibəsi başlayanda manqa komandiri 
kimi səfərbərliyə cəlb olunub. 

Bir müddət təlim keçdikdən sonra ön cəbhəyə yollanıb.  
Müharibə ərzində ağır döyüşlərdə iştirak edib.  
2020-ci ilin dekabr ayının 28-də ordudan tərxis olunub. Hal-ha-

zırda SAİPEM şirkətində kordinator vəzifəsində çalışır. 
 
 

Hüseynzadə Şahin  
Tofiq oğlu 

 
1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olub.  
2013-cü ildə 129 saylı orta məktəbi bi-

tirdikdən sonra ADDA-nın “Su nəqliyya-
tının tikinti mühəndisliyi” ixtisasına qə-
bul olunub.  

Akademiyanı bitirdikdən  sonra 2017-
2018-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.  

Vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. 
Sentyabr ayının 29-da artıq düşmənlə üz-üzə döyüşlərdə iştirak 
edib. 

Cəbrayıl və Qubadlı rayonları istiqamətində gedən döyüşlərdə 
qumbaraatan köməkçisi və artileriya qurğularının baş tuşlayıcısı 
kimi iştirak edib. 

Müharibə ilə bağlı xatirələrindən: “Qürur duyuram ki, müzəf-
fər Azərbaycan Ordusunda xidmət edirəm. Düşmənə yerini gös-
tərdik. 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında qalan torpaqlarımız 
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azad olundu. Biz bu işi görməli idik. Millətimizin, dövlətimizin şə-
rəfini qorumalıydıq”  

Şahin Tofiq oğlu 2021-ci ildə ordudan tərxis olunub. Bir müd-
dət istirahət etdikdən sonra yenidən ordu sıralarına yazılıb. Hazır-
da “N” saylı hərbi hissədə gizir rütbəsində xidmət edir. 

 
 

Osmanlı Elxan 
 Mehman oğlu 

 
1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olub.  
1997-ci ildə Kürdəmir şəhərində anadan 

olub.  
2014-cü ildə Kürdəmir şəhər S. Paşayev 

adına 6 saylı orta məktəbi bitirib.  
Həmin il ADDA-nın “Gəmi enegetik qurğularının istismarı” 

ixtisasına qəbul olunub.  
Oxuduğu müddətdə təcrübədə olduğu gəmi heyəti tərəfindən 

təşəkkürnamələr alan Elxan müəllimlərinin xatirəsində fərqlənən 
tələbə kimi yadda qalıb.   

2018-ci ildə Elxan son buraxılış imtahanını əla qiymətlə verərək 
Akademiyanın məzunu adını qazanır.   

Həmin ildə hərbi xidmətə yollanıb və 2019-da tərxis olunub. 
2020-ci ildə Vətən müharibəsi başlayanda səfərbərliyə cəlb olu-

nub.  
2021-ci ilin Yanvar ayının 10-da ordudan  tərxis olunub 
Döyüş yoluna Füzulidən başlayan Elxan Ağdam, Xocavənd is-

tiqamətində də döyüşüb.  
Xocavəndin azad olunduğuna görə medalı ilə təltif edilib. 

Müharibədən sonra AXDG QSC DND –nin “Naxşıvan” bərəsində 
matorçu vəzifəsində çalışır.  
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Məhəmmədəli  Pənah 
 Xansuvar oğlu 

 
      1999-cu ilin yanvar ayının 22-də   
İsmayıllı rayonunun Aşıqbayramlı kən-
dində anadan olub. 

Ailəsi Cəbrayıl rayonunun Şıxlar kən-
dindən olan məcburi köçkündür.  Vətən-
də vətənsiz yaşayan məcburi köçkün ailə-
sində böyüyən Pənah   2016-ci ildə Aşıqbayramlı kənd orta məktə-
bini bitirib. 

Elə həmin ildə - 2016-cı ildə ADDA-nın “Gəmi energetik qur-
ğularının istismarı mühəndisliyi” ixtisasına daxil olub.  

2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasını bitirdik-
dən sonra hərbi xidmətə yollanan Pənahın taleyinə Vətən mühari-
bəsinin iştirakçısı olmaq yazılır. II Qarabağ savaşında düşmənə 
qarşı aparılan Zəfər müharibəsində gənc əsgər olaraq vuruşmuş, 
qələbəmizdə bacardığı qədər xidmətləri olmuşdur. 

Cəsur döyüşçü Pənah Məhəmmədəli  Vətən müharibəsində 
gösdərdiyi igidliyə və şücaətə görə dövlət başçımızın müvafiq sə-
rəncamları ilə “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Zəngilanın 
azad olunmasına görə”  medalları ilə təltif edilib. 
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Əsədov Elvin 
Seymur oğlu 

 
1998-ci ildə Rusiya Federasiyasının Tatarstan 

Respublikası Almetyevsk şəhərində anadan olub.  
Bir müddət sonra ailəsi Azərbaycana köçür.  
Elvin Neftçala şəhər Samir İmanov adına 1 

saylı tam orta məktəbdə təhsil alır.  
2016-cı ildə məktəbi bitirdikdən sonra ADDA-

nın “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” ixtisasına daxil olur.  
2020-ci ildə Akademiyanı bitirib hərbi xidmətə yola düşür. 

Xidmətdə öz arzusu ilə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrə qəbul olunur.  
Vətən müharibəsi başlanan gündən Füzulu, Cəbrayıl, Kəlbəcər 

və Şuşa istiqaməti uğrunda döyüşlərdə iştirak edib.  
 

 
Həmidli Eldar 
Əsgərəli oğlu 

 
“Biz xalqımızın 30 illik  
həsrətinə son qoyduq” 

 
1999-cu ildə Masallı rayonunda anadan 

olub.  
2016-cı ildə Sumqayıt şəhər 32 saylı tam orta məktəbi bitirdik-

dən sonra həmin ildə ADDA-nın “Dəniz naviqasiyası mühəndisli-
yi” ixtisasına qəbul olunub 

2020-ci ildə məzun olan Eldar həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 
Minaatan kimi xidmət keçən Eldar Vətən müharibəsi başlananda 
cəbhə bölgəsinə göndərilir.   
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Döyüş yoluna Füzulidən başlayıb.  
Xocavənd rayonunda gedən döyüşlər zamanı düşmənin atəşi 

nəticəsində ayaqlarından və çiynindən yaralanır.  
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Xocavəndin azad edil-

məsinə” görə medalla təltif edilib.  
Eldarın Vətən müharibəsində iştirakı barədə dediklərindən:  
“Sevinirəm ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iş-

tirak etmək mənə də nəsib oldu. Xidmət etdiyim ərazidən döyüş 
bölgəsinə yola düşəndə çox duyğulandım. Ətrafdakı insanların bi-
zi səbhəyə yola salmaqlarını unuda bilmirəm. Onların üzündəki 
ifadə biz əsgərlərə böyük ruh yüksəkliyi verirdi. Bizə inandıqlarını 
hiss edirdik. Arxayın idik ki, onların bu inamını doğruldacağıq. 
Belə də oldu. Biz xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoyduq. Ali Baş 
Komandan cənab İlham Əliyein rəhbərliyi ilə şanlı qələbə qazan-
dıq və bu qələbəni tarixə qızıl hərflərlər yaza bildik. Çox təssüf ki, 
bəzi əsgər yoldaşlarımız şəhid olaraq bu qələbəni görmədilər. Am-
ma indi onların ruhu şaddır. Çünki biz qoymadıq ki, şəhid olan 
əsgərlərimizin qanı yerdə qalsın. 

 
 

Quliyev Daşqın 
Rəsul oğlu 

 
1997-ci ildə Goranboy rayonunda 

anadan olub.  
2014-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən 

sonra ADDA-nın Nəqliyyatda Daşınma 
və İdarəetmənin təşkili mühəndisliyi ix-
tisasına daxil olub.  

2018-ci ildə Akademiyanı bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xid-
mətə çağrılıb. 2019-da xidmətini başa vurduqdan sonra ehtiyata 
buraxılıb.  
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Vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb.  
Murov yüksəkliyi, Ağdərə, Kəlbəcər istiqamətində gedən dö-

yüşlərdə iştirak edib.  
 

 

Məhərrəmli Cavid  
Bahadur oğlu 

 
1999-cu ildə Bakı şəhərində anadan 

olub. 
2016-cı ildə Bakı şəhəri Xətai rayonu 

Əhmədli qəsəbəsindəki 116 saylı məktəbi 
bitirib.   

Həmin il ADDA-ya qəbul olunub.  
Akademiya təhsilindən sonra 2020-ci ildə hərbi xidmətə yolla-

nıb. Vətən müharibəsi zamanı Tərtər, Suqovuşan, Talışkənd, və 
Ağdərə istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib.  

Özünü riskə ataraq döyüş meydanından yaralı əsgər və zabit 
yoldaşlarını çıxara bilib.  

Düşmənin atdığı raket zərbəsi nəticəsində Cavid özü də yara-
lanıb. Ona həkimlər tərəfindən “kəskin stress reaksiyası” diaqono-
zu qoyulub.  

Cavid həm də idmançıdır. MMA üzrə respublika çempionudur 
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Ağazadə Cahad  
Feyzulla oğlu 

 
1997-ci ilidə Salyan rayonunda anadan 

olub.  
2015-ci ildə Salyan rayon Kürsəngi kənd 

orta məktəbini bitirib. 
Həmin il ADDA-nın “Gəmi təmiri və 

gəmiqayırma” ixtisasına daxil olub.    
2019-cu ildə Akademiyanı bitirdikdən 

sonra hərbi xidmətə yollanıb.  
Xidmətdə olarkən Vətən müharibəsi başlayıb.  
Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.   
 

 
 

Səmədov Abduləziz 
Əzizağa oğlu 

 
1997-ci ildə Nefçala rayonunun  Xolqara-

bucaq kəndində anadan olub.  
2014-cü ildə Faiq Həziyev adına Xolqara-

bucaq kənd tam orta məktəbini bitirib.  
Həmin ildə də ADDA-nın “Gəmiqayırma 

və gəmi təmiri” ixtisasına qəbul olunub.  
2018-2019-cu illərdə Azərbaycan ordu-

sunda həqiq hərbi xidmətdə olub. 
Vətən müharibəsi başlayanda səfərbərlik zamanı könüllü kimi 

döyüşlərə qatılıb.  
Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində döyüşüb.  
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Cəbrayıl və Qubadlının azad olunmasına görə medalla təltif 
edilib. 

Müharibədən sonra AXDG QSC-də işə düzəlib. Hal-hazırda 
XDND idarəsində, üzən emalatxanada işləyir. 

 
 

Quliyev Telman 
Elman oglu 

 
II Qarabağ müharibəsinin başlan-

masından bir il keçdi. Vətən mühari-
bəsi adlandırdığımız və parlaq qələ-
bəmizlə başa çatan bu müharibədə 
Azərbaycan Ordusu özünün nəyə 
qadir olmasını bütün dünyaya sübut 
etdi. Himayədarları tərəfindən qoru-

nan, onlara güvənən erməni ordusunun çox qısa müddətdə dar-
madağın edilməsi ilə dünya həbr tarixinin yeni səhifəsini yazan 
Ordumuz 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olan Qarbağı ge-
ri qaytardı. Azərbaycan Ordusunun Ali baş komandanın qətiyyət-
li siyasəti, hərbi taktikası ilə əsl qələbənin nə olduğunu bildik və 
bu sevinci yaşadıq.  

Bu müharibədə Azərbaycan xalqının igid oğulları sırasında 
AXDG QSC-nin əməkdaşları olan ddənizçi döyüşçülərimizin, elə-
cə də ADDA-da və Dənizçilik Kollecində təhsil alan gələcəyin də-
nizçilərinin də hünəri az olmadı. Onlarla dənizçi-döyüşçülərinmiz 
düşmənlə mübarizədə əsl qəhrəmanlıq göstərdilər, şücaət göstər-
dilər, qazi oldular, şəhidlik zirvəsinə çatdılar, şəharətə qovuşdu-
lar. 

Belə döyüşçülələrimizdən biri də ADDA məzunu, əslən Ağ-
damdan olan, valideyinlərinin köçkünlük həyatında dümyaya göz 
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açan, Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından olan Quliyev Tel-
man Elman ogludur. 

DSD İB-nin lahiyəsi olaraq dərc olaraq araya-ərsəyə gələn "Də-
nizçilərimiz Vətən müharibəsində" kitabında haqqında bəhs olu-
nan  qəhrəmanımızla yaxından tanış olaq. 

1997-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. Əslən Ağda-
mın Muradbəyli kəndindəndir. Ağdamın işğalından sonra valide-
yinləri məcburi köçkün olaraq Mingəçevirdə məskunlaşıb.  
Telman kiçik yaşlarında olarkən isə Abşeron rayonuna, Xırdalan 
şəhərinə köçüblər. 

Körpə vaxtalarından doğmalarından, orta məktəbdə oxuyanda 
müəllimlərindən, oxuduqları kitablardan Vətən həsrətinin nə ol-
duğunu iliklərinə qədər hopdura bilən Telman nə vaxtsa Vətənin 
düşmən işğalından xilas etmək üçün silaha sarılacağına əminliklə 
böyüyür. 
Eyni zamanda da arzularının ardıyca düşür. 2015-ci ildə orta mək-
təbi başa vurduqdan sonra, ADDA-nın “Gəmi sürücülüyü və na-
viqasiya mühəndisliyi fakultəsinə daxil olur. 

Telman təhsilini başa vurduqdan sonra 2019- cu ilin iyul ayın-
da həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. "052" adlanan Xüsusi təyinatlı 
hərbi hissədə əsgər kimi qulluğa başlayıb. II Qarabağ müharibəsi-
nin başlanmasına az qalmış onun da xidmət etdiyi hərbi hissəni 
cəbhə xəttinə yaxın əraziyə aparıblar. 

Telman o günləri belə xatırlayır: “Müharibəninn başlanmasına 
az qalmış  bizə təlimlər başlayır, deyə  rayonlara apardılar. Bir çox 
şəhərlərdə və müxtəıif relyefli ərazilərdə olduq və çox ciddi hərbi 
təlimlər keçdik. Sonra Goranboy şəhərinə gətirildik... Goranboya 
gətiriləndə 2020-ci ilin sentyabr ayının 26 –sı gecə vaxtı idi.  Elə 
buralarda da sabah səhər saatlarında ermənilərin növbəti təxriba-
tının gözlənildiyini və muharibənin baslayacağı barədə şayiələr  
 yayılmağa basladı..Doğrusu, əvvəlcə inanmadıq da. Hansı ki, bu 
günü ağlım kəsəndən gözləmişdim. Olmaz, deyirdim. Amma 
sentyabrın 27 -si səhər saatlarında  başlayan muharibə deyilənlə-
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rin həqiqət olmasına nəinki bizi  inandırdı, özümüz də bu mühari-
bənin iştirakçısı olduq.   

Bizə verilən tapşırıqlar, döyüş əmrləri Vətənin müdafiəsi üşün 
missiyamızın başlandığından xəbər verirdi. İnanmazsız, içimdə 
bir sevinc hissi də baş qaldırmışdı ki, bu sonuncu döyüş olacaq, 
ermənilərə yerini göstərəcəyik, doğmalarımın, xalqımızın üzün-
dən, gözündən, ürəyindən Vətən nisgilini yox edəcəyik. 

Goranboyda 3 gün qaldıq. Sonra Füzuli rayonunun Şükürbəyli 
kəndinə gəldik. Vəzifəm telefonçu olsa da, radiostansiya ilə bağlı 
bir çox bilgilər əldə etdiyimə görə döyüşən hissəyə daha çox kö-
mək edə bilirdim. Mənim bir taqım komandirim vardı, həm ko-
mandir, həm də insan kimi hörmətini saxladığım bir insan idi. 
Onun mənə öyrətdiklərindən mən hələ də istifadə edirəm.   

 Füzulidə olduğumuz vaxtlarda  əsl döyüşün necə olduğunu 
gördük. Bu televizorda gördüyümüz, radioda eşitdiyimiz mühari-
bəyə, müharibə xəbərlərinə bənzəmirdi. İnsanın özünə, ordusuna, 
millətinə qarşı inamsızlığı olsaydı, hər şey əksinə gedərdi, uduzar-
dıq, torpaqlarımızı azad edə bilməzdik.  Amma bizim əsgərləri-
mizdə elə böyük ruh yüksəkliyi vardı ki, bunu sözlə ifadə etmək 
çox çətindir. Döyüşçülərimiz sanki  qorxurdular ki, döyüşə girmə-
sələr, düşmənlə vuruşmasalar, onlara vaxt qalmayacaq, hamısını 
igidlərimiz məhv edəcək. Qorxurduq ki, canimızı bu Vətən üçün 
fəda etməyə, şəhidlik zirvəsinə yüksəlməyə, yaxud qazi olaraq qə-
ləbə sevincini yaşamaq üçün fürsətimiz olmaya. 

Füzuli istiqamətində döyüşlərdən sonra bizi Cəbrayıla apardı-
lar. Düşməni hər dəfə məhv edib yeni ərazilərimizi aldıqca, ata-
babalarımızın yaşadıqları əzəli torpaqlarımıza girdikcə məni elə 
bir qürur hissi bürüyürdü ki... Mənim o zaman olan əhval – ruhi-
yəmi hec nə, ölüm, belə poza bilməzdi. 

Cəbrayıldan sonra Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərdə, 
ondan sonra isə Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak et-
dim. Xocavəndin ucqar dağ kəndlərində 3 həftə qaldıq. Xocavənd 
şəhəri yüksəklikdən açıq-aydın görünürdü. Səhərlər hər tərəf dö-
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yüş meydanına çevrilirdi. Kəndlərdə müklkü əhalidən heç kəs qal-
mamışdı. Gecələr ətraf kəndlərə fikir verirdim, heç birində işıqlar 
yanmırdı. İnşallah, buraları da azad edərik, insanlarımız ata-baba 
yurduna qayıdar, hər tərəf işığa bürünər, deyə fikirləşirdim. 

Bu 44 günlük Vətən mühribəsindən illərlə danışmaq olar. Mən 
komandirlərimizin necə insan olduqlarının şahidi oldum, onlar əs-
gərə balaları kimi qayğı göstərməklə yanaşı, müharibəni qalib tə-
rəf olaraq bitirmək üçün mühüm tapşırıq və təlimləri də vermək-
dən yorulmurdulr. Mən öz komandirimizdən xüsusi ilə danışmaq 
istəyirəm.  Sağ olsun, o insandan nə qədər danışsaq da azdır... 
Hərbi hissə komandirimiz öz hərbi qulluqçularını hədsiz dərəcəs-
də sevir və qoruyurdu. Biz əsgərlərin də ona qarşı olan münasibəti 
eyni idi. Bu gün də onu, digər komandirlərimi görsəm, qucaqlayıb 
böyük qardaşlarım kimi  bağrıma basaram, o mənim təkcə koman-
dirim yox, həm də döyüş yoldaşım idi. 

44 gün ərzində Vətənimiz üçün hər kəs əlindən gələni etdi. 
Xalq və Ordu birlikdə nəfəs alır, birlikdə döyüşürdü., desək yanıl-
marıq. Mülkü vətəndaşlarımız döyüşçülərmiz üçün əllərindən gə-
lənləri edirdi. Onların Vətənə, əsgərə olan sevgisinin, düşmənə 
nifrətinin nə qədər  böyük olduğunu təkcə biz görmədik, bütün 
dünya  gördü.   

Müharibə bitdikdən sonra məni yenidən xidmət etdiyim hərbi 
hissəmə qaytardılar.  44 günlük döyüş zamanı sağ –salamat öz 
hərbi hissəm yerləşən yerə qayıtmışdım. Bir müddət sonra yeni-
dən qısa təlimlərə başladıq. Bu dəfə bizi Kəlbəcərə göndərdilər. 
3260 m yüksəklikdə yerləşən Murov silsiləsinə qalxdıq, sonradan 
Kəlbəcər şəhərinə daxil olduq. 

Bu şəhərin mühafizəsində 52 gün qaldım. Sonra yenidən hərbi-
hissəyə qaytarıldım. 2021-ci ilin iyul ayının 1-də ordu sıralarından 
tərxis olundum. Ən böyük arzum, başa vurduğum Dəniz Akade-
miyasınının diplomumu almaqdır. Hərbi xidmətə yola düşərkən 
imtahanlarımın bəzilərini verməmişdim, deyə təhsilimi tam bitir-
məmiş sayıla bilərəm. İnşallah, dəzizdə işləmək üçün AXDG QSC 
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rəhbərliyinə müraciət etmişəm. Kiçik komanda heyyətində çalış-
maq üçün bütün sənədlərim var. Müharibədən sonra ailə qurmu-
şam. Sadəcə işləmək, ailəmi saxlamaq və kəsirlərimi düzəltmək 
üçün ödənişlərimi özüm etmək istəyirəm. 30 ilə yaxın bir müddət 
köçkün həyatı yaşamış, I qarabağ savaşının dəhşətlərini yaşamış 
ailəmə, atanma artıq yük olmaq istəmirəm. İnanıram ki, AXDG 
QSC-nn rəhbərliyi mənə bu şəraiti yaradacaq. Mən onlara, xüsusi 
ilə Gəmiçiliyin sədri Rauf müəllimə çox güvənirəm. Axı, eşitdiyi-
mə görə, onun rəhbərlik etdiyi, mənim arzularımın gerçəkləşməsi 
üçün üz tutduğum Cəmiyyət, yeganə təşkilatdır ki, müharibə işti-
rakçılarına xüsusi diqqət və qayğısı ilə seçilir. Oxumuşam, eşitmi-
şəm ki, müharibədə döyüşən  əməkdaşlarına müharibədə olarkən 
diqqət və qayğılarını əsirgəməmişdir. Onlara maddi və mənəvi 
dəstək olublar. Bu istiqamətdə "Dənizçilərə Sosial Dəstək" İctimai 
Birliyi də fəal olub, dənizçi- tələbə döyüşçülır haqda yazılar yazıb, 
onların gördükləri işi ictimailəşdiriblər. 

Çox istəyirəm ki, AXDG QSC-yə etdiyim mütaciətə müsbət ca-
vab alam. Bu rəhbərliyin Qələbə gününə olan hədiyyəsi kimi ailə-
miz tərəfindən qarşılana bilr. Çox istəyirəm bu kollektivin üzvü 
olam. İnşallah ərizəmə müsbət cavab alaram., deyən Telman El-
man oğlu, müharibədəki fədəkarlıqlarına görə Ali Baş komanda-
nın sərəncamı ilə Füzulinin, Xocavəndin, Cəbrayılın, Kəlbəcərin 
azadlığına görə və hərbi xidmətdə fərqləndiyinə görə medalları ilə 
təltif edilib. 

Redaksiyadan:  "DSD" İB-dən əldə etdiyimiz məlumata görə 
AXDG QSC doğrudan da Vətən müharibəsi iştirakçısı olan, dəniz-
də işləmək üçün tələb olunan müvafiq sənədləri olan 100 yaxın dö-
yüşçünü işlə təmin edib. Gəmiçiliyin rəhbərliyinə, onun daxili si-
yasətinin yönəldicilərinə çox sağ olun, deyirik. 

Müstəqil.Az 
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AZƏRBAYCAN DƏNİZÇİLİK 
 KOLLECİNİN TƏLƏBƏ  

DÖYÜŞÇÜLƏRİ  

 

“Bu bizim haqq  
savaşımız idi” 

 
Əliyev Mürsəl Kamil oğlu 1999- cu 

ilin noyabr ayının 28-də Cəlilabad rayo-
nun Sabirabad kəndində anadan olub. 

2006-cı ildə Həmid Tağıyev adına 2 
saylı Sabirabad kənd orta məktəbinin 
birinci sinfinə gedib. 

2015-ci ildə orta məktəbin 9-cu sinfi-
ni bitirdikdən sonra  dənizçi olmaq ar-
zusuyla ADDA-nın nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə da-
xil olub. “Gəmi masın mexanizmlərinin quraşdırılması və  onlara 
texniki xidmət” fakültəsi üzrə təhsil alıb.   

2019- cu ildə Kolleci bitirib və həmin ilin  iyul ayında həqiqi 
hərbi xidmətə yola düşüb. Gəncə və Qazax rayonlarinda xidmət 
edib. 

Vətən müharibəsi başlayan gün onu Füzuli rayonuna aparıb-
lar. Füzuli, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 
Xocavənd rayonu uğrunda gedən döyüşlrdə yaralanıb. Müalicəsi 
başa çatdıqdan sonra yenidən cəbhəyə yollanıb. Daha sonra Kəl-
bəcər rayonun ərazilərinin azadlığı uğrunda döyüşlərə qatılıb. 

Mürsəlin Vətən müharibəsi ilə bağlı xatirələrindən: 
“Döyüşün ilk günündən ön cəbhədə oldum. Bir vaxtlar kitab-

lardan oxuduğumuz, kinolardan gördüyümüz müharibənin dəh-
şətini gözlərimizlə gördük. Əsgərlərimizin üzündən düşmənə nif-
rət və eyni zamanda təbəssüm həmişə hiss olunurdu. Bu bizim 
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haqq savaşımız idi. Düşmənə yerini göstərmək, 30 ilə yaxın bir 
müddətdə ayaqları ilə murdarladıqları torpaqlarımızı döyüşərək 
işğaldan azad etmək missiyasını yaşıyırdıq. Sevinirəm ki, Tanrım 
mənə bu imkanı yaratdı ki Qarabağ uğrunda döyüşə bildim.” 

Vətən müharibəsindəki şücaətlərinə görə Ali Baş komandanın 
sərəncamı ilə Füzulinin və Xocavəndin azadlığına gərə medalları 
ilə təltif edilən Mürsəl 2021 ci ilin iyul ayının 2-də  ordudan tərxis 
olunub. 

AXDG QSC-yə ixtisası üzrə işə düzəlmək üçün etdiyi müraciə-
tə müsbət cavab alıb. AXDG QSC-nin “Bibiheybət” Gəmi Təmiri 
zavodunda işə düzılmək üçün yoxlanış baxımdan müsbət rəy alıb. 

 
 

“Mən möcüzə nəticəsində 
 sağ qalmışam” 

 
Məmmədli İsgəndər Əbil oğlu 

 1998-ci ilin iyun ayının 3-də  İsmayıllı 
rayonunda anadan olub. İsmayıllı rayon 
Xankəndi kənd tam orta məktəbi bitirib. 

Orta məktəbi bitirdikdən  sonra 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Dənizçilik Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kol-
lecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci) “Gəmiqayırma” 
ixtisası üzrə qəbul olmuş, 2017-ci ildə hərbi xidmətə getmiş və hər-
bi xidməti başa vurduqdan sonra Kollecdə təhsilini davam etdir-
mişdir. 

2020-ci ildə Kolleci bitirəm İsgəndər Vətən müharibəsi başla-
nanda könüllü olaraq orduya yazılaraq döyüşlərə qatılmışdır. Mü-
haribənin ilk günüdən ön cəbhədə olan qəhrəmanımız Zəngilan 
və Cəbrayıl rayonlarının azad olunmasında iştirak etmişdir. Bu  
rayonlar uğrunda gedən döyüşlərdə vəzifə borcunu layiqincə ye-



Faiq Balabəyli 
 

 260

rinə yetirdiyinə görə komandnlıq tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif 
olunmuşdur. 

 İsgəndər Əbil oğlu özünün döyüş yolu haqda dediklərindən: 
“Səfərbərlik haqda sərəncam verildikdən sonra həm könüllü, həm 
də çağırış nəticəsində ordu sıralarina qatıldıq. Çox ağır döyüşlərin 
iştirakçısı olmuşam və bu döyüşlərdə, demək olar ki, möcüzə nəti-
cəsində sağ qalmışam. Düz 3 dəfə bəxtim gətirib.  

1-ci möcüzə: Horadizdə binada yerləsdik. Gecə burada  qaldıq. 
Səhəri gün düşmən bizə artreliya zərbələri endirməyə başladı. Ar-
dıcıl olaraq atılan artilleriya zərbələrinin aaltında binanı tərk et-
dik. Biz binanı tərk edən kimi raket binaya şırpıldı. Bina bir anın 
içində darmadağın oldu. Bəxtimiz gətirdi, sağ qaldıq. 

 2-ci möcüzə: Həmin binanı tərk edib təpələrdəki fermanın ət-
rafına yerləsdik. Birinci gün qaldıq, ikinci gun yatmağa hazırlaşır-
dıq ki,  çadırlarımız davamlı olaraq artilleriya ilə vuruldu. İtki ol-
masa da yaralanan cox oldu. Şükürlər olsun ki, bu dəfə də  bəxti-
miz gətirdi. 

 3-cü  möcüzə: Oradan yeriizi dəyişdik. Bu dəfə Füzulinin Əh-
mədbəyli kəndinin ətrafına yerləsdik. 5 gün sonra Cəbrayıl istiqa-
mətində hərəkətə başladıq. Cəbrayıl və Qubadlının ən yuksək 
noqtəsinə yerləsdik. Susuzluq və aclıqdan əziyyət cəkməyimizə 
baxmayaraq bizi ən çox sarsııdan gecə üstümüzə yağan yağış, ha-
vanın  kulək və soyuğu olması yox, döyüş zamanı verdiyimiz şə-
hidlərimiz olurdu. Eləcə də ermənilərin iylənmis leşlərinin olmağı 
idi. Dağ əziyyətlə alınmışdş hər tərəf qan və ermənilərin atib qac-
diği sursatlardan, silahlardan ibarət idi. Bu arada məni əsir dus-
məkdən yalnız Allah xilas etdi. Həftələrlə evnən əlaqəmin olma-
masına görə,  mobil telefonun dalğasını tutmaq üçün axtara-axtara  
təpənin tam üstünə çıxdım. O zaman gördüm ki,  mən ermənilərin 
boyuk bir taborunundan yalnız 150-200 metr məsafə ayırır.. Şükür 
Allah ki, yaxşı qurtardı. Geri qayıdıb, komandirlərə məlunmat 
verdim” 
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Abasov Aydın 
Dadaş oğlu 

 
1997-ci ilin dekabr ayının 9-da Salyan 

rayonunun Arbatan kəndində anadan ol-
muşdur. Salyan şəhəri 4 saylı tam orta 
məktəbi bitirmişdir. İki il ardıcıl olaraq ilin 
ən yaxşı şağirdi müsabiqəsinin qalibi olub. 
Kink-boksinq idman növü ilə məşğul olub. 

4 dəfə Azərbaycan çempionu,  Türkiyədə keçirilən Avropa çem-
pionatının və Gürcüstanda Qafqaz ölkələri arasında Beynəlxalq 
turnirin qalibi olmuşdur.  

Aydın 2015 –ci ildə Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiya-
sının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Də-
niz Balıq Sənayesi Kolleci) ”Gəmiqayırma” ixtisası üzrə qəbul ol-
muş, 2018-ci ildə Kolleci bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmiş 
və 2020-ci ildə tərxis olunmuşdur. 

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Ermənistan ordusunun yeni-
dən təxribat törədərək ərazilərimizə hücum etməsindən sonra Sə-
fərbərlik idarəsinə müraciət edib və sentyabrın –da   könüllü ola-
raq II Qarabağ döyüşlərinə qatılıb. Qubadlı, Zəngilan rayonları 
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Müharibə qələbəmizlə 
başa çatdıqdan sonra  Lacın postunda Laçının mühafizə və müda-
fiəsində olub.  
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Hüseynov Kamran 
Alim oğlu 

 
1999-cu in noyabr ayının 20-də Gədə-

bəy rayonunun Novo İvanovka kəndində 
anadan olub.  

2017-ci ildə Gədəbəy rayonunu Novo 
İvanovka kənd tam orta məktəbi bitirib.  

2017-2019-cu illərdə həqiqi hərbi xid-
mətdə olub. Naxçıvanda xidmət edib. 

2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdin-
də Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə “Gəmi energetik qurğularının 
istismarı” ixtisası üzrə qəbul olunub.  

Kamran 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Vətən müharibəsi  
başladıqdan sonra  “Azərbaycan Respublikasında  səfərbərlik ha-
zırlığı və səfərbərlik haqqında “ Qanuna əsasən qismən səfərbərli-
yə cəlb olunmuşdur. O, Daşkəsən, Murov, Kəlbəcər rayonlarının 
müdafiəsində iştirak etmişdir. 

 

Atamaliyev İlham  
Mahir oğlu 

 
2000-ci ilin avqust ayının 28-də Hacı-

qabul rayonun Qubalı kəndində anadan 
olub. 2017-ci ildə Hacıqabul rayonunun 
R.Abdullayev adına Qubalıbaloğlan 
kənd tam orta məktəbi bitirib. 2017-
2019-cu illərdə həqiqi hərbi xidmətdə 
olub.  

2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdin-
də Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə “Gəmi enerji avadanlıqlarının 
və avtomatik vasitələrinin istismarı” ixtisası üzrə qəbul olunub.  
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2020-ci ilin 27 sentyabrında Vətən müharibəsi  başlayanda 
“Azərbaycan Respublikasında  səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik 
haqqında “ Qanuna əsasən qismən səfərbərliyə cəlb olunmuşdur. 

Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşa rayonları istiqamətlərində 
gedən döyüşlərdə kəşfiyyatçı-müşahidəçi vəzifəsində iştirak et-
mişdir.  

 

Əhmədli Sənan 
Ğüloglan oğlu 

 
1996-cı ilin yanvar ayının 23-də Sabira-

bad rayonunun Qarağac kəndində anadan 
olub.  2012-ci ildə Şirvan şəhər 3 saylı tam 
orta məktəbi bitirmişdir. 2013-cü Azərbay-
can Dövlət Dənizçilik Akademiyasının nəz-

dində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq 
Sənayesi Kolleci)  qəbul olmuşdur. 2014-cü ildə hərbi xidmətə get-
miş, 2015-ci ildə hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra Kollec-
də “Gəmi sürücülüyü” ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 
2019-cu ildə Kolleci bitirmişdir. Vətən müharibəsi  başlayanda 
“Azərbaycan Respublikasında  səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik 
haqqında “ Qanuna əsasən qismən səfərbərliyə cəlb olunmuşdur. 

Suqovuşan, Murovdağ istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak 
etmişdir. Medallarla təltif olunub. 
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Tağıyev Ərəstun 

Dilqəm oğlu 
 
1998-ci il aprel ayının 23-də Tovuz rayo-

nunun Bayramlı kəndində anadan olmuşdur. 
2004-2015-ci illərdə Bakı şəhəri Binəqədi ra-
yonunun Ə.Əsədov adına 244 saylı  tam 
məktəbində təhsil almış, 2015-ci ildə Azər-
baycan Dövlət Dənizçilik Akademiyasının nəzdində Azərbaycan 
Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolle-
ci)”Gəmi enerji avadanlıqlarının istismarı” ixtisası üzrə qəbul ol-
muşdur.  

2017-2019-cu illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olan Ərəstun hərbi 
xidməti bitirdikdən sonra kollecdə təhsilini davam etdirmişdir.   

2020-ci ildə Kolleci bitirmişdir. Elə həmin ilin sentyabr ayında 
Vətən müharibəsi başladıqdan sonra, sentyabrın  30-da Səfərbərlik 
üzrə çağırış əsasında 2-ci Qarabağ  Müharibəsinə qatılmışdır. Talış 
kənd, Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. 
Təltifləri var 

 
 

Həsənov Nihad 
 Rufulla oğlu 

 
 1998-ci il dekabr ayının 21-də 

Neftçala şəhərində anadan olmuşdur. 
2004-2015 ci illərdə Neftçala şəhəri El-
ton Həbibov adına 4 saylı tam orta 
məktəbində təhsil almış, 2015-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akade-



Dənizçilərimiz Vətən Müharibəsində 
 

 265

miyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan 
Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci) “Gəmi enerji avadanlıqlarının istis-
marı” ixtisası üzrə qəbul olmuşdur. 2017-2019-cu illərdə həqiqi 
hərbi xidmətdə olmuş, hərbi xidməti bitirdikdən sonra kollecdə 
təhsilini davam etdirmişdir.   

2020-ci ildə Kolleci bitirmişdir. 2020-ci il sentyabr ayının 30-da 
Səfərbərlik üzrə çağırış əsasında 2-ci Vətən Müharibəsinə qatılmış-
dır. Füzuli, Xocavənd rayonları istiqamətində gedən döyüşlərdə 
iştirak etmişdir.  

 
 

Quliyev Cəlal 
Bayram oğlu 

 
 1997-ci ilin oktyabr ayının 2-də 

Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 
Sumqayıtda fəaliyyət göstərən Qubad-
lı Rayon İşıqli kənd orta məktəbində 
təhsil almışdır.  

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Də-
nizçilik Akademiyasının nəzdində 

Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənaye-
si Kolleci) qəbul olumub.  

2015-2017-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmət-
dən tərxis olunduqdn sonra ”Gəmi energetik qurğularının istimarı 
” ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2020-ci ildə Kolleci bi-
tirmişdir. 

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Vətən müharibəsi  başladıq-
dan sonra  “Azərbaycan Respublikasında  səfərbərlik hazırlığı və 
səfərbərlik haqqında “ Qanuna əsasən qismən səfərbərliyə cəlb 
olunmuşdur.  
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Füzuli, Xocavənd rayonlarının azadlığı uğrunda gedən döyüş-
lərdə iştirak etmişdir.   

 

 
Zərbalıyev Əhmədxan  

Hökümağa oğlu 
 
1998-ci il mart ayının 4-də Hacıqabul 

rayonunun Atbulaq kəndində anadan 
olmuşdur. 2004-2015-ci illərdə Bakı şə-
həri Qaradağ rayonunun Qobustan qə-
səbəsinin Yusif Əliyev adına 195 nömrə-
li tam orta məktəbində təhsil almışdır.  

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiyasının 
nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Ba-
lıq Sənayesi Kolleci) qəbul olmuşdur.  

2016-2018-cu illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, hərbi xid-
məti bitirdikdən sonra Kollecdə ”Gəmi energetik qurğularının isti-
marı ” ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmiş, 2020-ci ildə Kolleci 
bitirmişdir. 

2020-ci il sentyabr ayının 29-da Səfərbərlik üzrə çağırış əsasın-
da 2-ci Qarabağ Müharibəsinə qatılmış, 44 günlük Vətən mühari-
bəsinin qalib bəsgərlərindəndir. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qu-
badlı, Lacın istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. 
Azadlığı uğrunda döyüşdüyü rayonların adına təsis edilmiş me-
daklarla təltif olunub. 
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Ağabalayev Aydın 
Akifoviç 

 
1998-ci il iynun ayının 12 də Rusiya Fe-

derasiyası Tomsk şəhərində anadan olmuş-
dur. 2004 -2015-ci illərdə Xaçmaz rayon 
Xudat şəhərinin Nəriman Nərimanov adı-
na 2 saylı tam orta məktəbində təhsil almış-
dır.  2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz-
çilik Akademiyasının nəzdində Azərbay-

can Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolle-
ci) qəbul olmuşdur.  

2016-2018-cu illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, hərbi xid-
məti bitirdikdən sonra Kollecdə ”Gəmi energetik qurğularının isti-
marı ” ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2020-ci ildə Kolle-
ci bitirmişdir. 2020-ci il sentyabr ayında Səfərbərlik üzrə çağırış 
əsasında 2-ci Vətən Müharibəsinə qatılmışdır. Füzuli, Cəbrayıl 
,Hadrut, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmiş-
dir. Hadrutda gedən şiddətli döyüş zamanı ayağından qəlpə yara-
sı almışdır. 

 
 

Əhmədli Fəhmin 
İlqar oğlu 

 
1997-ci ilin aprel ayının 28-də Bərdə 

rayon Şahvəlilər kəndində anadan ol-
muşdur.  

2003-2014 cü illərdə Dilqəm Əliyev 
adına Şahvəlilər kənd tam orta məktə-
bində təhsil almış, 2014-cü ildə Azərbay-

can Dövlət Dənizçilik Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Də-
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nizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci)”Gə-
mi sürücülüyü” ixtisası üzrə qəbul olmuşdur. 

2015-2016 Füzuli rayonunda həqiqi hərbi xidmətə olmuşdur. 
Xidmət dövründə aprel döyüşlərində iştirak etmiş və Polkovnik-
leytenant Şükür Həmidov tərəfindən ailəsinə təşəkkür məktubu 
göndərilmişdir. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra Kollecdə təhsilini 
davam etdirmişdir. 

 2020- ci il  Sentyabrın 21-də hərbi təlimlərdə iştirak etmək 
üçün Səfərbərlik ilə xidmətə çağırılmış, sentyab ayının 27-dən eti-
barən Ağdam, Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak et-
mişdir.  

Döyüş tapşırıqlarının icrası zamanı fərqləndiyinə görə general 
Mayis Bərxudarov tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir. 

 
 
 

Yusifli Ulvi 
Xaləddin oglu 

 
1996-cı ilin avqust ayının 13-də Biləsu-

var rayon Bəydili kəndində anadan ol-
muşdur. 2013- cü ildə Biləsuvar rayon 
texniki fənnlər təmayüllü internat məktəb 
liseyi bitirib. 2014 -2016 ci illerde heqiqi 
hərbi xidmətde olub. Ön cəbhədə xidmət 
edib. 

 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiyasının 
nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə ”Gəmi enerji avadan-
lıqlarının istismarı” ixtisası üzrə qəbul olmuşdur. 2020-ci ildə Kol-
leci bitirmişdir. 27 sentyabrda başlayan Vətən müharibəsinə kö-
nüllü yazılaraq qatılmışdır. Füzuli, Xocavənd rayonları istiqamət-
lərində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.Manqa komandiridir. 
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2020-ci ilin noyabr ayının 7-də  tarixində Xocavənd istiqamətində 
gedən döyüşlərdə çoxsaylı qəlpə yaraları almışdır. Ali Baş Ko-
mandanınsərəncamı ilə “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı 
ile təltif olunmusdur. 

Əsgərimizin danışdıqlarından: 
“ Sentyabrın 27-də başlayan  Vətən muharibəsinə könüllü ola-

raq yazılmışam. İlk döyüşlərimiz Füzuli isdiqamətində olub. Bu 
rayonun işğaldan azad edilmis Qaraxanbəyli , Qızıl qaya, Aşağı 
Veysəlli , Yuxarı Veysəlli və sair kəndlərinin işğaldan azad olun-
duqdan sora Füzuli rayonu  tam olaraq azad olundu . Bundan 
sonra biz Xocavənd rayonu istiqamətində irəlilədik. Noyabr ayı-
nın 7 si səhər satlarında, təxminən 10-11 radələrində düşmənə qar-
şı əks hücuma keçdik.  Ermənilər bizi pusqu quraraq gözləyirmiş, 
onlar  mina atanlarla atəş atmağa basladı. Bir neçə əsgərimiz, eləcə 
də mən həmin döyüşdə yaralandıq.  Qəlpə yarası alməşdım,  sol 
ayağım daha ağır yaranlanmışdı.  Qəlpə dərinə girmisdi, güclü qa-
naxma var idi. Döyüş  yoldaslarımız biz yaralılara ilk tibbi yardim 
gösrərdilər.. Saat 12 dən axşam saat 8-ə kimi neytral zonada qal-
məşdıq . Ərazidən cıxmaq olmurdu, düşmən bizi görürdü və yenə 
də artireliyadan atırdı.  Gecənin düşməssini gözlədik, cəmləşmə 
məntəqəsinə gəldik. Hərbi tibbi yardım maşını gəldi məni və di-
gər yaralıları Füzuli hospitalina apardılar. Tibbi yardımdan sonra 
əməliyyat olundum. Qəlpələrin bəzizisni çıxardılar. Bir müddət 
müalicə aldım. Mən qəlpə yaralarını sol ayağımın daban və diz 
qapağından asağı və bud hissəsində, sol əlimdən və sağ əlimdən 
almışdım.  2- ci dəfə əməliyyat olundum, bədənimdən 14 qəlpə çı-
xarıldı.  Hazırda da sol ayağımda 3, sol əlimdə sinirə yaxın 1 qəlpə 
qalir. Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək qürur verici 
hisdir. .QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR !.” 
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Xanoğlanzadə Nicat 

Hikmət oğlu 
 
1993-cü ilin mart ayının 15-də Salyan 

rayonunda anadan olmuşdur. Y.Qası-
mov adına Salyan şəhərindəki 4 saylı 
orta məktəbi bitirib. 2014-cü ildə Azər-
baycan Dövlət Dənizçilik Akademiyası-
nın nəzdində Azərbaycan Dənizçilik 
Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sə-
nayesi Kolleci)”Gəmi energetik qurğula-
rının istismarı” ixtisası üzrə qəbul ol-
muşdur.2015-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə getmiş, 2017-ci ildə tər-
xis olunduqdan sonra Kollecdə təhsilini davam etdirmişdir. 

27 sentyabrda başlayan Vətən müharibəsinə könüllü yazılaraq 
qatılmışdır. 29 sentyabr 2020-ci il tarixindən 09.12.2020-ci il tarixi-
nə kimi sürücü vezifəsində işləmişdir. Zəngilan və Qubadlı rayon-
larının müdafiə və mühafizəsində iştirak  etmişdir. 

Əsgərimizin danışdıqlarından: 
“Müharibə başlayanda könüllü olaraq səfərbərliyə yazıldım. 29 

sentyabrdan etibarən sürücü kimi xidmət göstərirdim. Hələ Vətən 
müharibəsi bitməmişdir. Döyüşlər uğurla davam edirdi. Bizim ta-
borun bölüyünün əsgər və zabitlərinə noyabr ayının 6-sı döyüş 
tapşırığı yerinə yetirmək əmr olunmuşdur. Düşmən bizim maşını-
mızı nişan alıb minatanlarla atəş açmağa başlamışdı. Yaralılarımız 
var idi, onlara ilkin yardım göstərildikdən sonra  hərbi tibbi maşın 
ilə hosbitala yola saldıq. Həmin döyüşdə 4 əsgərimiz şəhid oldu. 
Onları hələ də unuda bilmirəm. Şükür ki, Vətən müharibəsində 
qalib olduq. Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək qü-
qurverici hisdir. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir!” 
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Bağırov Elməddin 
Nəsrəddin oğlu 

 
 1995-ci ildə  Biləsuvar  rayon Aşa-

ğı Cürəli kəndində anadan olub. 
 2001- ci ildə Aşağı Cürəli kəndin-

də Oktay Babayev adına orta məktə-
bin 1- ci sinfinə gedib. 

2013-cü ildə ADDA-nın nəzdində Dənizçilik kollecinə daxil 
olub. 

2017-ci lin  oktyabr ayının 10 –da  həqiqi hərbi xidmətə çağrı-
lıb. Tərtərdə “N” saylı  hərbi hissədə xidmət edib. 

Müharibəyə Səfərbərlik idarəsi tərəfindən çağrılıb. 2020-ci ilin 
Sentyabr ayının 27-də artıq düşmənə qarşı vuruşan əsgərlərimizin 
sırasında olub. Dekabrın 31-də isə ordudan tərxis olunub.  

Müharibədən qayıtdıqdan sonra isə AXDG QSC də işə düzəlib. 
Hazırda XDND-nin “Lyutoqa” yedək-yük gəmisində matros vəzi-
fəsində çalışır. 

 
 

Əliyev Rəşad 
Rasim oğlu 

 
1996-cı ilin iyul ayının 5-də də Bakı 

şəhərində anadan olmuşdur. Bakı şə-
həri A.Aqarinov adına 154 saylı tam 
orta məktəbi bitirib. 2014-cü ildə həqiqi 
hərbi xidmətə getmiş 2016-cı ildə hərbi 
xidməti başa vurmuşdur. 2016-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akade-
miyasının nəzdində Azərbaycan Də-
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nizçilik Kollecinə “Gəmiqayırma” ixtisası üzrə qəbul olmuşdur.  
27 sentyabrda başlayan Vətən müharibəsinə könüllü yazılaraq 

qatılmışdır.28 sentyabrdan etibarən səfərbərliyə cəlb olunmuş, 
Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının azadlığı uğrunda gedən döyüşlər-
də iştirak etmişdir. 

Əsgərimizin danışdıqlarından: 
“ Döyüşlərə qatıldıqdan sonra ilk dəfə olaraq Cəbrayıl istiqa-

mətində ağır doyüşlərdə iştirak etmişəm. Düşmənə qalib gəlməy-
mizin başlıca səbəbi məncə ondan ibarət idi ki, biz öz torpaqlrı-
mız, yurdumuz uğrunda döyüşürdük. Cəbrayıl rayonu alınandan 
sonra biz yavaş yavaş yerdəyişmə edirdik.  Zəngilan istiqamətin-
də döyüşlər daha da şiddətləndi, düşmən  bizi artilleriya zərbələ-
rinə tuturdular amma Ordumuz düşmən qarşısında dağ kimi da-
yanmışdı və onlar bunu artıq başa düşüb qaçırdılar .Düzdür ən 
çox ağır döyüşlər Qubadlı Şuşada oldu ac susuz yemək gözləyir-
dik, onlar bizim maşını vurub partlatdılar və biz düşmənə lazımi 
cavb verdik . Allaha çox şükür ki, torpaqlarımız işğaldan azad 
edildi və bizdə qələbə ilə ailəmizin yanına qayıtdıq. Allah şəhidlə-
rimizə rəhmət eləsin. 

 

Gəncəliyev Murad 
Xaqani oğlu 

 
1998-ci ilin sentyabr ayının 3-də Bakı şə-

hərində anadan olmuşdur. 
 Bakı şəhəri Novruzov  adına 36 saylı 

tam orta məktəbi bitirmişdir. 2015-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiya-
sının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kol-
lecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi 
Kolleci) qəbul olmuşdur. 2016-2018-ci illərdə həqiqi hərbi xidmət-
də olmuşdur. Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra ”Gəmi 
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energetik qurğularının istimarı ” ixtisası üzrə təhsilini davam et-
dirmişdir. 

Vətən müharibəsi  başlayanda “Azərbaycan Respublikasında  
səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında “ Qanuna əsasən qis-
mən səfərbərliyə cəlb olunmuşdur. Zəngilan rayonunun müdafiə 
və mühafizəsində iştirak etmişdir. 

 
 

Mənəfov İbad 
Sahib oğlu 

 
1997-ci ildə Neftcala rayon Mursəqulü 

kəndində anadan olmusdur. 2002-2013- cu 
illərdə Neftcala rayon Mursəqulu tam orta 
məktəbində oxumuşdur. 2013-cü ildə 

Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiyasının nəzdində Azər-
baycan Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi 
Kolleci qəbul olmuşdur. 2015-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə getmiş 
və ön cəbhədə xidmət eləmişdir.Hərbi xidmətdən tərxis olunduq-
dan sonra 2017- ci ildə Kollecdə  ”Gəmi enerji avadanlıqlarının is-
tismarı” ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2020-ci ildə Kol-
leci bitirmişdir. 

      29 sentyabrda “Azərbaycan Respublikasında  səfərbərlik 
hazırlığı və səfərbərlik haqqında “ Qanuna əsasən qismən səfər-
bərliyə cəlb olunmuşdur. Cəbrayıl, Qubadlı rayonları uğrunda ge-
dən döyüşlərdə fəal iştirak etmiş, Ali Baş Komandanın sərəncamı 
ilə “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad olun-
masına görə” medalları ilə təltif olunmusdur. Vətən Müharibəsi 
İştirakçısıdır. 
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Əliyev Samiq 
Valeh oğlu 

 
 1996 - cı ilin yanvar ayının 1-də Ma-

sallı rayon Hacıtəpə kəndində anadan 
olmuşdur. 2001 - 2012 ci illerde Masallı 
rayon Hacıtəpə kəndininin Zeynal Zey-
nalov adina tam orta məktəbində təhsil 
almışdır. 2013 - cu ildə ildə Azərbaycan 
Dövlət Dənizçilik Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçi-
lik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci)”Gəmilərin 
təmiri”  ixtisası üzrə qəbul olmuşdur. 2014-2015-ci illərdə hərbi 
xidmətə olmuş və ön cəbhədə xidmət etmişdir. Hərbi xidmətdən 
tərxis olunduqdan sonra Kollecdə təhsilini davam etdirmiş və 
2019- cu ildə məzun olmuşdur. 

   Vətən müharibəsinə könüllü olaraq qatılmışdır. Cəbrayıl, Xo-
cavənd rayonları istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.     

Ali Baş Komandanının sərəncamı ilə “Xocavəndin azad olun-
masına görə” medalı ilə təltif olunmusdur. 
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Nağıyev Abdulla 
Qəzənfər oğlu 

 
1995-ci ilin iyun ayının 14-də  Ba-

kı şəhərində anadan olmuşdur. 
 2001-2012-ci illərdə Bakı şəhəri 

Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsinin 
E.Eyyubov adına 273 nömrəli tam or-
ta məktəbində təhsil almış, 2014-cü 
ildə Azərbaycan Dövlət Dənizçilik 
Akademiyasının nəzdində Azərbay-

can Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolle-
ci) ”Gəmilərin təmiri”  ixtisası üzrə qəbul olmuşdur. 2014-2016-cı 
illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.. Hərbi xidməti bitirdik-
dən sonra Kollecdə təhsilimi davam etdirmiş və 2019-cu ildə Kol-
leci çox yüksək nəticələrlə,  fərqlənmə ilə bitirmişdir. 

 2020-ci il sentyabr ayının 29-da Səfərbərlik üzrə çağırış əsasın-
da 2-ci Vətən Müharibəsinə qatılmışdır. Talış kənd, Suqovuşan, 
Ağdərə, Qubadlı və Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak 
etmişdir.  

  Vətən müharibəsi bitdikdən sonra Ali Baş Komandanın sərən-
camı əsasında "Laçının azad olunmasına görə" və "Vətən Mühari-
bəsi İştirakçısı" medalları ilə təltif olunmuşdur. 
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Səfərov Əmrah  
Əlişad oğlu 

 
1996 -ci ilin dekabr ayının 18-də  

Hacıqabul rayonunda anadan olmuş-
dur. 2003-2013-cü illərdə Hacıqabul ra-
yon Qarasu kənd şəhid Vüqar Mustafa-
yev adına tam orta məktəbinde təhsil 
almişdır. 2013-ci  ildə  Azərbaycan Döv-
lət Dənizçilik Akademiyasının nəzdin-
də Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə (Azərbaycan Dəniz Balıq Sə-
nayesi Kolleci) ”Gömrük işi”  ixtisası üzrə qəbul olmuşdur . 2017 
ci ildə Kolleci bitirmişdir. 2018 ci il yanvar ayında həqiqi hərbi xid-
mətə caqirilmış, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra könüllü ola-
raq hərbi də xidmət etməyə davam etmişdir. Daxili işlər Nazirliyi-
nin Daxili qoşunlarında xidmət edir. Rütbəsi gizirdi.  

Füzuli,Cəbrayıl rayonları , Şuşa istiqamətində gedən döyüşlər-
də, Şuşanın müdafiə və mühafizəsində iştirak etmişdir. 

Əsgərimizin xatirələri: 
“Sentyabr ayının 27-si idi. Səhər saat 04:43-ü gostərirdi.  Telefo-

nun zəng çaldığını eşidib oyanmışdım.  Cavab verdim.  Komandi-
rimiz idi. "Səfərov.... toplanıs!!!"- əmrini verdi. Təcili xidmət etdi-
yim hərbi hissəyə gəldim. Gördüm ki, hər kəs bütün lazımi ləvazi-
matları götürüb,  hər kəs həvəslə, qürur hissi ilə döyüşə getməyə  
hazırdır... 

Yol boyu xalqın döyüşçüyə olan inamını və qayğısını görür-
düm.  

Cəbrayıl rayonuna gəldik .Elə ilk döyüşümüz də  orada oldu. 
Daha sonra Füzili rayonuna  getməyimiz haqda əmr verildi. Yol 
boyu bir birimizdə ruh yuksəkliyi yaradırdıq,  hərbə aid mahnı 
oxuyurduq. Müxtəlif relyefli, aşrımlı yollarla 34 saat hərəkət etdik.   
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Bir yerdə dayandıq, gecəni dağın dibində gecələyib səhər tezdən 
döyüşə baslayacağımız haqda tapşırıq verildi. Hava bir az isıqlan-
dı, toplandıq yolumuza davam etməyə başladıq.  Bir az addımla-
mışdıq ki, bizdən 30-40 metr araliğıda 3 erməni dığasının cəsədini 
gördük. Hərbi qulluqçularımız  bizdən bir necə saat öncə burdan 
keçəndə onları cəhənnəmə vasil etmişdilər.” Beton sərhəd” deyi-
lən yer istiqamətində hərəkət etdik, ora  həddindən artıq cox çətin 
ermənilər tərəfindən 30 il ərzində  möhkəmləndirilmiş bir post idi. 
Döyüşlər zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları ilə, 
yəni bizimlə Müdafiə Nazirliyinin  Xüsusi təyinatlı qüvvələri bir-
likdə  irəliləyirdi. Düsmənlə tam üz-üzə idik. Onlar bizim maşın-
larımızı görən kimi ağır artilleriya ilə atəşə tuturdular. Bir neçə sa-
at da irəlilədik,  gunorta vaxtı, saat  2-3 arası olardı,  gizlənmiş 
düşmənlər gördülər ki biz düz onların üstünə gedirik,  iri caplı  si-
lahlardan atəş açmağa başladılar. Ermənilər toplardan,  minam-
yotlardan bizi  atəşə tutdular, özümüzə mövqe seçib,  onların bizə 
hansı tərəfdən atdıqlarını müəyyən etdik.  Asta -asta irəliləyib  
gördük ki, balaca xarabalıq var,  orada onların yaralıları var,  apar-
mağa gəliblər. Orta hesabla 30-50 nəfər  erməni vardı.  Hədindən 
artıq qorxaq millətdirlər.  Gördülər ki, biz silahı onaların üstünə 
tuşlamışıq,  hamısı silahlarını atıb "ARA STOY, STOY!!!" qışqırdı-
lar.  O yerdə sanki gözümüzü qan örtmüşdü, hamısını cəhənnəmə 
göndərdik, bütün hərbi radio stansiyalarını,  mobil telefonlarını  
sındırıb sıradan çıxardıq. Bir qədər geri çəkilib, dağın ətrafındakı 
meşəliyə toplandıq.  3-gün meşədə qaldıq. Yaralılarımız vardı, on-
ları təxliyyə etmək çox çətin idi. Bizə dəstək gəldikdə  maşınları 
görən kimi topla vurdular,  sursat masınlarımız və bir tibbi maşı-
nımız yandı.  Yanğın o biri maşınlara kecirdi. Komandirimiz, ma-
yor Məmmədov Yavər bunu gördükdə qaçaraq köməyə getdi.  
Maşınları bir bir təxliyyə etdi, yanğından uzaqlaşdırdı. Amma  
“Kamaz” markalı maşının biri yandı,  içində olan mərmilər də  bir 
bir partlayırdı. Bir neçə saat belə davam etdi.  Gecə düşdü.  hər bi-
rimiz yorğun idik,  sağ qalmaımıza ümidsiz bir vəziyyətdə otur-
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muşduq. Səhər tezdən meşəyə səpələndik ki,  özümüzə qida top-
layaq... 

Bir neçə saat sonra düşmən yenidən fəaliyyətə keçdi. Durma-
dan  atırdılar, bu gün atdıqları top mərmiləri  daha yaxına düşür-
dü. Gecə düşdükdən sonra mövqeyimizi deyişdik. Sıldırımlıqda 
mövqe tutduq.  Düşməndən azad olunan torpaqlarımızın  təhlü-
kəsizliyini təmin etmək üçün əraziyə cıxmalı idik. Səhər açıldı, er-
məni dığalarının meyitlərinin iyindən  durmaq olmurdu.   

 
Bir neçə gündən sonra komandirimiz polkovnik Faiq Rüstə-

mov toplanış əmri verdi.  Təcrübəli zabit idi. Bu onun ayrı ayrı-
lıqda 5-ci müharibəsi idi kin iştirak edirdi. Səhər saat 7-də hərəkə-
tə keçəcəyimizi dedi.  

Deyilən vaxt  düşərgədən tərpəndik. Hara getdiyimizi demir-
dilər. Düz 27 saat yol getdik, Yolda öyrəndik ki Şuşauya gedirik. 
Elə bir yerə çatdıq ki, maşınların hərəkəti mümkün deyildi, 14 km  
piyada meşə ilə yol qət etdik. Daha iki saat irəliləyisi olduq.  Səhər 
saat 6 -ya az qalırdı, Artıq Şuşaya yaxınlaşdığımızı bildik.  

Bir müddətdən sonra Şuşa şəhərinə çatdıq. Onuda deyim ki, 
keçdiyimiz yolu 5-10 dəqiqə sonra düşmən topla vururdu. Maşın 
karvanında olan bir maşının təkərləri palçıqdan tutulub, sıradan 
çıxdı, hərəkəti mümkün olmadı 

Düşmən D20 model minatanlardan istifadə edirdi. Mərmisi 
350 metr radiusda paylaşırdı.  Bu döyüşlərdə  yoldaşlarımız Sur-
xayzadə  Cahangir Hətəm oğlu, leytenant Məmmədov Qəzənfər, 
Mirzəyev Orxan şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 

 47 gün Şuşada qaldıq və şəhərin mühafizəsini təşkil etdik. İndi 
isə o günləri xatırladıqca içimdən ilıq bir nəfəs keçir, xoşbəxtəm ki, 
Vətənimin azad olunmasında xidmətlərim oldu.  
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Babayev Kənan 
Əziz oglu 

 
1997 -ci ilin may ayının 28-də  Neftca-

la rayonunun Yenikənd kəndində anadan 
olub 

2003- cü ildə Neftçala rayonu Yeni-
kənd kəndindəki şəhid Fərəc Mustafayev 
adina 1 saylı tam orta məktəbdə təhsil al-
mağa başlayıb.  

2014 -cü ildə Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiyası nəz-
dində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə daxil olub. “Gəmi Energe-
tik qurğulariının istismarı" ixtisası üzrə təhsil alıb.  

2015- ci ilin iyul ayında   kollecdə təhsilini yarımçıq qoyub. 
Azərbaycan Respublikasının  ordu  sıralarında  xidmətə başlayıb.  

2017- ci ilin yanvar ayında ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb.  
Təhsilini davam etdirib, 2020- ci ildə  kolleci müvəffəqiyətlə bitirib. 

2020- ci ilin Sentyabrayının 19-da  Respublika Prezidentinin qis-
mən səfərbərlik haqqında sərəncamından sonra təlimlərə çağrılıb. 

Sentyabr ayının 27 –də  işğalda olan torpaqlarmızı azad etmək 
uğrunda  gedən döyüşlərdə iştirak edib.    İlk döyüşü Füzuli şəhə-
rinin işğaldan azad olunması uğrunda  olub.  Daha sonra Cəbra-
yıl, Qubadlı, Zəngilan və Laçın rayonlarının işğaldan azad edilmə-
si uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Döyüş zamanı göstərdi-
yi şücaətə görə Ali Baş Komandanın  əmri ilə  “Qubadlı rayonu-
nun azad olunmasına görə”, “Cəbrayıl rayonun azad olunmasına 
görə”  və “Laçın rayonun azad olunmasına görə”  medalları ilə təl-
tif olunub.  2021-ci ilin yanvar ayının 12-də ordu sıralarından tər-
xis olub, ehtiyata buraxılıb.  

Müharibədən sonra AXDG QSC-nin DND idarəsində işə düzə-
lib, matorçu kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 
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VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ İŞTİRAK 
EDƏN DƏNİZÇİ ÖVLADLARI 

 
 

Dənizçinin qəhrəman 
oğlu Səlimov Rasim  

 
44 günlük Vətən müharibəsində 

göstərdiyi qəhrəmanlıqdan 44 il da-
nışsaq da, azdır. Bu elə bir qalibiy-
yət idi ki, illərdir işğal altında olan, 
düşmən tapdağı altında olan Vətən 
torpağı azad edilməklə ürəklərdəki 
qübar, nisgil, utanc gətirən hisslər 
aradan qaldırıldı. Azərbaycan xalqı 
bir olmağın necə gözəl sonuclan-
dığnı yaşadı.Bu sevinc hissini bizlərə  Ordumuz yaşatdı. 

Düşmənə qarşı çarpışmada qəhrəmanlıq göstərən igidlərimiz-
dən biri də, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC-nin Xəzər 
Dəniz Neft Donanma İdarəsinin "Geofizik- 1" gəmisinin matorçu-
su  Səlimov Gülismayıl oğlu Rasimdir. Haqqında bəhs etdiyimiz 
qəhrəmanımız 44 günlük Vətən müharibəsində şücaət göstərərək 
adını tarixə yazan igidlərimizdən biridir. 

Oxucularımıza söz verdiyimiz kimi, Müstəqil.Az saytı “DSD” 
İB-i ilə birgə dənizçi qəhrəmanlarımız, eləcə də dənizçilərimizin 
müharibə iştirakçısı olan övladları haqda hazırladığı kitabda onla-
rın döyüş yoluna nəzər salır, haqlarında yazılar yazıb, araşdırma 
aparır.  DSD İB olaraq biz hər zaman qəhrəmanlarımızın yanında-
yıq. Bu qəhrəmanımızla yaxından tanış olaq. 

Səlimov Rasim Gülismayıl oğlu 1998-ci ilin noyabr ayının 1-də  
Ucar rayonunun Məlikballı kəndində anadan olub. 2005-2016-cı il-
lərdə  Məlikballı kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Rasim 
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2017-ci ilin yanvar ayının 19-da Naxçıvanda yerləşən "N" saylı 
hərbi hissədə xidmət etmək üçün səfərbər olub. 2018-ci il İyul 
ayında ordudan tərxis olunub.  Ali təhsil almaq, ölkəyə layiqli və-
təndaş olmaq, min ağrı-əzabla onu böyüdən atası Gülismayıl kişi-
nin, qohum-əqrəbanın, kəndinin, elinin, obasının hörmətini qazan-
maq onun ən böyük arzularından idi. Bir də Vətənimizin işqğal-
dan azad olunması uğrunda savaşa girmək... O, arzularına çatdı. 

Belə ki, 2020-ci il sentyabr ayının 21 – də Səfərbərlik idarəsi  tə-
lim keçmək üçün yenidən onu ordu sıralarına çağırır. Universitetə 
hazırlaşan Rasim, orduya çağrışı həmən qəbul edir. Sentyabr ayı-
nın 27 - si Vətən müharibəsi başlanan vaxt silaha sarılaraq döyüş 
meydanına atılır. Müharibə davam edən zaman Tərtər, Ağdərə və 
Suqovuşan istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə ağır artilleri-
ya bölməsinin tərkibində Topogeodeziyaçı vəzifəsində iştirak edir. 
Şanlı Qələbə əldə olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən "Suqovuşanın azad olun-
masına görə" medalı ilə təltif olunur. 

Bizimlə söhbətində Rasim döyüş əmrini verib düşməndən qi-
sas almağımıza şərait yaratması və xidmətimizi yüksək səviyyədə 
qiymətləndirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Si-
lahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarına öz 
minnətdarlığını da bildirir, o, əsl sərkərdədir, deyir. 

Müstəqil.Az 
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Abbasov Fərhad  
Hidayət oğlu 

 
1996-cı ildə Ağstafa rayonunun Ey-

nallı kəndində anadan olub.  
2014-cü ildə orta məktəbi bitirdik-

dən sonra ADDA-nın “Dəniz naviqasi-
yası mühəndisliyi” ixtisasına qəbul 
olunub.  

2018-ci ildə bakalavr təhsilini başa 
vuran Fərhad magistr pilləsində təhsi-
lini qiyabi formada davam edir.  

Magistraturanın 1-ci kursunu bitirən Fərhad təhsilini dondura-
raq hərbi xidmətə yollanır. 2020-ci il  Vətən müharibəsi başlayan-
da Fərhad hərbi xidmətdə olub və bir çox əsgər yoldaşları kimi 
cəbhəyə yollanır. 

Döyüş yoluna Murovdağ istiqamətində başlayan Fərhad Füzu-
li, Xocavən də Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak 
edib. Döyüşlərdə yaralanan Fərhad sağaldıqdan sonra yenə də si-
lah götürüb Vətən torpaqlarının azad olunması uğrunda döyüşlə-
rə qayıdıb.  

Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamına görə Cəbrayıl və Fü-
zulinin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb.  
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Taleyinə döyüş 
 yazılmış  Taleh  

–dənizçi Mübarizin  
mübariz oğlu 

 
   
Rəhimov Taleh  Mübariz oğlu 1997 

-ci ilin fevral ayının 28-də də anadan 
olub. Ali təhsil alıb.  Gəncə Dövlət Uni-

versitetinin  ekologiya fakültəsini bitirib. 
Taleh dənizçi ailəsində böyüyüb. Atası Mübariz XDND -nin 

“Orion-4” gəmisinin Böyük mexanniki, qardaşı Əliəsgər isə həmin 
idarənin “MPK- 474” gəmisində matrosudur. 

Sentyabrın 29-da elan olunan səfərbərlik zamanı xidmətə çağrı-
lıb.  Hazırda  hərbi xidməti başa vuran  Talehin  döyüş yolu Füzu-
li, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarından keçib. Müharibədə düşmənə 
qarşı amansızlığı ilə tanınıb. 
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O, dənizçi olmaq istəyirdi, döyüşçü oldu 

 

  Cəfərli Vasif Rəhman oğlu 1992-ci ildə Sumqayıt şəhərində 
anadan olub. Hərbiçi olmaq istəyib. 3 il Cəmşid Naxçıvanski 
adına hərbi liseydə təhsil aldıqdan sonra təhsilini davam etdir-
məyib. 

 
Dənizçilik sahəsinə marağı yaranıb, ona gərə də dənizçilik 

məktəbini də bitirib. Axı o, dənizçi ailəsində doğulub boya – başa 
çatıb. Atası Rəhman kişi XDND-nin “Qaradağ-16” gəmisində  
matros vəzifəsində çalışır. 

Vasif II Qarabağ savaşına könüllü yola düşüb. Oktyabrın 5-dən 
düşmənlə ölüm-dirim savaşına qatılıb. Xüsusi təyinantlıların tər-
kibində kəşfiyyat dəstəsində komandir olub. 3 il hərbi liseydə təh-
sil alması onun döyüşdə fərqlənməsində rol oynayıb. Füzuli, Qu-
badlı, Şuşa uğrunda vuruşub, xüsusi qəhrəmanlıqlar göstərib. Dö-
yüşdə özünü bacarıqlı və taktikalı komandir kimi göstərə bilməsi 
komandanlığın nəzərindən yayınmayıb. Ona leytenant rütbəsi ve-
rilib. 

“Cəsur döyüşçü”  “Füzulinin azad olunmasına gərə” və “Qu-
badlının azad olunmasına gərə” medalları ilə təltif olunan cəsur 
döyüşçümüz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. 
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Hazırda müalicəsi davam edir. Atası, oğlum torpaqlarımız tam 
azad olunub, suverinliyimiz bütün ərazilərimizdə təmin olunma-
yana qədər hərbi sahədə qalacağını, deyir.  

Müstəqil AZ   01 Yanvar 2021 
 

 
 

Döyüş təəssüratlarımı  
danışmaq mənə  

çətin gəlir 

 
İslamov Araz Famil oğlu 1993-cü il 

dekabr ayının 31-də Bakı şəhərində ana-
dan olub. Dünyaya gəlişi valideyinlərinə, 
doğmalarına sanki yeni il hədiyyəsi olub. 

Qaradağ rayonun Ələt qəsəbəsində yerləşən Seyfulla Məmmə-
dov adına 110 saylı tam orta məktəbində təhsil alıb. 2012-ci ildə 
orta məktəbi bitirib və Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına 
qəbul olunub. “Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi” ix-
tisasını 2016-cı ildə bakalavr pilləsində başa vurub. Elə həmin il də 
hərbi xidmətə yola düşüb. 

2017-ci ildə hərbi xidməti başa vurub, işə düzəlmək üçün sə-
nədlərini AXDG QSC – yə yollayıb. 2018- ci ilin yanvar ayında 
“Zığ” Gəmi Təmiri zavodunda uğurla test imtahanını verib. 2018-
ci ilin aprel ayının 3-də Gəmi Gövdə təmirçisi kimi işə başlayıb. 
2020-ci ildə daxili vokansiya üzrə Texniki nəzarət şöbəsinə gəmi 
gövdəsi sahəsi üzrə usta köməkçi vəzifəsinə müraciət edib, imta-
hana çağrılıb, imtahanı uğurla verib, 2020- ci ilin mart ayından us-
ta köməkçisi vəzifsində işləyir. 

44 günlük Vətən Müharibəsi iştirakçısı olan Araz müharibəyə 
Səfərbərlik idarəsinin çağırışından sonra qatılıb. 
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“Mənim sevinciçin həddi hüdudu yox idi. 2020-ci ilin Sentyabr 
ayının 29-da cəbhəyə yollanmışam. Oktyabrın 3-dən isə döyüş 
əməliyyatlarında iştirak etmişəm. Ağdərə, Tər-tər istiqamətlərin-
də, əsas da Talış kəndi və Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə 
olmuşam”. 

-Döyüşləri necə xatırlayırsan? – sualımıza ani fikirdən sonra 
cavab verir. 

- Döyüşləri necə xatırlayıram? Bu sualın cavabında həm sevin-
cimiz, həm də kədərimiz var. Sevincimiz torpaqlarımızı azad et-
məyimizə, illərin başıağağılığını yox etməyimiz, qalib olmağımız, 
kədərimiz isə şəhid və ömürlük şikəst olanlarımız, viranə qalmış 
şəhər və kəndlərimiz üçündür. 

Araz müharibədə kəşfiyyat bölüyündə qrup komandiri olub. 
Xatirələrində yer alan məqamlar da bu barədə daha çox yadda qa-
lanlar var: 

Bir çox döyüş əməliyyatlarında və digər əməliyyatlarda iştirak-
çı olmuşam. Bizim əsgərlərdə olan Vətən sevgisi o qədər yüksək 
idi ki, bunun qarşısında heç kəs dura bilməzdi., heç nə tab gətirə, 
dayana bilməzdi. Cəngavər, mərd döyüş yoldaşlarımızla ancaq 
irəli, deyib düşməni doğma torpaqlarıımızdan təmizləmək istəyir-
dik. Və bunu edirdik də. Bizim bir amalımız var idi, bir fikir bizim 
hisslərimizə daima hakim kəsilmişdi; Torpaqlarımızı azad edək və 
bayraqlarımızı yüksəkliklərə sancaq. Bununla da düşmənə dağ çə-
kirdik, onlar bizim qarşımızda aciz idilər. Döyüş təəssüratlarımı 
bir dəfə danışmaqla çatdırmaq mənə bir qədər çətin gəlir. Deyim 
ki, döyüşdə bizdə olan ruh yüksəkliyi, qalib gəlmək arzusu və bu 
arzunun gerçək olmaslna inam çox idi.Döyüşlərdə şəhid olan, qazi 
olan qardaşlarımızın sayəsində düşməni geri oturda, torpaqları-
mızı azad edə bildik. “Vətən müharibəsi iştirakçısı”  və “Suqovu-
şanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşam. Bü-
tün şəhid analarının əlindən öpürəm. Şəhidlik, dünyadan köçmək, 
ölmək deyil, onlar daima zirvədədirlər, qəlblrdə yaşayır və yaşa-
yacaqlar. Vətən Sağ olsun! Şair necə deyib? 
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Dumanlı dağların başında gördüm 
Dumandan özümə bir heymə qurdum 
Keçdi xəyalmdan öz gözəl yurdum 
Dumanlar başımda dastana döndü... 

 

 

Nəcəfli  Ramil 
Bəyoğlan oğlu 

 
 
Torpaqlarımızın işğaldan azad 

olunmasında xüsusi qəhrəmanlıq 
göstərən oğullarımızdan biri də haqqında bəhs etdiyimiz bu 
gəncdir, rəşadətli ordumuzun qəhrəman əsgəri torpaqlarımızın 
bütövlüyü uğrunda savaşda yaralanan Ramil Nəcəfli.  

Ramil Masallı rayonunun Qızılağac kəndində doğulub. Vətən 
sevgisi, düşmənə nifrət uşaq vaxtlarından hisslərinə hakim kəsilib. 
Elə bu sevgi ilə də silaha sarılıb, düşmənə yerini göstərib, qəhrə-
manlığı ilə döyüşçü dostları tərəfindən sevilib və sevilməkdədir. 

Atası, AXDG QSC XDND idarəsinin “TMİ-2” gəmisinin matro-
su Bəyoğlan Nəcəfov bizimlə söhbətində əsgər atası olmasından 
qürurla danışır: 

Müharibənin ilk günündən döyüşə gedib. Bir çox döyüşlərdə 
qəhrəmanlıq göstərib, düşmənin canlı qüvvəsinin və texnikasının 
məhv olunmasında fərqlənib. Suqovuşanın azad olunması uğrun-
da gedən qanlı çarpışmada yaralanana qədər döyüşçü dostları ilə 
bərabər amansız düşmənə aman belə verməyib. Özü haqda heç nə 
deməsə də döyüşçü yoldaşları oğlumun necə döyüşçü olmasından 
mənə çox danışıb, - deyir əsgər atası olan Bəybala kişi.  

Oğlunun döyüşçü olaraq Qarabağ uğrunda döyüşməsi Bəyba-
la kişiyə olmazın qürur hissi yaşadır. Amma, artıq arxada qalan 
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həyacanın bu gündə onu tərk etməməsini hiss etməmək olmur. 
Əsgər atası söhbətini davam edir: 

Amma oğlum özü isə pis olmuşdu ki, maharibə başa çatmamış 
yaralanıb. Döyüşçü yoldaşlarından bəhs edir, şəhid olan əsgərləri-
mizdən danışır Ramil balam. Sağalım, yenidən cəbhəyə gedəcəm, 
torpaqlarımızı azad edib, şəhidlərimizin qisasını alacağam, deyir-
di. Amma o sağalana qədər müharibə qələbə ilə başa şatdı. Dü-
mən təslimçilik aktına imza atdı. Bütün əsgərlərimizi Allah saxla-
sın, şəhid olanların qarşısında baş əyirəm, deyir igid əsgərin də-
nizçi atası. 

Bəybala kişi Ali Baş konandana da bir ata olaraq təşəkkürünü 
bildirir: Nə yqxşı ki, hücum əmri verdi, nə yaxşı ki, torpaqlarımız 
düşmən tapdağından azad olundu, indi hər yerdə qürurla köks 
ötürərək yaşamağa dəyər. 

Biz də “Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi və Müstə-
qil.Az saytı olaraq əsgərimizə Allahdan şəfa diləyirik, tez sağalsın, 
sağlam yaşasın, Vətən Ramil kimin oğullarına görə basılmaz olur. 

Müstəqil.Az    18 Noyabr 2020 
 
 
 

Həsənli Səbuhi  
Söhbət oğlu 

 
1993-cü ilin 13 avqustunda 

Bakı şəhərində Yasamal rayo-
nunda anadan olub. Orta 
məktəbi bitirib, Azərbaycan 
ordusunun sıralarında həqiqi hərbi xidmət keçib və sonradan tale-
yini dənizə bağlayıb. II Qarabağ müharibəsi başlayan günün səhə-
ri, sentyabrın 28 –də Səbuhi könüllü olaraq döyüşə gedib. 
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2020-ci ilin oktyabr ayının 25 –də Qubadlı şəhəri uğrunda ge-
dən döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıq göstərib. Amansız döyüşdə 
dənizçi-döyüşçü Həsənli Səbuhi Söhbət oğlu ağır yaralanıb. 

Müstəqil.Az bildirir ki, bu haqda dənizçi-əsgərimizin atası, ve-
teran dənizçi Həsənov Söhbət Babakişi oğlu “Dənizçilərə Sosial 
Dəstək” İctimai Birliyinin yaralı əsgərimizlə maraqlandığı zaman 
məlumat verib. 

Dizindən 2 sm aşağa iki güllə yarası qalıb. Güllələrin biri sü-
mükdə, digəri əzələdə ilişib qalıb,  çıxarmaq mümkün deyil. Müa-
licəsi davam edir. İndi hərbi hospitalda müalicə olunan əsgərimiz 
özünü yaxşı hiss edir. Təəsüfləndiyi təkcə odur ki, yaraları gec sa-
ğalır, qələbə xəbərini hospitalda eşidib və elə burda da qələbənin 
sevincini yaşayır. 

Əslən Qubadlı rayonu Cərəli kəndindəndir. 
Bizimlə söhbət zamanı Səbuhinin atası Söhbət kişi oğlunun 

ata-baba yurdu uğrunda gedən  döyüşdə iştirak edərkən yaralan-
dığına görə bir az təskinlik tapıram, deyir. 

Söhbət kişi deyir ki, Səbuhi 2016 – cı ild aprel döyüşlərində də 
vuruşub. Qarabağın işğal altında qalması ailəmizdə həmişə ürək 
ağrısı ilə yaşanılıb. Səbuhi II Qarabağ savaşı başlayana qədər kiçik 
yaşlı oğlu Həsəni da hərbi ruhda tərbiyə edir, sən də bir əsgər ola-
caqsan, deyirdi. Allaha şükür ki, müharibəni udduq, körpələrimi-
zə bu bəlanı saxlamadıq, deyir Söhbət kişi. Əlavə edir ki, oğlum 
dənizçidir, inşallah yaraları sağalsın, müharibədəki qələbəmiz, 
sərhədlərimiz möhkəmlənsin, qayıdacaq dənizə. 

Səbuhi Türkiyədə, Palmali şirkətinin H.Z. Tağıyev gəmisinin 
matrosu olub. Elə atası  Söhbət Babakişi oğlu  da dənizçidir. 30 il-
dəm artıq Xəzər Dəniz Gəmiciliyində aşbaz vəzifəsində çalışıb. İn-
di təqaüddədir.  

 
Müstəqil.Az   19 Noyabr 2020 
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Abbasov  Sabit  

Sərvər oğlu 
 

Qazi dənizçinin qazi oğlu 

   
44 günlük Vətən müharibəsi za-

manı hər kəs özünü Azırbaycan ordu-
sunun əsgəri kimi hiss etdi, desək ya-
nılmarıq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Hər şey cəbhə üçün, de-
vizinə, çağrışına əməl etdi. 

Dənizçilərə Sosial Dəstək İctimai Birliyi  də II Qarabağ savaşı 
zamanı müntəzəm olaraq cəbhə bölgəsində oldu, döyüşçülərimiz-
lə görüş keçirtdi, onlara mənəvi dəstək verdi,   sovqat apardı, 
məktəblilərin, təqaüdçülərin və ürəyi əsgərlərimizlə birgə döyü-
nən vətəndaşlarımızın Azərbaycan əsgərinə ünvanlanan məktub-
larını çatdırıdı. 

DSD İB və Müstəqil.Az saytı  dənizçi olan hərbiçilərimizin, ey-
ni zamanda da dənizçi ailəsində böyüyən, düşmənlə üz-üzə çarpı-
şan oğullarımızın qəhrəmanlıq dolu döyüş yoluna işıq salır, onlar 
haqda  mütəmadi olaraq yazılar hazırlayır. 

Belə dənizçilərimizdən biri də  I Qarabağ müharibəsinin könül-
lü iştrakçısı olan Abbasov Sərvər İmran oğludur. Hal hazırda 
AXDG QSC (ASCO) DND idarəsinin  “Maestro Niyazi” quru yük 
gəmisində bosman vəzifəsində çalışan Sərvər Abbasovun oğlu 
Abbasov Sabit qalib Azərbaycan Ordusunda xidmətini davam et-
dirir.  

29.09.2001 təvəllüdlü qəhrəman əsgərimiz Sabit Sabirabad ra-
yonun Qaraağac kəndində anadan olub.  Qaraağac kənd orta mək-
təbin 2019 bitirib. Həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Bir ilin əsgəri  II  
Qarabağ müharibəsinə də elə xidmət etdiyi hərbi hissədən yola 
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düşüb. Cəbhədə dəfələrlə düşmənlə üz-üzə gələn igid döyüşçü-
müz artıq qələbənin sevincini yaşamaqdadır. Arzusu atasının yuo-
lunu davam etdirərək dənizçi olmaqdır. 

Müstəqil.Az 
25 Noyabr 2020 
  

 
 

Dənizçi Atamoğlanın zabit 
oğlu Eşqin 

 
Yahyayev Eşqin Atamoğlan oglu 1990-ci 

ilin aprel ayının – 17 də  Ucar rayonu Məlik-
likballı kəndində anadan olub.  

1996-ci ildə Bakı şəhərində 221 saylı mək-
təbin 1-ci sinifinə gedib. 

Bu haqda Müstəqil.Az-a qəhrəmanımı-
zın dayısı oğlu, “Azərbaycan” kran gəmisi-

nin böyük mexanniki Şamo Hacıyev məlumat verib.  O bildirib ki, 
Azərbaycan ordusunun zabiti olan Eşqin  XDND idarəsinin vete-
ran işçisi,  elektrik mexaniki işləyən Atamoğlan Yəhyayevin oğlu-
dur. 

Eşqin 2007-ci ildə orta məktəbi bitirib Aviayasiya Akademiya-
sına  daxil olub. 2011-ci ildə Akademiyada təhsilini başa vurub.  

2012-ci ildə Aviasiya Zabiti İxtisası Kursunu bitirərək  ordu sı-
ralarına daxil olub.  

2-ci Qarabağ döyüşlərində Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində 
gedən döyüşlərdə iştirak edib.  Kapitan Yəhyayev Eşqin hal hazır-
da zabit olaraq xidmətini davam etdirir. Ailəlidir. İki övladı var. 

Bizimlə söhbətində Şamo Hacıyev onu da əlavə etdi ki, Ordu-
muzun zabiti olan yaxın qohumu Eşqinlə bütün Məlikballı kəndi 
fəxr edir. Onun vətənpərvərliyi, 
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döyüş bacarığı, komandanlığın haqqında xoş sözlər deməsi bü-
tün məlikballıların, eləcədə  Məlikballıdan olan çoxsaylı dənizçilə-
rin dillərindən düşmür. 

  Müstəqil AZ   26 Noyabr 2020 
 

 

 

“Təhsilimi dondurdum,  
öncə Vətəndir, dedim” 

 
Əliyev Şahin Gülbala oğlu 1996-cı ilin 
dekbar ayının  16-da Bakı şəhərinin Xə-
tai rayonunda  anadan olub. Ailəsi son-
radan Suraxanı rayonun Hövsan qəsə-
bəsinə köçüb və burada yaşayıblar.  281-
saylı orta məktəbi bitirib.  

 

 
Atası Gülbala uzun müddət  
AXDG QSC XDND-də çalışıb. 

Gəmi kapitanıdır. Hazırda ölkənin 
hüdudlarından uzaqlarda kapitan 
olaraq Azərbaycan dənizçisinin adını 
şərəflə təmsil edir. I Qarabağ mühari-
bəsi iştirakçısı olan Gülbala kapitan 
vətənpərvərliyi ilə daima seçilib.  Bö-
yütdüyü oğlu da bu keyfiyyətlərinə 
görə, sözssüz ki, özünə çəkməli idi. 
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Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından olan Şahin 2014-cü 
ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Texniki Unuversi-
tetinin tələbəsi adı almaqla doğmalarını sevindirib. 2018-ci ildə 
Universiteti bakalavr pilləsində təhsilini başa vurub və magistra-
turaya daxil olub. Türkiyə də təhsilini  davam etdirib.  Vətənin 
müdafiəsində iştirak etmək isə, onun üçün təhsildən də vacib olan 
bir missiya olub. 

Döyüşçümüz özü  müharibədəki iştirakı ilə bağlı  xatirələ-
rindən bəhs edərkən belə deyir: 

Tovuz hadisələri baş verdikdə, təhsilini yarımçıq qoyub Və-
tənə qayıtmaq niyyətinə düşdüm. Elə də etdim. Dərhal Səfərbərlik 
idarəsinə müraciət edib, hərbi xidmətə çağrılmağımı istədim, öncə 
Vətəndir, dedim. 2019-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə yola düşdüm.  

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də  II Qarabağ müharibəsi – 
Vətən müharibəsi başlayanda mən həqiqi hərbi xidmətdə idim. 
Müharibə başladıqdan dərhal sonra bizim hərbi hissəni  Füzuli ra-
yonuna gətirdilər. Toplanış mərkəzindən sonra ön cəbhəyə yola 
düşdük. Düşmənə o qədər nifrətim vardı ki,  təsəvvür edin, bu gü-
nü səbrsizliklə gözləyirdim ki,  onlarla döyüşdə üz-üzə gəlim. 
Füzuli istiqamətindəki döyüşlərdən sonra Cəbrayılın işğaldan 
azad olunması uğrunda döyüşlərə qatıldıq. Burada mühasirəyə 
düşdük. Bir neçə gün mühasirədə qaldıq, qidamız tükənmişdi, 
yarpaqların üstündəki şeh damlalarını su kimi içirdik. Döyüşdə 
bütün şəraitə uyğunlaşmaq gərəkdir. Sonra düşmənin müqavimə-
tini qırıb onlar çoxlu sayda həm canlı qüvvə sarıdan, həm də hərbi 
texnika sarıdan itkilr verdik. Öz itkimiz də az olmadı. Şəhidlər 
verdik, yaralananlarımız oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, 
qazilərimizə sağlam ömür. Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlər za-
manı Tulus dağın ətrafında, vışkalar tərəfdə düşməni müşahidə 
edən zaman, gözümü əqrəb sancdı. Hərəkət etmədim, düşmən 
gizlin yerimi bələrdi. Məni Füzulinin Əhmədbəyli kəndindəki 
hospitala gətirdilər. Müalicəmi qısa müddətə başa vurduqdan 
sonra yenidən döyüş yoldaşlarımın sırasına, öz hərbi hissəmə qay-
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tarıldım. Cəbrayıl işğaldan azad olunduqdan  sonra Qubadlı uğ-
runda gedən döyüşlərdə iştirak etdim. Qubadlıdan Gorusa qədər 
döyüş yolu keçdik.  

Müharibə bitdikdən sonra İ.ğaldan azad olunmuş torpaqla-
rımızın müdafiəsi və mühafizəsi üçün Kəlbəcər, Laçın, Xocavənd 
rayonlarının ərazisində xidmətimi davam etdirdim. 

Şahin Gülbala oğlu Əliyev, Azərbaycan Prezidentinin sə-
rəncamları ilə  “Cəbrayılın azad olunmasına gərə” və “Qubadlının 
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub. 

Hazırda Türkiyədə təhsilini davam etdirir. 
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ASKO MÜHAFİZƏ MMC-nin 
 VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ 

 İŞTİRAK EDƏN ƏMƏKDAŞLARI 
 

 
İgid dənizçi-döyüşçü  

Elvin… 
 

HÜSEYNOV  
ELVİN 

Qənimət oglu 1990-cu ilin mart ayının 31-də  Füzuli rayonu 
Merdinli kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət  

Universitetini bitirib.  
2016-cı ildən AXDG QSC  Mühafizə İdarəsinin növbə rəisi və-

zifəsində çalışan Hüseynov Elvin Qənimət oğlunun  28 il Ermənis-
tanın işğalı altında qalan Füzuli rayonunda anadan olması, hələ 3 
yaşı olmamış doğma yurddan məcburi köçkün olmasının ağrısını 
çox çəkib.  II Qarabağ savaşı başlayana qədər daima torpaqlarımı-
zı işğaldan azad etmək, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək 
üçün döyüşə qatılacağı günü gözləyib. 

Nəhayət, zaman yetişdi və Ali Baş Komandanın əmri verildi. 
Döyüşçü dostları ilə birlikdə düşməndən azad olunan torpaq-

larımızda düşmənə Azərbaycan əsgərinin gücünü və yurdsevərli-
yini göstərib. Dəfələrlə ağır yaralıları çiynində kilometrlərlə döyüş 
bölgəsindən sağ salamat çıxarıb, yenidən döyüşə qatılıb və yenə 
də ağır yaralılarımızın döyüş bölgəsindən çıxarılmasında fiziki 
gücündən istifadə edib. 
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Şuşanın azad olunması istiqamətində düz 6 gün ac-susuz qa-
lıblar. Doğma dağlarımızda bitən itburnu ilə, giləmeyvələrlə qida-
lanıb, təbii sularımızdan içiblər. Sonda  Azərbaycan xalqına qələbə 
sevincinin göz yaşlarını içiblər… 

O, Füzuli, Xocavənd və Şuşanın işğaldan azad edilməsi uğrun-
da aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və 
şücaət nümayiş göstərib. Elə buna görə də Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin Sərəncamları ilə “Füzulinin azad olunması-
na görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad 
olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub. 

Müharibəyə leytenant rütbəsi ilə başlayan Elvin, Şuşanın azad 
olunmasından sonra baş leytenant rütbəsində tərxis olunub 

Müstəqil.Az 
 
 

ASCO-nun böyük  
mühafizəçisi, qalib  

əsgər 
 

Baxışov Nəsib Adil oğlu  1989-
cu ilin fevral ayının 12-də  Cəbra-
yıl rayonunun Niyazqullar kən-
dində doğulub. Orta məktəbə də elə doğma kəndlərində gedib.  

Ömrünün uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü Qarabağda, doğuldu-
ğu kənddə keçib. Böyüyüb əsgər yaşəna çatanda isə çoxdan idi ki, 
yurdu işğal altında idi. Bəzən üzündə, gözündə təbəssüm olsa da, 
ürəyində elinin, obasının işğal altında olmasının ağrısını çəkib, 
acısını yaşayıb Nəsib. 

O vaxta qədər ki, Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı 
tərəfindən gözlənilən “Hücum” əmri verildi. Bu əmrdən sonra kö-
nüllü olaraq orduya yazılmaq üçün müraciət etdi. və bu ilin no-
yabr ayının 5-də növbə ona da çatdı, döyüşə yollandı 
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Orduya yolda düşən ərəfədə ASCO Mühafizə idarəsində böyük 
mühafizəçi vəzifəsində çalışırdı. Mühafizə işçisi olmasının da or-
duda müsbət tərəfləri üzə çıxdı. Baxışov Nəsib sərvaxt və ayıq sa-
yıq olması ilə seçildi. Döyüş zamanı əsgərlərinizin düşmənə vur-
duğu sarsıdıcı zərbələrdə onun da xidməti az olmadı.  

 Cəbrayıl və Qubadlıdam keçdi onun döyüş yolu. Qısa, lakin  
xatırəsi bir ömürdən də çox olacaq döyüşçü həyatı yaşadı. İndi, or-
dudan tərxis olunub, doğma kollektivə qayıdıb.  

Uğurları bol olsun. 
Müstəqil.Az 

30 dekabr 2020 
 

 

Xanlarzadə Rəşad  
Hümbət oğlu 

 

 “Məni ancaq bir fikir – 
qisas alıb qələbə çalmaq fik-
ri idarə edirdi” 

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC-nin tərkibində ASCO  
mühafizədə çalışır. 

 44 günlük Vətən müharibəsində şücaət göstərərək adını tarixə 
yazan igidlərimizdəndir.  

Rəşad 1996-ci il iyunun 17-də Cəbrayıl rayonun Qumlaq kən-
dində anadan olub. 

2002-2010-cu ilərdə Xətai rayonundakı 245 saylı tam orta mək-
təbdə təhsil alıb. 

Arzusu dəmiryolçu olmaq olub. Elə ona görə də 2011-ci ildə sə-
nədlərini Dövlət Dəmir Yolu litseyinə verib. 

2014-cü ildə təhsilini uğurla başa çatdırıb. 
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Elə həmin ilin  iyun ayında Xətai rayon Hərbi Komissarlığ tərə-
findən  həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 

2016-cı ilin yanvar ayında hərbi xidmətini başa vurub. 
2019-cu ilin may ayından AXDG QSC –nin törəmə şirkəti olan  

ASCO MMC-də, mühafizəçi kimi işə düzəlib. Hazırda da orada iş-
ləyir. 

Xanlarzadə Rəşad müharibə ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşür 
və məlum olur ki, o, Vətən müharibəsi başlayandan sonra  
30.09.2020 ci - il tarixində Xətai rayon  hərbi komissarlığı tərəfin-
dən ordu sıralarına səfərbər olunub. 

Füzuli, Cəbrayıl,  Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak 
edib, düşmənin məhv edilərək, topaqlarımızın işğaldan azad 
olunmasında göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla döyüş yoldaşlarının, ko-
mandirlərinin rəğbətini qazanıb.  

Məsəl var, deyərlər, ot kökü üstə bitər. Rəşadın atası Hacıyev  
Hümbət Xanlar oğlu I Qarabağ savaının iştirakçılarından olub, 
müharibə veteranıdır. O, 1992- ci il Qarabağ uğrunda döyüşlərdə 
düşmənə qarşı vuruşub. Hal hazırda ZGTTZ da Üzən Tərsanələr 
Qrupunun rəisidir. 

Rəşadın dediklərindən: 
“Mən hələ orta məktəbdə oxuyarkən atamdan müharibə haq-

qında çox eşitmişdim. Düşmənlərimiuzin xalqımıza qarşı etdiyi 
zülmləri o xüsusi olaraq vurğulayırdı. Lakin o həmişə məni əmin 
edirdi ki haqq-ədalət bir gün öz yerini mütləq tutacaq. Atam bizi 
bu ruhda tərbiyə edib,  böyüdürdü. 

İkinci Qarabağ müharibəsinin başladığı ilk gündən mən savaşa 
qoşuldum. Hələ körpəlikdən bu savaşı gözləyirdim, atamən söh-
bətlərindən məndə düşmənə nifrət hissi vardı. Buna görə də ailə-
nin yeganə oğul övladı olmağıma baxmayaraq müharibəyə böyük 
həvəslə yollandım. Məni ancaq bir fikir – qisas alıb qələbə çalmaq 
fikri idarə edirdi. Qorxu və narahatlıq hissi mənə yad idi. Çünki 
mən əmin idim ki biz hökmən qalib gələcəyik. Doğma Qarabağın 
Cəbrayıl, Füzuli, Hadrut, Xocavənd və Xankəndi istiqamətlərində 
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gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Ağır döyüşlər getsə də qələbə 
ildırım sürəti ilə  əldə edilirdi. Ordumuz yüksək peşəkarlıqla dö-
yüşürdü. Düşmənlər hər gün böyük itkilər verərək geri çəkilirdi-
lər. İş artıq o yerə çatmışdı ki, onlar bizə qarşı döyüşmək üçün qo-
caları və qadınları da orduya cəlb edirdilər. Bu, onların nə qədər 
zəif və qorxaq olduğunu bir daha göstərirdi. Çıxılmaz vəziyyətdə 
qalan düşmən hər vasitəyə əl atırdı. Lakin Azərbaycan əsgəri hər 
bir həmləni müvəffəqiyyətlə dəf edirdi. Qarşı tərəf öz yaralı və 
leşlərini savaş meydanında atıb gedirdi. Yaralı erməni əsgərlələri-
nin qaçan erməni əsgərlərinin arxasınca ağlayıb kömək istəməsi-
nin bir neçə dəfə şahidi olmuşdum. Amma bizim döyüşçülər yara-
lananda belə üzlərindən təbəssüm əskik olmurdu. Lap ağır yarala-
nanlar bizdən bircə şeyi yalvarıb xahiş edirdi – geriyə dönməmək 
və yalnız irəli getmək! Budur Azərbaycan əsgəri! Hər dəfə radio 
vasitəsilə cənab prezidentin çağırışlarını eşidəndə yorğunluq canı-
mızdan çəkilib gedirdi. Onun müdrik siyasəti nəticəsində biz bu 
gün bütün dünyaya Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq ol-
duğunu sübut etdik. Bu gün Azərbaycan ordusunun adı bütün 
dünyanın hərbi təhsil müəssisələrində nümunə olaraq çəkilir. Ali 
Baş Komandan, Azərbaycan Xalqı və Azərbaycan əsgəri – üçlüyü 
yeni tarix yazdı. Bu tarixin şahidi və iştirakçısı olmaqdan böyük 
qürur hissi keçirirəm. 

 

“Şəhid və yaralılarımızı 
 15 km məsafədən  

çiyinlərimizdə  çıxardıq” 
 

Salmanov Hüseyn Kamal oğlu 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 

QSC-nin  ASCO Mühafizə xidmətinin 
mühafizəçi vəzifəsində işləyir.  44- gün-
lük Vətən müharibəsində şücaət göstərə-
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rək adını tarixə yazan igid dənizçilərimizdəndir.  
1997- ci ilin avqust ayının 22-də də Bakı şəhərində anadan 

olub. 
Dənizçi övladıdır. Atası Salmanov Kamal Bahadur oğlu Dəniz 

Nəqilyat Donanmasında Gəmi Kapitanın vəzifəsində çalışır.  
 2012-ci ildə 250 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinfini bitirib Ba-

kı kompüter Kollecinin İnformasiya texnologiyası sistemləri ixtisa-
sına daxil olub.  

2016-cı ilin iyul ayında təhsilini  bitirdikdən sonra Səfərbərlik 
idarəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. Ordumuzun Əla-
hiddə Ümumqoşun hissələrindən birində xidmət edib.  

2018 - ci ilin yanvar ayında hərbi xidməti sona çatıb və ordu sı-
ralarınan təxris olunub.  

2018-ci ilin dekabr ayında AXDG QSC- nin ASCO Mühafizə 
xidmətində işə düzəlmək üçün müraciət edib, müsabiqənin şərtlə-
rinə uyğun olaraq mühafizə xidmətinə yaralı bilinərək işə götürü-
lüb.  

2020 - ci ilin sentyabr ayının 21-də Səfərbərlik üzrə Hərbi Ko-
missarlığın Təlim Çağırışına əsassən Qusar Hərbi Qarnizonuna 
göndərilib. Orduya çağrılmazdan bir gün öncə ailə həyatı qurub, 
toyu olub. 

6 günlük təlim müddətindən sonra senyabrın 27-də işğal olun-
muş torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərə qatılıb. Ağcabədi 
rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə iki gün qaldıqdan 
sonra döyüş xəttinə göndərilib. Onun döyüş yolu Füzuli rayonu-
nun düşmən işğalından azad olunması uğrunda gedən döyüşlər-
də iştirak etməkdən başlayıb.  

O, keçdiyi döyüş yolundan bəhs etdikdə belə deyir: “Mən hər-
bi vəzifəmə görə Taborun Maddi Texniki Təminatı tağımında sü-
rücü vəzifəsində idim.  Amma buna baxmayaraq ixtiyarımda ma-
şın olmayıb. Mən və mənim yoldaşlarım hər gün 2 dəfə döyüş 
meydanına gedərək əlimizdə,  çiynimizdə ərzaq və silah sursatı 
kilometrlərlə qaçaraq, sürünərək heç bir vaxt itkisinə,  israfa yol 



Dənizçilərimiz Vətən Müharibəsində 
 

 301

vermədən daşıyırdıq.  Apardıqlarımızı mənzil başına çatdırırdıq 
və  geri döndükdə yaralı və şəhidlərimizi döyüş meydanından çı-
xarırdıq. Yenə də həmin vəziyyətdə, çiyinlərimizdə, qaçaraq, sü-
rünərək, vaxt itirmədən döyüş xəttindən çıxarırdıq. 

Mən öz yoldaşlarımla birlikdə Füzuli rayonunda gedən ağır 
döyüşlərdən birindən sonra bir neçə şəhidimizi və  nəfər  yaralını 
15 km-ə yaxın yolu piyada düşmən mərmisindən və atəşlərindən 
qoruyaraq çıxarmışıq.  

Xocavənd rayonunda  gedən döyüşdə isə 11 şəhidimizi döyüş 
meydanından çıxarmışıq. Bu çox ağır idi bizim üçün, hər şəhidi-
mizin yanında özümüzü günahkar kimi hiss edirdik, düşmənə isə 
nifrətimiz daha çox artırdı. 

Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd rayonları uğrunda gedən döyüşlər-
də mən də işdirak etmişəm, düşmənə qarşı amansız olmuşam  və 
buna görə  çox şadam. Allah bütün Şhidlərimizə rəhmət eləsin, qa-
zilərimizə sağlam və uzun ömür bəxş etsin”. 

Salman Hüseynov söhbət əsnasında, döyüşdə olarkən onun və 
digər döyüşçü dənizçilərin özləri və ailələri ilə daima maraqlanıb, 
mənəvi və maddi dəstəyini əsirgəmədikləri üçün AXDG QSC- nin 
sədri Rauf Vəliyevə və  ASCO Mühafizə ailəsinə, eyni zamanda 
hər zaman onları diqqətdə saxladığına görə  "DSD" İB sədr və kol-
lektivinə də minnətdarlığını bildirdiyini  xüsusi olaraq qeyd etdi. 
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“İrəli gedərkən bütün  
yorğunluq, gorxu və  

cətinliklər yaddan cıxırdı” 
 
 

Abbasov Samir Vadim oğlu 
1993-cü ilin dekabr ayının  24-də Ba-

kı şəhərində anadan olub. 
2011-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Aka-
demiyasında ali təhsil alıb. 

AXDG QSC-nin mühafizə idarəsində 
çalışır. 

II Qarabağ müharibəsi başladıqdan sonra Vətən müharibəsin-
də iştirak etmək üçün 2020-ci ilin 29 sentyabrında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin qismən səfərbərlik haqda verdiyi 
sərəncama əsasən ordu sıralarına çağrılıb. 

Düşmənə qarşı aparılan şiddətli döyüşlərdə iştirak edib, Cəb-
rayıl və Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib.  

Müharibənin amansız anlarını xatırlayarkən qısaca deyir:  
“Çətin bir vaxtlar yaşadıq. Hər anın ölüm-qalım bir an olduğu-

nu xatirlayiram. Amma, səmimi deyirəm, nə qədər yorğun olsaq 
da düşməni məhv edib, irəli gedərkən bütün yorğunluq, gorxu və 
cətinliklər yaddan cıxırdı. Sıravi döyüşçü idim, amma müharibədə 
düşmənə nifrət, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşmək his-
sim məni ən Ali rütbəyə çatdırırdı. Döyüşdə fərqləndiyimə görə 
Fəxri Fərmanla təltif edilmişəm. Yaxin bir zamanda yəqin elan 
olunan medallarimda təqdim olunacaq”. 

Mən Vətən müharibəsində vuruşduğuma görə qürur duyu-
ram. Yaşasın Azərbaycan, deyir Samir. 
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"GRAND CATERING"  
VƏ  “CASPİAN CATERİNG” QSC-nin  
VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ İŞTİRAK 

 EDƏN ƏMƏKDAŞLARI 
 

“Çox şadam ki, 
 44 günlük müharibə-
də iştirak etmişəm” 
   
 

İsmayılov Cəfər Musa oğlu 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyi QSC-i ilə əməkdaşlıq edən 
"Grand Catering" MMC-nin işcisi 
XDND idarəsinin YTG "OM" gə-

misində aşbaz köməkçisi vəzifəsində çalışan İsmayilov Cəfər 44- 
günlük Vətən müharibəsində şücaət göstərərək adını tarixə yazan 
igidlərimizdəndir.  
     İsmayilov Cəfər Musa oglu 1991- ci ilin aprel ayının 19-da Rusi-
ya Federasyasında anadan olub. 

2008- ci ildə Tovuz rayonun Dondar Quşcu kənd orta məktəbi-
ni bitirib. 

2009- 2010-cu illər Azərbaycan Ordusunda həqiqi hərbi xid-
mətdə olub. 

2014- cü ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının sıravi 
heyət mütəxəsislərinin hazırlanması şöbəsində matorçu ixtisası 
üzrə təhsil alıb. 

2016-cı ildən "Grand Catering" MMC şirkətində aşbaz kömək-
çisi kimi işə başlayıb. 

2020- ci ilin sentyabr ayının 20-də  Cənab Prezidentin verdiyi 
sərəncamla ordu sıralarına təlimlərə çağrılıb. 
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Təlimlərdən sonra oktyabr ayının  12-də səhər saat 05:00- 06:00 
radələrində Cəbrayıl istiqamətində düşmənə qarşı hücumda işti-
rak edib və hücum zamanı düşmənin işğalından azad olunan  
kəndlərin alınmasında qəhrəmanlıq göstərib. 

Özü döyüş yolundan bəhs etdikdə belə deyir: 
Cəbrayıl, Qubadlı və Laçının azadlığı uğrunda gedən döyüş-

lərdə atıcı vəzifəsində iştirak etmişəm. 
Cənab Prezident İlham Əliyevin 01.12.2020-ci il tarixli sərənca-

mına əsasən "Müharibə iştirakçısı medalı",  24.12. 2020-ci il tarixi 
sərəncamına əsasən "Cəbrayılın azad olunmasına görə"medalı, 
29.12. 2020- ci il tarixi sərəncamına əsasən isə  "Qubadlının və La-
cının azad olunmasına görə" medalı ilə təltif olunmuşam. 

"Veteranlar” İB üzvüyəm. 
Çox şadam ki 44 günlük müharibədə iştirak etmişəm.  Torpaq-

larmızın erməni i.ağlından azad olunmasında mənim də əziyyə-
tim olub. 

Bizə göstərdikləri qayğıya görə AXDG QSC-nin sədri Rauf Və-
liyevə və AXDG QSC əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Hər 
zaman bizləri diqqət mərkəzində saxladığınıza görə sizə və "DSD" 
İB bütün kollektivinə minnətdarlığımı bildirirəm”. 

 
 

Mütəllimov Emil İlham oğlu 
 
2001-ci ilin avqust ayının onunda Bakı şəhərində anadan olub. 
2019-cu ilin oktyabr ayının 3-də Suraxanı rayonundan hərbi 

xidmətə çağrılıb. 
Azərbaycan respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda, Tərtər 

rayonunun Talış və Suqovuşan kəndləri, Fizuli rayonunun Ayıba-
sanlı, Mirzəcamallı, Dəsəli, Ələsgərli, Seyidəhmətli və Seyidmah-
mudlu  kəndləri, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi, Tuğ və 
Qırmızı bazar kəndləri, Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi və Şuşa isti-
qamətlərində gedən döyüşlərin iştirakçısı olmuşdur. Azərbaycan 
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Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamları ilə “Füzulinin azad 
olunmasına görə”,  “Şuşanın azad olunmasına görə” və “Suqovu-
şanın azad olunmasına gprə”medalları ilə təltif olunub. 

      “Vətəni Azərbaycanı sevir və xalqına sadiqdi. Sıra hazırlığı 
nümunəvidir, fiziki cəhətdən sağlamdır və mənəvi cəhətdən saf-
dır.” 

Xidməti xasiyyətnaməsində belə yazılıb. 

 

Kazımov Həsənbala Fəzayıl oğlu  

1993-cü ilin aprel ayının 17-də Dəvəçi şəhərində anadan olub. 
Azərbaycan ordusunda həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2020-ci ilin 
sentyabr ayının 27-də II Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü 
olaraq ordu sıralarına qatılıb. O, 44 günlük Vətən müharibəsinin 
iştirakçısıdır. Kərimov Həsənbalanın döyüş yolu  Füzuli rayonu-
nun ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ilə başlayıb. Bir çox ərazi-
lərimizin düşmən tapdağından azad olunmasında qəhrəmanlıq 
göstərib. 2021-ci ilin sentyabr ayının 3-də “Caspian Catering” 
QSC-də işə düzəlib.  

 
 

  Feyzullayev Abdulla Sadiq oğlu 

1997-ci ilin sentyabr ayının 26-da Ağdaş rayonunda anadan 
olub.Orta təhsillidir.   

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də ermənilərin  torpaqlarımızı 
işğal etmək üçün hücuma keçdiyi zaman Ali Baş Komandanın sə-
fərbərlik haqda sərəncamı ilə Ordu sıralarına çağrılıb. 44 günlük 
Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Müharibənin ilk günlərindən 
cəbhədə olub. Qarabağın işğaldan azad olunmasında bir əsgər ola-
raq döyüşüb. Müharibə qələbəmizlə bitdikdən sonra ordudan tər-
xis olunub. 2020-ci ilin dekabr ayının 18-dən  “Caspian Catering” 
QSC-də aşbaz olaraq  işə düzəlib.  
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Həsənov Osman  
Əşrəf oğlu 

  
1997-ci ilin fevral ayının 15-

də Bakı şəhərində anadan olub. 
2019-cu ilin yanvar ayının 

23-dən  “Caspian Catering” 
QSC-də  
işləyir. 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. 

II Qarabağ müharibəsi başladıqda Ali Baş Komandanın qismən 
səfərbərlik haqda sərəncamından sonra Səfərbərlik idarəsi tərəfin-
dən ordu sıralarına çağrılıb. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən 
sonra torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad etmək üçün dö-
yüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşub. Müharibədən sonra Ordudan 
tərxis olunaraq əvvəlki iş yerinə qayıdıb. Hazırda “Caspian Cate-
ring”QSC-də işləyir.  

 
 

Mayılzadə Elvin 
Rəhman oğlu 

 
1992-cilin avqust ayının 20-də 

Neftçala rayonunnu Qırmızıkənd 
kəndində anadan olub. Qırmızıkənd 
kənd orta məktəbini bitirib. 

2013-cü ilin fevral ayının 15-dən 
“Caspian Catering”  QSC-də aşbaz 
vəzifəsində çalışır. 

Vətən müharibəsi başladıqdan 



Dənizçilərimiz Vətən Müharibəsində 
 

 307

sonra Səfərbərlik idarəsi tərəfindən ordu sıralarına çağrılıb. 2020-
ci ilin oktyabr ayının 9-dan müharibəyə gedib. Onun döyüş yolu 
Cəbrayıldan başlayıb. Daha sonra Qubadlı və Zəngilan rayonları-
nın azad olunmasında vuruşub. Zəngilanın, Qubadlının azad olu-
masına görə medallarla təltif olunub. 

Müharibə bitdikdən sonra yenidən öz kollektivinə qayıdıb və 
əvvəlki vəzifəsində çalışır. 

 

Sadıyev David 
 Eduardoviç 

 
 1994-cü ilin mart ayının 5-də Bakı 

şəhərində anadan olub.  2014-cü ilin 
noyabr ayının 14-dən  “Caspian Cate-
ring” QSC- də  vişləyir. 44 günlük Və-
tən müharibəsinin iştirakçısıdır. 2020-

ci ilin sentyabr ayının 27-dən sonra ordu sıralarına cəlb olunub. İş-
ğal altında olan torpaqlarımızın dümən tapdağındabn xilas edil-
məsi üçün bir çox döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq göstərib. Medallarla 
təltif edilib. Hazırda öz əvvəki iş yerində çalışır. 

 

 
Hüseynzadə Eltun 

 Fəxri oğlu   

 
1996-cı ilin iyul ayının 12-də anadan 

olub. 2019-cu ilin fevral ayının 5-dən  
“Caspian Catering”  QSC-də  çalışır. Er-
mənilərin  Tovuz rayonuna hücumu za-
manı ordu sıralrında olub və düşmənə 
qarşı döyüşüb. Hazırda öz əvvəlki iş ye-

rində çalışır. 
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Paşazadə Elnur  
Fəzayıl oğlu 

 
2000-ci ilin yanvar ayının 22-də Lənkəran ra-

yonunun Bürcəli kəndində anadan olub. 44 gün-
lük Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Onun dö-
yüş yolu Qarabağın işğal altında olan bir çox 
ərazilərindən keçib.2021-ci ilin sentyabr ayının 
3-dən  Caspian Catering  QSC-də çalışır.  

 

Məmmədov Rüstəm  
Tağı oğlu 

 

1995-ci ilin avqust ayının 27-də Quba rayonun Qam-Qam kən-
dində anadan olub. 2015-ci ilin noyabr ayının 18-də “Caspian Ca-
tering”  QSC-də işə düzəlib. Vətən müharibəsi başlayan kimi ordu 
səralarına qatılıb. 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. 

Müharibədən sonra ordudan tərxis olunub. 2021-ci ilin iyul 
ayının 1-də işdən çıxması haqda ərizə ilə şirkətin rəhbərliyinə mü-
raciət edib. Müraciəti qəbul olunub. 
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Həşimov Əli  
Sabir oğlu 

 
1998-ci ilin noyabr ayının 7-də Ucar 

rayonun Qaradağlı kəndində anadan 
olub. 2019-cu ilin oktyabr ayının 14-
dən  “Caspian Catering”  QSC-də  işlə-
yir. 

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən 
sonra orduya çağrılıb, 44 günlük Vətən 
mühribəsinin iştirakçısıdır. Təltifləri 

var. 
 

Mehdiyev Cavid Mayis oğlu 
 

1995-ci ilin aprel ayının 13-də  anadan olub. 
2019-cu ilin dekabr ayının 5- də “Caspian Catering” QSC-də   

işləyir.  II Qarabağ müharibəsi başlayan gündən cəbhə xəttində 
olub. Füzuli, Qubadl, Şuşa istiqamətlərində vuruşub. 

Hazırda əvvəl işlədiyi kollektivə qayıdıb. 
 

 

Rəhimov Kamran 
Elçin oğlu 

 
 1997-ci ilin oktyabr ayının18-də Bakı 

şəhərində anadan olub. 2017-ci ilin av-
qust ayının 3-dən “Caspian Catering”  
QSC-  yə işə qəbul edilib. Vətən mühari-
bəsi başladıqdan sonra ordu sıralarına 
qatılıb. Füzuli, Cəbrayıl, Xacavənd və 
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Laçın istiqamətində gedən döyüşlərin iştirakçısı olub. Təltifləri 
var. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavəndin azadlığına görə medallarla təltif 
edilib. 

Müharibədən sonra əvvəlki iş yerinə qayıdıb. Lakin 2021-ci ilin 
sentyabr ayının 30-da işdən çıxıb.  

 

 

Vəlizadə Vüqar 
 Qoşqar oğlu 

 
  1992-ci ilin sentyabr ayının 10-

da Bakı şəhərində anadan olub. 
2018-ci ilin dekabr ayının 13-dən 

“Caspian Catering”  QSC-də işləyir. 
Müharibə başladıqdan sonra ordu sı-
ralarına qatılıb. Ağcabədi, Beyləqan 
və Füzuli rayonlarında döyüşüb. 
Hazırda doğma kollektivdə əvvəlki vəzifəsində çalışır. 

 

 
Məmmədov Sifayəddin  

Yolçu oğlu 
 
1974-cü ilin may ayının 16- 

da  Füzuli rayonu Əhmədbəyli 
kəndində anadan olub. 1981-ci 
ildə Füzuli rayonu Mahmudlu-2 
kənd tam orta məktəbinin 1-ci 
sinifinə gedib. 1991-ci ildə orta 
məktəbi bitirdikdən sonra Bakı 
şəhəri Səbail rayonu 14 saylı 
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Texniki peşə məktəbinin Tornaçı (tokar) peşəsinə qəbul olunub. 
1992-ci ildə peşə məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə 
çağırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi xidmətdə olub.  

1993-1994-cü illərdə Qarabağda yerləşən “N” saylı hərbi 
hissəyə ezam olunub və erməni faşistlərinə qarşı vuruşub. I 
Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, müharibə veteranıdır.  Atəşksən 
sonra yenidən Naxçıvanda xidmət edib. Ordudan 1996-cı ildə 
təxris olunub. 

II Qarabağ müharibəsi zamanı da ordu sıralarına qatılıb.  
-Bu müharibənin qələbə ilə başa çatmaması mümkün deyildi. 

Elə belə də olmalıydı. Ölkə başçısının müdrük siyasəti, dəqiq 
hesablanmış taktiki gedişi, müharibədən sonra dünyaya gələn 
gənclərdə müharibə acısının yaşadılması, onlarda mübarizə 
aparmaq, düşmənə qalib gəlmək hissini yaşatmaq, bütün bunlar 
qələbədən xəbər verirdi. Xalq-Ordu birliyi, düşmənə nifrət və sair. 
Mən birinci Qarabağ savaşında əsgər kimi olmuşdum, o zaman da 
xalqımızın döyüş ruhub çox yüksək idi. Lakin məlum səbəblərdən 
müharibəni müvəqqəti olaraq uduzmuş kimi atəşkəsə nail olduq. 
44 günlük ikinci Qarabağ savaşında, Vətən müharibəsində də 
könüllü olaraq Füzuli bölgəsində gedən döyüşlər zamanı arxa 
cəbhədə fəaliyyət göstərdim. Əlbəttə döyüşmək istəyirdim, amma 
mənə nə etibar olundusa, əlimdən nə gəldisə onu da etdim. 
Müharibə bitdikdən sonra arxa cəbhədəki fəaliyyətimə görə “N” 
saylı hərbi hissə tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunmuşam. İndi 
qələbənin sevincini yaşayaraq hal hazırda Xəzər Dəniz Neft 
Donanma idarəsində işimi davam etdirirəm… 
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