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ŞƏHİDLİK MANİFESTİ

“Gənclərimiz bizim tariximizi yaxşı bilməlidir, keçmişi yaxşı
bilməlidir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi də yaxşı
bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən,
tarixi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc
vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik, sadəcə, orduda xidmət
deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq
- budur vətənpərvərlik.”
Ümummilli lider Heydər Əliyev
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Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində biz torpaqlarımıza qayıdırıq... Hətta ən ağır vəziyyətdə olan yaralı əsgərimiz, zabitimiz bilməlidir,
əlimizdən gələni edəcəyik ki, onu normal həyata qaytaraq. Biz
bu Qələbəyə görə onlara borcluyuq. Onlar torpağımızı işğalçılardan qarış-qarış azad edib, onlar bizim bayrağımızı işğal edilmiş
və işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıb, bayrağımızı orada dalğalandırıb. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir, bütün Azərbaycan xalqının. Azərbaycan xalqı bir daha göstərdi ki, nə qədər
böyük xalqdır, nə qədər vətənpərvər xalqdır, nə qədər dəmir iradəyə malik olan xalqdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev
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Biz Vətən müharibəsi şəhidlərini heç vaxt unutmayacağıq
“Əziz qardaşlar və bacılar!
Bu gün biz Vətən müharibəsi döyüşlərində həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad edirik. Azərbaycan xalqının igid oğulları Zəfər
naminə, Azərbaycanın gələcəyi naminə canlarından keçib.
Onların hər biri əsl qəhrəman, rəşadət və qorxmazlıq nümunəsidir. Bu gün mən şəhidlərimizin ailələri ilə birlikdə kədərlənir,
Vətən naminə canından keçməyə hazır olan oğullar tərbiyə etmiş
valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin qanı nahaq
yerə tökülmədi – biz tarixi ədaləti bərpa etdik, müqəddəs Qələbə
qazandıq. Bu Qələbə xalqımızın tarixinə əbədi həkk olundu!
Hər birimiz bu Zəfərin nəyin bahasına qazanıldığını yadda
saxlamağa borcluyuq! Biz Vətən müharibəsi şəhidlərini heç vaxt
unutmayacağıq. Onlar bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara tezliklə şəfa, onların ailələrinə və yaxınlarına güc və səbir versin! Uca Tanrı Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını qorusun!”.
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
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Ön söz əvəzi

O dərdli uşağın göz yaşı üçün...
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 17
iyul 2020-ci ildə “Instagram” hesabında paylaşdığı bu şeiri Tovuz rayonu istiqamətində xain düşmənin törətdiyi hərbi təxribat
nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Ordusunun hərbçilərinə və
onların övladlarına həsr etmişdir. Hələ o zaman şeirin müəllifi
həmin itkidən doğan kədər hissləri ilə yanaşı, xalqımızın qələbə
əzmini, işğal altında inləyən torpaqlarımızın azad olunacağına
inamını belə ifadə etmişdir:
Bomba partlayışı, avtomat səsi
Qan axır çay kimi iyul günləri.
Güllələr önündə sipər olublar,
Ana torpağımın mərd əsgərləri.
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Döyüşə hazırdır hamı əzmlə
Bu günlər əbədi xatirə olar.
Bircə kiçik oğlan gözündə yaşla,
Atasın gözləyib, kədərlə ağlar.
Günəşi örtərək o inildəyər,
Çox şey unudular, tarixə dönər,
Fəqət, ata artıq qayıdan deyil,
Körpənin dərdini başqa kim bilər?
Analar ovcunda ürəyin sıxıb,
Oğlum haradadır deyib, ah çəkər!
Axı, hələ dünən o, bir körpəydi,
Artıq o da yoxdur! Ah! Müharibə!
Düşməni susdurmaq çox uzun çəkməz
Vətəni uğrunda əsgər can verər!
Bircə körpə oğlan səbrin dəfn edib,
Atanın gəlişin artıq gözləməz.
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Məşhur Məmmədov,
Milli Məclisin deputatı
Vətəni qibləgah edən şəhidlər
2020-ci ilin noyabr ayının 9-dan 10-na keçən gecə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev xalqımıza müraciət edərək 44 gün davam edən
Vətən müharibəsində “Dəmir yumruq” əməliyyatının uğurla başa
çatdığını və uzun illər həsrətində olduğumuz şanlı Qələbəmizin
müjdəsini verdi. Zəfər Günü çoxəsrlik Azərbaycan tarixinə qızıl
hərflərlə yazılmış parlaq hadisə və möhtəşəm gün kimi XXI yüzillikdə bütün dünya azərbaycanlılarının qəlbinə həkk olundu, xalqımıza böyük ruh yüksəkliyi verdi və millətimizin qürurunu özünə
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qaytardı. 2020-ci ilin qızıl payızı düşmənin 30 ilə yaxın davam
edən işğalçılıq siyasəti üzərində dövlətimizin siyasi, iqtisadi və
hərbi qüdrətinin, eyni zamanda, xalqımızın tükənməz iradəsinin
və vətənpərvərlik ruhunun əbədi təntənəsidir…
Təəssüflər olsun ki, müharibələr itkisiz olmur, Vətən torpaqlarının azadlığı da, müdafiəsi də qurbanlar tələb edir. Sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Masallı rayonunda da əli silah tutan mərd oğullar ordu sıralarına yazılmaq
üçün növbəyə durdu. Müharibədə iştirak edənlər Vətən, dövlət
və xalq qarşısında öz borcunu sonadək ödəyib qəhrəmanlıq nümunəsi yaratdılar… Azərbaycanı sevən, dövlətimizin atributlarına hörmətlə yanaşan, Vətəni düşmən təcavüzündən qoruyan cəsur və vətənpərvər oğullar millətimizin qürur mənbəyidir. Birinci
və İkinci Qarabağ savaşında Masallının 250 -dən çox mərd oğlu
Vətənimizin düşmən tapdağından xilas olması üçün canından keçib. Onlar Azərbaycan adlı bir məmləkətin, xalqımızın - ulu bir millətin varlığını yaşatmaq üçün şəhid olublar. İstər tariximizə şərəf
və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılan 20 Yanvar, istər Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin adlarının əbədiləşdirilməsi istiqamətində rayonumuzda çoxlu işlər görülüb. Onların haqqında kitablar
yazılıb, sənədli filmlər çəkilib, oxuduqları məktəblərdə xatirə muzeyləri yaradılıb və s.
Bizim təşəbbüsümüzlə araya -ərsəyə gələn bu kitab isə İkinci
Qarabağ savaşında həlak olan Masallı şəhidlərinə həsr olunub.
Onların arasında ölkənin başqa ərazilərində qeydiyyatda olmuş
və ordan müharibəyə gedən əslən Masallıdan olan gənclər də var.
62 şəhid - yarımçıq qalmış 62 insan ömrü... Ancaq Vətən uğrunda şəhid olmaq həyatın davamı deməkdir!.. Onlar şəhid olsalar
da, tarixi ədaləti bərpa etməklə yanaşı, 1988-ci ildən bəri Vətən
uğrunda həlak olan bütün şəhidlərimizin, günahsız qurbanların
qanını yerdə qoymadılar.
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Dünyada ən böyük qəhrəmanlıqlar Vətən naminə edilib. Bütün sevgilərin fövqündə Vətən sevgisi dayanır. Azərbaycan xalqının Vətən sevgisinin və vətənpərvərliyinin poetik manifesti olan
“Azərbaycan” şeirinin müəllifi Xalq şairi Səməd Vurğun yazırdı:
“Xalq eşqi, Vətən məhəbbəti insanın həyat nəfəsidir… Mənsub
olduğu xalqın varlığı ilə fəxr etməyən, onun eşqini müqəddəs
bir məşəl kimi öz qəlbində yandırmayan bir insan öz vətəndaşlıq hissini dərk edə bilməz...” İnsanın doğulub boya-başa çatdığı Vətəninə sevgisindən, mənsub olduğu xalqa sədaqətindən,
vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətdən qaynaqlanan ən ülvi hiss
vətənpərvərlikdir. İnsanı daxilindən formalaşdıran bu duyğuya geniş mənada tərif də vermək olar. Vətənpərvərlik insanı ucaldan,
onun özü üçün deyil, xalqı üçün yaşayıb - yaratmasıdır. Əslində
vətənpərvərlik hissini bir-iki kəlmə ilə ifadə etmək heç də asan
deyil. Çünki vətənpərvərlik bizim duyub, dərk etdiyimiz anlayışdan da qat-qat ali bir duyğudur. Vətənpərvərliyin kökündə minillərboyu yaşamış, möhkəmlənmiş, öz ana torpağına, dilinə, dininə
və adət- ənənələrinə bağlanmış dövlətçilik, ölkədarlıq dayanır.
Bu gün ölkəmizdəki ümumtəhsil məktəblərinin ən vacib vəzifələrindən biri də şagirdlərə elmi biliklər verilməsi ilə yanaşı,
onlara ictimai səciyyə daşıyan vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi və aşılanmasıdır. Pedaqogika milli - mənəvi şüurun təbliğində,
şagirdlərin vətəndaş kimi formalaşmasında, öz Vətənini, milli
ruhunu, şəxsi ləyaqətini qorumaqda güclü təsir gücünə malikdir.
Milli birliyimizin, xalqımızın qətiyyətinin, başucalığının və qüdrətinin simvolu kimi Vətən müharibəsinin şəhidləri, qəhrəmanları,
qaziləri də bədii-sənədli əsərlərdə tərənnüm edilməli, xatirələri
əbədiləşdirilməlidir. Şagirdlərə dövlət və dövlətçilik rəmzlərinə
hörmət, sədaqət və ehtiram hissinin aşılanması ilə yanaşı, Vətən
uğrunda canından keçən şəhidlərimiz haqqında ətraflı məlumatların verilməsi vətənpərvər gəncliyin formalaşması baxımından
şübhəsiz ki, çox faydalı missiyadır. Mənim zənnimcə, dövlətimizin
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himni, bayrağı və gerbi müqəddəs hesab edildiyi kimi, bizə QƏLƏBƏ sevinci bəxş edən şəhidlərimizin hər birinin qəhrəmanlıq yolu
yetişməkdə olan gənc nəsillərə “Vətən dərsi” və “Vətənpərvərlik
manifesti” kimi öyrədilməlidir.
Çünki məhz gənc nəsillər xalqımızın əsrlərboyu yaratdığı
ənənələri dərindən öyrənərək milli mədəniyyətimizi yaşadır və
onu gələcək nəsillərə ötürürlər. Gənclər dövlətimizin həm bu
günü, həm də gələcəyidirlər… 18 yaşına çatan hər bir Azərbaycan vətəndaşı həqiqi hərbi xidmətə cəlb olunur, əsgər göndərilir.
18 yaşına qədər isə bu gənclər məktəbdə təhsil alırlar. Ona görə
də övladlarımız məktəblərdə Vətənə sevgi, məhəbbət hissi ilə yetişdirilməlidir ki, 18 yaşına çatıb hərbi xidmətə gedəndə Vətənə
layiqincə xidmət edə bilsin. Bu baxımdan vətənpərvərlik tərbiyəsi
öz Vətəninə sevgi və məhəbbət hissinin, vətəndaş məsuliyyətinin,
hər an Vətəninin və xalqının müdafiəsinə qalxmağa hazırlığın formalaşması üçün olduqca vacib və aktualdır. Lakin vətənpərvərliyin təbliğini yalnız məktəblərlə məhdudlaşdırmaq da olmaz.
Hər birimiz körpə ikən analarımızın həzin laylası ilə böyüyür,
ana dilimizin şirinliyi, müqəddəs Vətən sevgisi bu laylalarla canımıza, qanımıza hopdurulur. Daha sonra Vətənə məhəbbət valideynlərimizin bizə verdiyi tərbiyədə, öyüd – nəsihətlərdə öz ifadəsini tapir. Başqa sözlə desək, vətənpərvərlik həm ailədə, həm
məktəbdə, həm də cəmiyyətdə bizə aşılanan Vətən qarşısında
müqəddəs və ali bir borcdur .
Vətən – bizim əzəli və əbədi ünvanımızdır. Dünyada hər kəsə
öz Vətəni əzizdir. Öyüd – örnək timsallı ulularımızın bizə yadigar
qoyub getdiyi əvəzsiz söz incilərində deyilir: “Ana kimi yar olmaz,
Vətən kimi diyar.” Vətən igidləri ilə tanınar, deyiblər. Qədim Odlar yurdunun övladları böyük məhəbbətlə sevdikləri Vətənimizlə
hər zaman qürur duyduqları kimi, həm də onu qorumağı özlərinə
borc bilirlər. Tarixboyu Vətən görkəmli şəxsiyyətlərin, qorxmaz
sərkərdələrin, mərd oğulların çiynində qərar tutub. Vətən nədir
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- sualına isə qısaca belə cavab vermək olar: uğrunda canından,
qanından keçdiyin torpağa Vətən deyilir.
Hazırda Azərbaycan məktəblərinin hamısında respublikamızın
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə həlak olmuş əsgər və zabitlərimizə-şəhidlərimizə aid guşələr yaradılır və bütün bunlar gənclərimizin vətənpərvərlik tərbiyəsində öz rolunu oynayır. Vətən
müharibəsinin yaddaşlardan heç vaxt silinməyəcək izləri hələ əsrlər boyunca gələcək nəsillərimizin fikir və düşüncələrinə hakim
kəsiləcək, şairlər, alimlər, yazıçılar, incəsənət xadimləri, mədəniyyət işçiləri və heykəltəraş nəsillərinin ərsəyə gəlməsində öz sözünü
deyəcəkdir. Masallı gəncləri də bütün dövrlərdə ölkənin taleyüklü
məsələlərinə münasibətdə həlledici məqamlarda öz sözünü deyib.
Dövlətimiz və xalqımız ana Vətənimizin yolunda canını qurban verənləri həmişə qəlbində yaşadır, onları şərəf və qeyrət
simvolu kimi dəyərləndirir və gənc nəslə nümunə kimi təqdim
edir. Xalqımıza qələbə sevinci yaşadan Azərbaycanın bu rəşadətli
oğullarının arasında dövlət başçısının Sərəncamı ilə “Vətən Müharibəsinin Qəhrəmanı” adı ilə təltif olunan həmyerlilərimiz də
var. Əslən Masallının Əhmədli kəndindən olan Vətən Müharibəsinin Qəhrəmanı polkovnik-leytenant Rəşad Nadirov düşmənin
kabusuna çevrilən pilotlarımızdan biri olub... Onu da qeyd edim
ki, Rəşad Nadirov 2020-ci il dekabrın 10-da Zəfər paradında avia
uçuşlara rəhbərlik edib. Ölümündən sonra “Vətən Müharibəsinin Qəhrəmanı” adına layiq görülən polкovniк-leytenant Ramiz
Cəfərov əslən rayonumuzun Ağakişibəyli kəndindəndir. Viləş kəndində boya-başa çatmış gizir İntiqam Əsgərov da ölümündən sonra “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görülüb. İntiqam
Əsgərli 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində də iştirak etmişdi. Qardaşı
Nurlan Əsgərli həmin döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Hər iki qardaş
minlərlə mərd Azərbaycan oğulları kimi torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək, şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Onları bu zirvəyə Vətənə olan sevgiləri ucaldıb!..
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Qəhrəman oğullarımız, hərbçilərimiz yüksək dövlət orden və
medalları ilə təltif edilmişdir.
Rayonumuzda şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdirilir, şəhərin mərkəzində “Qəhrəmanlar parkı”, kəndlərdə xatirə kompleksləri, xiyabanlar yaradılır.
...Şəhidlərimizin xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq. Bəli, illər
keçəcək, gələcək nəsillər ünvanları əbədiyyət olan Vətən müharibəsi şəhidlərini hər zaman böyük ehtiram və minnətdarlıq duyğusu ilə yad edəcəklər.
Vətən müharibəsinin şəhidləri haqqında nəşr olunan kitab da
bu amala xidmət edir. Kitabın araya-ərsəyə gəlməsində köməyini
əsirgəməyən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan xalqı hər zaman torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
canını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsini uca tutur və onlarla
fəxr edir. Şəhidlərimiz bizim azadlıq, müstəqillik, yenilməzlik, qəhrəmanlıq simvolumuzdur. Tanrıdan bütün şəhidlərimizə rəhmət
diləyir, məzarları nurla dolsun deyirik.
7 avqust 2021-ci il.
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Redaktordan:
Ağlama, şəhid anası!
“Şəhidlik manifesti” kitabında müəllif Nurəddin Ədiloğlunun
qələmə aldığı Vətən müharibəsində şəhadətə yüksəlmiş 62 şəhidin qısa, lakin şərəfli ömür və döyüş yolları ilə tanış oldum. Şəhidlərimizin hər biri 44 günlük müharibədə ölümləri ilə ölümsüzlük
qazanıb Azərbaycanın yeni şanlı tarixini, həmçinin şücaətləri ilə
qəhrəmanlıq dastanları yaratdılar. Bu kitabda toplanan 62 qəhrəmanlıq dastanının hər birini çox diqqətlə oxudum. Şəhidlərimizin
hər biri ilə ayrı-ayrılıqda qürur duydum, fəxr etdim. Ancaq onların
nakam ömürlərini, yarımçıq qalan arzularını, bəzilərinin əmanət
qoyub getdikləri balalarının atasız böyüyəcəklərini düşünərkən
ürək ağrısı keçirir, bəzənsə göz yaşlarıma hakim ola bilməyib ağlayırdım.
Əlbəttə, Ali Baş Komandanımız, Prezident İlham Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti, şəhidlərimizin qəhrəmanlığı, qazilərimizin, müharibə veteranlarımızın şücaəti sayəsində əldə etdiyimiz
bu Böyük Zəfər Azərbaycana asan başa gəlmədi. İgid, qəhrəman
oğullarımızın canı, qanı bahasına qazandıq bu Zəfəri. Şəhid vermədən, qurbanlarsız heç vaxt azadlıq qazanmaq mümkün olmayıb, indi də şəhid vermədən torpaqlarımızı azad edə bilməzdik.
Vətənin azadlığı, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını qurban verən bütün şəhidlər bizim əzizlərimiz – qardaşlarımız, övladlarımızdır. Azərbaycan xalqı var olduqca onları heç bir zaman
unutmayacaq, daim böyük ehtiram və fəxarət hissilə yad edəcəklər. Biz onları itirməklə əslində yenidən qazandıq. Ölümləri və
şücaətləri ilə tarix yazan bu igid oğullar Azərbaycana yeni Şanlı
Tarix, yeni ölməz Qəhrəmanlar qazandırdılar. Bu cür vətənpərvər,
qəhrəman oğulları bizə bəxş edən – dünyaya gətirən, kirpiyi ilə od
14
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götürə-götürə, minbir əzab-əziyyətlə böyüdən, gözünün nurunu,
ürəyinin yağını yedirən Azərbaycan analarıdır. Yalnız bir Azərbaycan-türk qadını dünyaya belə igid, qeyrətli, Vətəni üçün canından
keçən, eyni zamanda, humanist, insanpərvər övlad gətirə bilər.
Nə çox oldu yaralı döyüş yoldaşını güllə yağışı altında savaş alanından çıxararkən, yaxud da partlayış zamanı dostunun üzərinə
atılıb bədəni ilə onu örtərək ölümdən qoruyan, özü isə şəhid olan
cəsur oğullarımız. Bu cür qəhrəman, vətənpərvər övladlar böyütdüyünüz üçün Siz Şəhid analarının qarşısında böyük ehtiram və
minnətdarlıqla baş əyirik. Laylalarınız və əmizdirdiyiniz halal südünüzlə Vətən sevgisini övladlarınıza ilk öncə siz aşıladınız. Və bu
gün şəhidlərimiz üçün biz nə qədər ağlayıb, üzülsək də, siz Analar
qədər canımız acıya bilməz. Çünki sizin canınızdan can qopdu, bu
Vətən üçün canınızdan əziz övladlarınızı qurban verdiniz. Heç kimsə ana qədər övladın ağrı-acısını duya bilməz, bu dərdin ağırlığını
da heç kimsə ana qədər hiss edə bilməz. Övlad acısı dərdlərin ən
böyüyü, ən ağrılısı, ən çarəsizidir.
Əzizinəm, bala dərdi,
Kəs bağrımı, al bu dərdi.
Hər dərdin məlhəmi var,
Məlhəmsiz bala dərdi.
Vətənimə can dedim,
Can, sənə qurban, dedim.
Övladdan qurban olmaz,
Canımı qurban dedim.
Yalnız bir Azərbaycan qadını ciyərparəsini Vətənə qurban verib, dünya boyda dərdini, ağrı-acısını qəlbinə gömüb, başını dik
tutaraq qürurla “Vətən sağ olsun” deyə bilər. Bu, anadan böyük
mətanət, dəyanət tələb edir. Siz həm mətanətli, həm də dəyanətlisiniz, əziz Şəhid Anaları!
15
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Azərbaycan qadınları mərdlikdə, qeyrətdə, igidlikdə heç də kişilərdən geri qalmır. Tarixdən bilirik ki, Vətənin azadlığı uğrunda
savaşlarda qadınlarımız lazım gələndə kişilərlə çiyin-çiyinə qılınc
çalıb vuruşublar. Bu gün də belə qadınlarımız yox deyil. Hər bir
Azərbaycan anası, Azərbaycan qadını cəbhədə oğlu ilə, qardaşı,
ömür-gün yoldaşı ilə birlikdə vuruşmağa hazır idi, lazım gəlsə vuruşacaqlardı da. Ancaq şükürlər olsun, bizim güclü Ordumuz, igid
oğullarımız var. Azərbaycan anaları belə vətənpərvər, qəhrəman
oğullar böyütməklə Vətən qarşısında olan borclarını zatən layiqincə yerinə yetirmişlər.
İgid oğullarınız qərinələr, əsrlərboyu danışılıb, yazılıb nəsildən-nəsilə ötürüləcək qəhrəmanlıq dastanlarını bu qısa – 44
günlük Vətən müharibəsinə sığdırdılar. Şəhadətə qovuşan qəhrəman övladlarınız Sizə mükafatların ən böyüyünü, fəxri adların ən
şərəflisini bağışladı: Şəhid anası, Şəhid atası. Məhz bu şərəfli adın
sayəsində siz valideynlər həyata tutundunuz. Bu adın işığı bundan
sonrakı həyatınızda daim mayak kimi yolunuzu aydınladacaq, bu
adın əzəməti sizə yaşamaq üçün güc verəcək.
Qarabağımızı qaytarmaq bizə asan başa gəlməsə də, Azərbaycan xalqı nəhayət, 30 ildən sonra Müzəffər Ordumuzun, şəhidlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində tarixi torpaqlarımızın mənfur
erməni işğalından azad edilib, Vətənimizin bütövlüyünün bərpa
olunması ilə təsəlli tapıb, qürur duyur. Təsəlli tapırıq ki, bu günə
qədər Qarabağ uğrunda canını fəda edən şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, onların hamısının qisası alındı. Qürur duyuruq ona
görə ki, Azərbaycan xalqı artıq bütün dünyada qəhrəman xalq
kimi özünü təsdiq etdi.
Bu gün həyat yoldaşları şəhid olmuş gənc qadınlarımızın zərif
çiyinlərinə də çox ağır və məsuliyyətli, eyni zamanda, şərəfli bir
öhdəlik düşür. Ömür-gün yoldaşlarının onlara və Vətənə əmanət
etdikləri övladlarını təkbaşına həm qəhrəman atalarının adına,
həm də Vətənə layiqli övladlar kimi böyüdüb, tərbiyə etmək.
16
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Əminəm ki, Azərbaycan qadınları bu şərəfli missiyanın öhdəsindən də ləyaqətlə gələcəklər. Çünki Azərbaycan qadınları güclüdür,
qeyrətlidir, qürurludur. Onlar hətta şəhid oğullarının, ömür-gün
yoldaşlarının tabutunu – dünya qədər böyük, dağlar qədər ağır
dərdi çiyinlərində daşıyacaq qədər güclüdürlər. Rəbbim bir daha
heç zaman Azərbaycan qadınlarını bu qədər ağır, ağrılı dərdlə imtahan etməsin. Sonda “Ağlama, Şəhid anası” mənsur şeirimin son
misraları ilə üzümü bütün Şəhid Analarına tutub deyirəm:
“Oğlun Vətən uğrunda şəhid oldu - əbədiyyətə qovuşdu. Ancaq səni yalnız buraxmadı. Səni bütün Vətən oğullarının anası etdi
– oğlunun silahdaşları, bütün Azərbaycan oğulları indi sənin oğlundur. Sənin oğlun da yalnız sənin deyil, Vətənin – Azərbaycanın,
xalqın oğludur. Ağlama, Şəhid anası!
Başını dik tut, qürurla gəz! Sən qəhrəman anasısan – Şəhid
anasısan! Sil gözünün yaşını, ağlama, Şəhid anası! Ağlama, Şəhid
anası!”
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Nüşabə Səməndər
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OVÇU BABANIN DÖYÜŞÇÜ NƏVƏSİ

Qısa tanıtım: Əsgər Abbasov Ruslan Hikmət oğlu 25 may
2000-ci ildə Bakı şəhərinin Sahil qəsəbəsində dünyaya gəlmişdi.
Atası Hikmət Masallının Xırmandalı kəndindəndir. Hazırda Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətində yaşayır. Ruslan orta
təhsilini Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsindəki Əliheydər Kazımov adına 228 saylı tam orta məktəbdə alandan sonra ailəsinə
maddi kömək göstərmək məqsədi ilə müxtəlif işlərdə çalışmışdı.
2019-cu ilin aprel ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdı. Agcabədi rayonunda “N” saylı hərbi hissədə 3 ay xidmət
edəndən sonra Beyləqan ərazisindəki hərbi hissəyə göndərilmişdi. 27 sentyabr 2020 -ci ildə quldur erməni silahlı birləşmələrinin növbəti təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu bütün
cəbhə xətti boyunca əks-hücum əməliyyatına başlayanda Ruslanın xidmət etdiyi tabor düşmənin strateji postlarını bir-birinin
ardınca ələ keçirməyə nail olmuşdur. Döyüş meydanında şücaət
göstərən Ruslan Abbasov 14 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli şəhəri18
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nin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. 16 oktyabrda Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki Şəhidlər
xiyabanında dəfn olunub.
“Anasını sevən oğul Vətənini də sevər...”
...Vaxtilə ata-anası Ruslanın əlindən tutub Sahil qəsəbəsindəki Əliheydər Kazımov adına 228 saylı tam orta məktəbin birinci
sinfinə birgə aparmışdılar. Amma illər sonra anası Leyla xanım
yeganə oğlunu hərbi xidmətə tək yola salmışdı. Qürbətdə yaşayan atasının Sahil qəsəbəsində yaşayan əmisi oğlu Abbasın həyat
yoldaşı Kamilə xanım deyir ki, Ruslanı hərbi xidmətə yola saldığımız gün nəvəm Dürrə əlində milli bayrağımızı tutmuşdu: “Necə
oldusa həmin bayraq çağırışçıları hərbi xidmət yerinə aparan avtobusun üzərinə yerləşdirildi. Dürrə də həmişə deyərdi ki, nənə,
qoy Leyla xala Ruslan əmiyə zəng edəndə desin ki, əsgərlikdən
qayıdanda mənim bayrağımı gətirsin!..” Şəhid Ruslanın üçrəngli
bayrağımıza bükülmüş nəşi qəsəbəyə gətiriləndə adamların əllərində dövlətimizin və qardaş Türkiyənin yüzlərlə bayrağının dalğalandığını görən Dürrə çox kövrəlib, nənəsinə deyib ki, kaş mən
Ruslan əmidən o bayrağı istəməyəydim: “Bax gör özü ilə nə qədər
bayraq gətirib?!. “
Şəhid Ruslanın tabutu son mənzilə izdihamla yola salındı. Kamilə xanım deyir ki, Ruslan uşaq çağından anasına çox bağlı övlad
idi. “Anasını sevən oğul Vətənini də sevər... Vətənimizi yaşadan,
Azərbaycanın adını daim uca edən Ruslan kimi qəhrəman oğullarımızdır...”
...Ruslanın anası Leyla xanım oğlu barədə danışmağa çətinlik
çəkir. Qardaşı Ramizin evində şəhid oğluna aid xatirə guşəsində
saxlanılan şəkillərə baxa-baxa kövrəlir. O, cavan gəlinlik çağlarından ailənin bütün ağırlığını öz üzərinə götürmüşdü; qızı Aygünə,
oğlu Ruslana həm ata, həm ana olmuşdu. Leyla xanımın qadın ta19
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leyi doğrudan da nağıla bənzəyən acı bir həqiqət idi. Təkbaşına 2
uşağını boya-başa çatdırmaq üçün kişi kimi əzab-əziyyətlərə qatlaşmışdı.
Ruslan anasına necə Yeni il sürprizi etmişdi?
2019-cu ildə dekabr ayının ortaları idi. Ruslan zəng edib anasına təsəlli verdi: “Darıxma ana, inşallah, bir də sənə dekabrın 31də zəng edib Yeni il münasibətilə təbrik edəcəyəm. Qismət olsa,
həmin gün sənə yaxşı sürpriz edəcəyəm...”
Leyla xanım Yeni il ərəfəsində Ruslanı yuxusunda görür. Yuxuda
böyük qardaşı Rafiq ona deyir ki, gözün aydın olsun bacı, Ruslan
gəlib, bizdədir!.. Leyla xanım ertəsi gün yuxusunu qardaşına danışıb və dekabrın 31-də Ruslanın zəngini intizarla gözləyib. Amma
həmin gün doğrudan da Ruslan qısamüddətli məzuniyyətə gəlib,
əvvəlcə dayısıgilə baş çəkib. Rafiq də Leyla xanıma xəbər verib ki,
sənin yuxun çin çıxdı... Beləcə, Ruslan gözlənilməz gəlişi ilə anasına yeni il sürprizi eləyib...
Leyla xanım da böyük sevinc içində 2020-ci ilə əsgər oğlu ilə
birgə qədəm qoyub. Qəribə də olsa, Ruslan səkkiz gün ərzində bütün qohum-əqrəbasıyla görüşüb.
...Yanvarın 9-da on günlük məzuniyyəti başa çatan Ruslan hərbi
hissəyə dönür. Vətən qarşısında borcunu layiqincə yerinə yetirir,
hərbi təlimlərdə daha yeni biliklər, vərdişlər əldə edir. Nümunəvi
əsgər kimi döyüş hazırlığını yüksəldir.
Tərxis olunmağına on gün qalmışdı…
...Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il oktyabrın 1-dən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında imzaladığı Sərəncamdan xəbər tutan Ruslanın bütün əsgər yoldaşları kimi sevinci
20
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yerə-göyə sığmırdı. Sentyabrın 14-də o, anasına zəng edib oktyabrda ordudan tərxis olunacağını demiş, hətta bu münasibətlə
onu təbrik də etmişdi. Leyla xanım da oğlunun gəlişinə qurbanlıq qoç sifariş edib, tədarük görməyə başlamışdı. Gözaydınlığına
gələcək adamları da öz evində şərait olmadığına görə qardaşı Ramizin evində qarşılayacaqdı...
Amma el məsəli var, deyirlər ki, "sən saydığını say, gör, fələk
nə sayır." 27 sentyabrda Azərbaycan Ordusu düşmənin təxribatlarına qarşı əks-hücum əməliyyatına başlayanda Ruslangilin taboru ilk gündən erməni qəsbkarları ilə döyüşərək misilsiz şücaət
göstərirdi. Ruslan isə müharibədə iştirak etdiyini intizarla yolunu
gözləyən anasından bir müddət gizlətməyə çalışıb. Möhsün adlı
döyüş yoldaşı Ruslanın özünü çox təmkinli, mərd və qorxmaz
aparmasını sonralar belə nəql etmişdi. “Müharibə başlayan gün
mən çox həyəcan keçirirdim. Ruslan mənə su gətirdi. Təsəlli verdi,
dedi ki, darıxma, hər şey yaxşı olacaq, biz qalib gələcəyik!..”
Ruslanın qalibanə gülüşü silahdaşlarını qələbəyə ruhlandırırdı
...Uşaq çağı Ruslan ata-baba yurdu Xırmandalı kəndində çox
olmuşdu. Babası Babakişinin kənddəki ovçu yoldaşları barədə
söhbətlərini nağıl kimi dinləmişdi. Onu da yaxşı bilirdi ki, Birinci
Qarabağ müharibəsinin izləri Xırmandalı sakinlərinin də taleyindən yan keçməmişdi. Qarabağ uğrunda döyüşlərdə ata-baba yurdunun yeddi gənci şəhid olmuşdu... İndi İkinci Qarabağ savaşında
düşmənin ard-arda yeddi postunu ələ keçirəndə nədənsə Ruslan
Xırmandalı kəndinin yeddi şəhidini xatırlamışdı və onların qisasını
aldığı üçün qalibanə gülümsünmüşdü... Tabor komandiri, kapitan
Mahur Həmidov Leyla xanıma Ruslanın üzündən əskik olmayan
təbəssümündən söhbət açanda demişdi: “Yağışlı havalarda qarovulda dayananda gülə-gülə deyirdi ki, komandir, siz məni həmişə
yağış yağanda posta yollayırsınız. Qorxu bilməzdi, çox cəsur və in21
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tizamlı əsgər idi Ruslan, döyüşlərdə həmişə qabaqda gedirdi... Öz
şirin təbəssümü, gülərüz və mehriban davranışı ilə hamının hörmətini qazanmışdı... Ruslanın qalibanə gülüşü silahdaşlarını qələbəyə ruhlandırırdı… ”
“Şuşaya qələbə bayrağını özüm sancacağam”
...Bölük komandiri, leytenant Elvin Məmmədzadə də Ruslanın xətrini çox istəyirdi, bəzən anası Leyla xanımla danışmaq üçün
ona öz telefonunu verərdi. Ali hərbi təhsil almış 23 yaşlı Elvin oktyabrın 14 –də kəşfiyyatdan qayıdanda artıq Ruslan həyatda yox
idi, növbəti döyüş əməliyyatında vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərkən həlak olmuşdu. Ruslanın düşmənin sayca 8-ci postunu
ələ keçirərkən şəhid olması gənc leytenantı çox sarsıtmışdı. Axı
Ruslan ona: “Komandir, Şuşaya qələbə bayrağını özüm sancacağam” demişdi... Leyla xanıma telefonla başsağlığı verəndə bölük
komandiri vəd verib ki, sağ qayıtsam, Ruslanın necə igid əsgər olması haqqında ətraflı danışacağam. Amma Elvin də Şuşa döyüşləri
zamanı şəhid olub. Ölümündən sonra leytenant Elvin Məmmədzadə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə "Azərbaycan Bayrağı" ordeni, “Vətən uğrunda”, “Qubadlının
azad olunmasına görə”, əsgər Ruslan Abbasov isə “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edildi.
Bu gün şəhid anası Leyla xanımın yeganə arzusu Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində şəhid ailələrinə veriləcək mənzildə
Ruslanın adına çıraq yandırmaq, otaqların birində onun xatirə
guşəsini yaratmaqdır. Ruslanın da keçdiyi qısa və şərəfli ömür yolu
göstərir ki, o, Vətənə, anaya məhəbbəti, xalqına və soykökünə sədaqəti ilə yaddaşlarda əbədi yaşamaq haqqı qazanıb.
17 mart 2021-ci il.
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ÖLÜM ŞAHƏ QALXIB KİŞNƏYƏN YERDƏ...

Qısa tanıtım: Baş gizir Abbasov İntiqam Yavər oğlu 1978-ci il
sentyabrın 21-də Masallı rayonunun Köçəkli kəndində anadan
olub. 1985-1996-cı illərdə Sərhəddin Rəhimov adına Köçəkli kənd
tam orta məktəbində təhsil alıb. 1996-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə
çağırılıb. Hərbi xidmətdən sonra birillik gizir hazırlığı kursu keçərək
müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətini davam etdirib. 6 il
Naxçıvan Muxtar Respublikasında “N” saylı hərbi hissədə gizir rütbəsində tank komandiri kimi vəzifə borcunu yerinə yetirib. 2016cı ilin Aprel döyüşlərində iştirak edib. 2017-ci ildə baş gizir rütbəsinə layiq görülən İ.Abbasov qüsursuz xidmətlərinə görə dəfələrlə
diplomlar, fəxri fərmanlar və medallarla təltif edilib.
2020-ci il sentyabrın 27-də işğal altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Cəbrayılın
7 kəndinin azad edilməsində sücaət göstərib. Sentyabrın 29-da
cəsur gizir Füzulidə strateji yüksəkliklərdən birinin geri alınması
zamanı aldığı qəlpə yarasından şəhid olub. Masallı rayonunun Köcəkli kəndində dəfn olunub.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə
İntiqam Abbasov ölümündən sonra "Vətən uğrunda", "Füzulinin
azad olunmasına görə" və "Hərbi xidmətlərə görə" medalları ilə
təltif edilib.
***
...İntiqamın Vətənə sonsuz məhəbbəti, elə-obaya bağlılığı və
sevgisi doğma Köçəklidən başlamışdı. Təhsil aldığı orta məktəb
şəhid Sərhəddin Rəhimovun adını daşıyırdı. Sərhəddindən başqa
digər həmkəndliləri Ceyhun, Fəttah da Birinci Qarabağ savaşında şəhid olmuşdular. Böyük qardaşı Əlirza isə ağır yaralanmışdı.
Kim bilir, bəlkə İntiqamın hərbçi olmaq istəyi düşməndən onların
intiqamını almaq hissindən yaranmışdı?! O, məktəbdə riyaziyyat
fənnini yaxşı mənimsədiyinə görə hamıdan seçilirdi. Müəllimləri,
bir parta arxasında oturduğu şagird yoldaşları, yaxınları İntiqamın
riyaziyyatçı olacağını düşünsələr də, o öz taleyini şərəfli hərbçi
peşəsinə bağladı. Həqiqi hərbi xidmətdən sonra Müdafiə Nazirliyinin “Gizir hazırlığı kursu”na qəbul olundu. Sevib-seçdiyi peşənin
müqəddəsliyindən hər zaman qürur duydu. Hərbi təlimlərdə silah
və texnikadan istifadə etməyi, döyüş taktikasını mükəmməl öyrəndi. Qızı Xədicə, oğlu Əli ataları ilə fəxr edirdilər. 2006-cı ildən
İntiqam xidmətini Pereküşkül hərbi şəhərciyində davam etdirirdi.
Piyadaların Döyüş Maşınının (BMP) komandiri olan İntiqam Abbasov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yubiley medalları ilə təltif
edilmişdi, 2016-cı ildə Aprel döyüşlərində şücaət göstərmişdi.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş giziri kimi yaxasını “Qüsursuz xidmətə görə” III, II və I dərəcəli medallar bəzəyirdi... Allaha
ibadət etdiyinə, namaz qıldığına görə xidmət etdiyi hərbi hissədə
“Hacı” titulu qazanmışdı. Hər dəfə yolu doğma Köçəkliyə düşəndə
İntiqam kənd qəbiristanlığında əzizlərinin və şəhidlərin məzarlarını bir-bir ziyarət edərdi. Ceyhun Yaqubov, Fəttah Şamıyev, 2000ci ildə hərbi xidmətdə həlak olan Gülhüseyn Orucov... Baş daşları
yan-yana olan Sərhəddin və Əli Rəhimovlar isə əmioğlu idilər. Əli
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2014-cü ildə təmas xəttində baş verən döyüşlər zamanı həlak olmuşdu. Ölümündən sonra “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” III
dərəcəli medal ilə təltif edilən Əlinin 19 yaşı vardı. İntiqam hər
dəfə bu şəhid məzarlarının önündə dayanıb ruhlarına dua oxuyanda ürəyində düşmənə sonsuz nifrət hissi oyanardı...
Əgər şəhid olsam...
...Sentyabrın 24-də qızı Xədicənin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix-coğrafiya fakültəsinə daxil olması xəbərini
eşidəndə İntiqam çox sevinmişdi. Ömrünün 23 ilini hərbi peşəyə
həsr edən 42 yaşlı baş gizir ilk övladının tələbə adını qazanması münasibətilə evində təşkil olunan qonaqlıq məclisində iştirak
etdiyi günün ailəsi ilə son görüş günü olacağını hardan biləydi?!.
Müəllimlik peşəsini seçən qızı Xədicəyə söz verdi ki, tezliklə məzuniyyətə çıxacaq, onu daxil olduğu ali məktəbə özü aparacaq, gedib-gələcəyi yolları öyrədəcək. Amma...
Sentyabrın 27-də işğalçı erməni faşistləri tərəfindən Azərbaycanın Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Ağdam, Ağdərə istiqamətlərində
Milli Ordumuzun mövqeləri iriçaplı silahlardan, ağır artilleriyadan
atəşə tutulanda İntiqam “öncə Vətən” deyib dərhal hərbi hissəyə
dönməyə qərar verdi. Həyat yoldaşı Sifayi xanım deyir ki, bizimlə
vidalaşanda İntiqam Kərbəla şəhidi Həzrət İmam Hüseynə salavat
və salam gətirdi. Sanki müqəddəs bir yola - əbədiyyət yoluna çıxdığını bilirdi. Bilirdi ki, bu müqəddəs YOL onu Qarabağa - şəhidlərimizin qisasını almağa aparır. Bu yol mərdlik, cəsurluq, vətənpərvərlik yolu idi. Bu yol qəhrəmanlığa və şəhidliyə yüksəliş idi...
Qatıldığı hərbi hissə əks-hücum zamanı düşmənin canlı qüvvəsini
və döyüş texnikasını məhv edə-edə Füzulinin, Cəbrayılın bir neçə
kəndini, strateji yüksəklikləri azad etməyə nail oldu. Qaraxanbəyli
kəndində son döyüşündən qabaq İntiqam qaynı Kamran Əbilova
zəng edib: “Bu savaş ölüm-qalım savaşıdır, nəyin bahasına olursa,
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olsun torpaqlarımızı geri almalıyıq, əgər şəhid olsam, uşaqlar sənə
əmanət olsun...” demişdi. Qardaşı Sədinin dediyinə görə, İntiqam
sentyabrın 29-da sübh namazından sonra şəhadətə qovuşub.
Şəhid oğluna layla çalan Həqiqət ana...
Həqiqət Şıxverdi qızının boya-başa çatdırdığı 4 oğlunun hər
biri Vətənə övladlıq borcunu sədaqətlə yerinə yetirmişdi. Şəhid
balası son mənzilə yola salınan o payız günü göz yaşlarından köynək geyən ana layla deyirdi. O gün Həqiqət özü sanki anası ağlayan Vətən idi... İntiqamın beşiyinin başında çaldığı layla ilə şəhid
balasını yola salırdı:
Laylay dedim, can dedim,
Yuxudan oyan dedim...
İntiqamın doğma övladlarından nigaran RUHU da ana laylasının sehrində rahatlıq tapırdı. O gün qəhrəman İntiqamın nəşi
Vətən yoluna çıxdığı doğma Köçəklidə “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!”, "Qarabağ Azərbaycandır!”, “Ən böyük əsgər, bizim əsgər” nidaları altında uğrunda canını fəda etdiyi torpağa əmanət
edildi. Böyük izdihamla keçirilən dəfn mərasimində baş gizir İntiqam Abbasovun tabutunun büküldüyü Azərbaycan bayrağını
Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov şəhidin məktəbli oğlu Əli Abbasova təqdim edəndə dedi: “Sizin atanız
Vətən uğrunda şəhid olub. Onun ruhu qarşısında hər birimiz baş
əyirik.” Əli müqəddəs bayrağı öpərək gözlərinin üstünə qoydu. Artıq İntiqam təkcə öz övladlarının yox, boy atdığı Köçəkli kəndinin
adını dillər əzbəri eləmişdi. Bəli, Vətən şəhid övladlarının hesabına yaşayırsa, deməli onu göz bəbəyi kimi qoruyanlar var. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda minlərlə Vətən oğlunun sayəsində
qazandığımız Qələbədə baş gizir İntiqam Abbasovun da payı var26
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dı. Bu gün hər birimiz Vətən torpaqlarımızın azadlığı yolunda canını əsirgəməyən İntiqam kimi igidlərə borcluyuq... Şəhid məzarının
önündə deyildiyi kimi, hər bir Azərbaycan gənci öz qəhrəmanlarını tanımalı, onların keçdiyi həyat yolunu öyrənməlidir...
İntiqamın ömrünün davamı olan xatirələr...
Millət vəkili Məşhur Məmmədovun köməkçisi Hekayət
Nəzərovla Köcəkli kəndində
olarkən şəhidin ailə üzvləri
ilə görüşdük, oğlu şəhid olandan bir neçə gün sonra infarkt
keçirmiş Həqiqət ananı kənd
tibb məntəqəsinin həkimi Fəzail Mehdiyev müayinə edirdi. İntiqam barədə xatirələrini
danışmaq nə qədər ağır olsa
da, qardaşları Əlirza, Sədi və
Ramin onunla fəxr etdiklərini
söylədilər. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan Əlirzanın oğlu Zaur Əhədli də Vətən müharibəsində başından qəlpə
yarası almışdı.
İntiqamın oğlu Əli atası ilə özünün həyat hekayəsini bizə qürur hissi ilə danışır: “Sinif yoldaşlarıma həmişə atamın məni hərbi
döyüş maşınlarına baxmağa apardığından bəhs edərdim. Atam
dəfələrlə Bakıda Azadlıq meydanında keçirilən paradlarda öz hərbi döyüş maşını ilə öndə gedərdi...”
...İşdən evə gələndə namaz qılıb, ibadət edəndən sonra övladlarını öpüb-oxşayanda İntiqam onlara başlarını dik tutmağı tövsiyə edərmiş. Bir də həyat yoldaşına son vaxtlar tez-tez deyərmiş
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ki, əgər həlak olsam, məni atamın məzarının yanında dəfn etdirərsiniz... Şəhidin tələbə qızı Xədicə təhsil xərclərinin Masallı Təhsil
Fondu tərəfindən ödəniləcəyini razılıqla dilə gətirdi. Bildirdi ki,
ali təhsil müəssisələrində pedaqoji təhsil alan imkansız və şəhid
ailələrinin qızlarına fondun maddi və mənəvi dəstək göstərməsi
alqışa layiqdir. Xədicəyə “Şah İsmayıl” kitabını hədiyyə etdik, çox
sevindi: “Mən Azərbaycan tarixini, Şah İsmayıl haqqında yazılanları həvəslə oxuyuram” dedi. İntiqamın kiçik qardaşı Ramin isə dedi
ki, Köçəkli kəndində şəhidlərin xatirəsinə abidə kompleksi inşa
olunur. Tikintisi kənd xeyriyyə cəmiyyətinin təşəbbüsü və xeyirxah
insanların köməyi ilə reallaşan abidədə kəndin bütün şəhidlərinin
adları və şəkilləri həkk olunacaq.
Onu da qeyd edək ki, Masallı şəhərinin mərkəzində və kəndlərində Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin adlarının əbədiləşdirilməsi və xatirələrinə ucaldılan abidə kompleksləri
onların ruhuna hörmət və ehtiramın təcəssümüdür. Əbədiyyətə
qovuşmuş igid və qəhrəman döyüşçülərimizin xatirəsinin əziz tutulması onların doğmalarının və bütün rayon sakinlərinin böyük
razılığı ilə qarşılanır.
28 aprel 2021-ci il
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MASALLIDAN ŞUŞAYA PİYADA GEDƏCƏKDİ...
Qısa tanıtım: Ağayev Ağamalı Şamil oğlu 1996-cı il sentyabrın 23-də Masallı rayonunun
Çaxırlı kəndində anadan olub.
2002-2004 - cü illərdə Sarıcəfərli kənd ümumi orta məktəbində, 2004-2013-cü illərdə Çaxırlı kənd tam orta məktəbində
təhsil alıb. 2 oktyabr 2014-cü
ildən 28 aprel 2016-cı ilə kimi
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Tərtər rayonunda yerləşən
"N" saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Nümunəvi hərbi xidmətinə görə
dəfələrlə təşəkkürnamələr alıb. 2016-cı ilin aprel ayında Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş döyüşlərdə
iştirak edib.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü qatılıb. Cəbrayılın və Füzulinin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Oktyabrın 19-da Füzuli döyüşləri zamanı yaralı hərbi qulluqçunu döyüş meydanından
çıxaranda qəhrəmancasına şəhid olub. Doğulub boya-başa çatdığı
Masallı rayonunun Çaxırlı kəndində böyük izdihamla son mənzilə
yola salınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Ağamalı
Ağayev ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.
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Tarix dərsini səngərdə keçən əsgər
Tarix qəhrəmanlar yaratdığı kimi, qəhrəmanlar da tarixi yaradırlar. Ağamalı Ağayevin sinif yoldaşı və yaxın dostu Siyaməddin
Abdullayev deyir ki, o, həmişə tarixin və xalqımızın qan yaddaşında əbədi qalan 20 Yanvar faciəsindən, Xocalı soyqırımından ürək
ağrısıyla danışardı, dərslərini də yaxşı oxuyurdu. “Masallı Regional
Kollecinin aqronomluq fakültəsinə qabul olsa da, maddi çətinlik
ucbatından təhsilini davam etdirə bilmədi.”
Ağamalı həqiqi hərbi xidmətə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Tərtər rayonu ərazisində yerləşən "N" saylı hərbi hissədə başlamışdı. Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlıq rəmzi sayılan Mübariz
İbrahimovun adını daşıyan postu milli qəhrəmanımızın əmanəti
kimi canla-başla qoruyurdu. Ordudan tərxis olunmağa bir neçə
gün qalmış namərd düşmən qoşunların təmas xəttində silahlı təxribatlar törətdi, dinc əhaliyə hücum etdilər. Ən yeni tariximizin şanlı səhifəsi olan qısamüddətli Aprel döyüşlərində iştirak
edən Ağamalı Ağayev 28 aprel 2016-cı ildə ordu sıralarından tərxis
olundu.
İşğalçılardan təmizlənmiş ərazilərimizdən söhbət düşəndə
həmişə dost-tanışlarına deyərdi ki, erməni faşistləri Qarabağ
bölgəsində layiq olmadıqları cənnət kimi gözəl guşələrimizi ələ
keçirib, Azərbaycan təbiətinə vandal mədəniyyətlərini sərgiləyiblər. “Amma Aprel qələbəmizlə onlara sübut etdik ki, işğalçıya
yerini göstərmək üçün ən yaxşı təsir vasitəsi ordumuzun gücüdür...”
...Ağamalı Ağayev torpaqlarımızı düşməndən azad etmək arzusu ilə yaşayan, tarix dərsini döyüş səngərində keçən əsl Vətən əsgəri idi. Eyni zamanda o, dostluqda, yoldaşlıqda sədaqətli, böyük
ürəyə malik cəfakeş şəxsiyyət idi.
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Atalar yaxşı deyib: “Kasıb mərd olar”
Bir gün Ağamalı eşidir ki, iş yoldaşlarından birinin uşağı ağır
xəstədir. Və onun təcili cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacı var. Ancaq iş yoldaşı maddi imkansızlıq ucbatından uşağı əməliyyat etdirə bilmir. Ağamalı aylıq əmək haqqını alan kimi dərhal aparıb iş
yoldaşına verib: “Cərrahiyyə əməliyyatını yubatmaq olmaz” deyir.
Siyaməddin deyir ki, mən Ağamalının dostu olmağımla həmişə
fəxr etmişəm. O özü maddi cəhətdən kasıbçılıq çəksə də, çox güclü
iradəyə malik idi. Çalışırdı ki, heç kim imkansızlıqdan darda qalıb
əzab-əziyyət çəkməsin. Tanıdığı insanların sevincinə də, kədərinə
də şərik olmağı bacarırdı. Həzrət Əli (ə) kəlamlarının birində buyurur ki, ən böyük düzgünlük və mənfəət ağıllı və imanlı, mənəviyyat
sahibi olan insanlarla yoldaşlıqdı. Ağamalı da belə yoldaşlardan idi.
...Ağamalı 2016-cı ildə həm işləmək, həm də ali təhsil almaq
məqsədi ilə Rusiyaya getsə də, iki ildən sonra Azərbaycana qayıdıb
gəldi. Atası Şamil Ağayev deyir ki, Ağamalı uşaqlıqdan qorxmaz,
cəsur, vətənsevər idi. “Aprel döyüşlərində böyük şücaət göstərmişdi. O vaxtdan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Vətən müharibəsinin başlamasını intizarla gözləyirdi...”
Oğlunun zəhmətkeş, ailəcanlı olduğunu söyləyən Rəsmiyyə
xanım deyir: “Ağamalı ailədə çox mehriban, gülərüz, qərarında qətiyyətli idi. Müharibəyə də sevinə-sevinə, könüllü getdi...” Şəhid
anasının söhbətinə qulaq asdıqca istər-istəməz adamın qəlbində
kövrək duyğular baş qaldırır, varlığına kədər hissi hakim kəsilir:
“Gözləyirdim ki, oğlum müharibədən sağ-salamat qayıtsın, ona
toy edim, lakin onun bəylik otağına cənazəsinə bükülmüş müqəddəs bayrağımız gəldi. O bayraq ki, Ağamalı onun Qarabağın mədəniyyət paytaxtı Şuşada dalğalanmasını illər idi ki, arzu edirdi...
Mənim bir oğlum vardı. Amma indi o, təkcə mənim deyil, Azərbaycan xalqının, bütöv bir millətin övladıdır..”
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“Şuşa alınan gün...”

...2020-ci ilin iyul ayında ermənilərin yeni ərazi iddiası ilə Tovuz rayonunun sərhədlərini atəşə tutması, əsgərlərimizlə birlikdə
yüksək rütbəli zabitlərimizin şəhid olması xəbəri hər kəsin səbir
kasasını daşırmışdı. Azərbaycanın vətənpərvər gəncləri şəhidlərimizin qisasını almaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək eşqi
ilə ayağa qalxmışdılar. O vədələrdə Ağamalı və dostu Siyaməddin
əhd-peyman edirlər ki, inşallah, Şuşa işğaldan azad olunsun, Masallıdan ora birlikdə piyada gedəcəklər. Sentyabrın 23 -də Ağamalı öz dostları ilə 24 yaşını qeyd edib. Ertəsi gün sevinə-sevinə
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı şöbəsində könüllü olaraq qeydiyyata alınmaq üçün müraciət
edib. Vətən müharibəsi başlayandan iki gün sonra isə ata-anasına:
“Döyüşə gedirəm, zəhmətinizi halal edin!” deyib və cəbhəyə yola
düşmüşdür.
Dayısı Yasər Bağırovla, bacıları Aygül və Dilarə ilə danışanda
deyərmiş ki, mənə görə qətiyyən narahat olmayın, hər şey yaxşı
olacaq, inşallah, sağ-salamat qayıdacağam!..
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Əsgər yoldaşlarının dediyinə görə, Ağamalı Ağayev manqa komandiri kimi döyüşə qatıldığı ilk gündən əlindəki pulemyot silahını bir dəqiqə də yerə qoymayıb. Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı rayonları
istiqamətində gedən döyüşlərdə əsgər yoldaşları ilə birlikdə düşmənin canlı qüvvəsini və döyüş sursatlarını məhv edib.
“Canavar kimi döyüşürdü”
Yaralansa da döyüş meydanını tərk etməyən Ağamalı yüksəklikdə düşmənlə üzbəüz dayanaraq son damla qanına kimi savaşıb. “Canavar” ləqəbli cəsur əsgər pulemyotla erməni əsgərlərini
qırıb-töküb.
Oktyabrın 19-da Füzuli döyüşləri zamanı yaralı hərbi qulluqçunu döyüş meydanından çıxaran zaman erməni snayperin gülləsinə tuş gəlir. Döyüş yoldaşı Gülverdi Bəbirov Ağamalının son
döyüşü barədə deyir: “Biz dağa qalxırdıq, üstümüzdə olan ağır
əşyaları, hətta dəbilqələrimizi çıxartdıq ki, üzüyuxarı rahat qalxaq.
Ən birinci mən ayağımdam yaralandım. Dedilər ki, gəl səni döyüş
meydanından çıxaraq. Dedim ki, ayağıma güllə yox, daş dəyib. İrəli
getdik, düşmənin səngərini dağıtdıq. Bu zaman düşmən snayperinin gülləsi Ağamalını boynundan ağır yaraladı...”
Başqa bir döyüş yoldaşı - Xırmandalı kəndindən olan könüllü əsgər Elmin Çobanov deyir ki, biz Ağamalı ilə bir-birimizə söz
vermişdik ki, hansımız yaralansaq və şəhid olsaq, digərimiz onu
döyüş meydanından çıxaracaq. “Belə oldu ki, Ağamalı ayağından
yaralandı, həm də onun silahının gülləsi qurtardı. Mən onu döyüş
meydanından çıxardarkən özüm də əlimdən yaralandım. Erməni
snayperin atəş açması ilə boğazından güllə yarası alan Ağamalı
qucağımda şəhid oldu. Mən isə o döyüşdə sağ qalmağıma görə
Ağamalıya borcluyam...”
Ağamalının şəhid olması xəbəri təkcə doğmalarını deyil, onu
tanıyan hər kəsi məyus elədi. Çaxırlı kəndində yaşayan jurnalist
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həmkarım Cavanşır Nəbiyev “Facebook” səhifəsində Ağamalı Ağayevi “Oğuz elinin sakit təbiətli, qartal baxışlı şəhid oğlu” adlandırır.
Şuşa azad olunan gün Siyaməddin Abdullayev şəhid dostunun
məzarı üstünə gəlib, onun ruhuna gözaydınlığı verib: “Bu gün
Şuşa işğaldan azad olundu”- deyib. Sinə daşına “Vətən mənə
ana, mən əsgərəm ona” sözləri həkk olunmuş Ağamalı Ağayevin
məzarını bugünlərdə millət vəkili Məşhur Məmmədovun köməkçisi Hekayət Nəzərovla birlikdə ziyarət edib: “Ruhun şad, məkanın
cənnət olsun igid Vətən oğlu!” dedik.
24 may 2021 -ci il
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MASALLIDAN PƏRVAZLANAN ŞAHİNİMİZ
Qısa tanıtım: Əsgər Ağayev Şahin Azər oğlu 13 dekabr
1993-cü ildə Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Atası Azər,
anası Qətibə xanım Masallının
Öncəqala kəndində boya-başa
çatıblar. Şahin 2000-2011-ci illərdə Bakı şəhəri, 286 saylı tam
orta məktəbdə təhsil almışdır.
2011-ci ildə Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olmuş, 2016cı ildə pilot ixtisası üzrə aldığı
təhsilini qırmızı diplomla başa
vurmuşdur. 2016-2017-ci illərdə Füzuli rayonunda yerləşən
“N” saylı hissədə həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur. Nümunəvi xidmətinə görə dəfələrlə hərbi
hissənin “Fəxri fərman” və “Təşəkkürnamə”sinə layiq görülmüşdür. Hərbi xidmətdən sonra bir müddət Azərbaycanın ən iri aviaşirkəti olan AZAL Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində çalışmışdır. Milli
Aviasiya Akademiyasının (MAA) məzunu kimi bir dəfə hava nəqliyyatında sınaq uçuşu keçirmişdir.
2020-ci ilin iyun ayında Tovuz istiqamətində düşmənin növbəti
təxribatı zamanı general Polad Həşimovun və Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin başqa zabit heyətinin şəhid olmasından sonra Şahin də Azərbaycan gənclərinin Milli Ordumuza dəstək aksiyasına
qoşulanlar və ərazi bütövlüyümüz uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək arzusunda olanların cərgəsində yer alıb. 2020-ci il sentyabrın
29-dan səfərbərliyə çağırılan Ş. Ağayev Vətən müharibəsində dö35
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yüşlərə Azərbaycan Ordusunun sanitar-kəşfiyyatçısı kimi qatılıb.
Oktyabrın 25-də Qubadlıda yaralı əsgər yoldaşının həyatını xilas
edərkən şəhid olub. Əvvəlcə Qaradağ rayonundakı ümumşəhər
qəbiristanlığında dəfn olunan şəhid Şahin Ağayevin məzarı az sonra Bakı şəhərində İkinci Fəxri Xiyabana köçürülüb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən Şahin Ağayev ölümündən sonra "Vətən uğrunda", “Füzulinin azad
olunmasına görə” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.
Yasamal rayonunda şəhidin yaşadığı binanın önünə xatirə lövhəsi vurulmuşdur.
Əbədiyyət yolçusu
...Uşaqlıqda hər kəsin yiyələnmək istədiyi bir peşə olur. Şahin
də uşaq çağlarından pilot olmaq arzusu ilə yaşayırdı. Adətən təyyarə və təyyarəçilərə verilən “şahin” sözü məcazi mənada həm
də cəsur, mərd, igid, qorxmaz adam mənasında deyilir. Bizim qəhrəmanımıza bu ad valideynləri tərəfindən təsadüfən qoyulmamışdı. Hələ orta məktəbin rus bölməsində təhsil alarkən anası Qətibə
xanımı qınayanlar da olub: “Rus dilində yaxşı təhsil almaq uşağınız
üçün çətin olacaq.” Amma Şahin məktəbi uğurla bitirib yüksək bal
toplayaraq Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul oldu. Həm yaxşı
oxuyurdu, həm də işləyib ailəsinə kömək edirdi. Atası Azər ağır
insult keçirəndən sonra yataq xəstəsi olmuşdu. Kiçik qardaşı Mehman da uzunmüddətli müalicəyə ehtiyacı olan ailə başçısına görə
ali təhsil almaq arzusunu reallaşdıra bilməmişdi, Heydər Əliyev
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsilini yarımçıq qoyub,
hərbi xidmətini başa vurandan sonra qapı və pəncərə ustası peşəsinə yiyələnmişdi. Ömürlük yatağa məhkum olan və nitq qabiliyyətini tamam itirmiş həyat yoldaşına qulluq edən Qətibə xanım
ailəcanlı oğulları ilə fəxr edirdi. Şahin Bakının Sabunçu rayonunun
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Zabrat qəsəbəsində yerləşən helikopter meydançasından ilk dəfə
2020-ci ilin martında hava gəmisi ilə sınaq uçuşu keçirmişdi. Pilotlar və onları müşahidə edən texniklər ildə iki dəfə tibbi müayinə
olunurdular. Ona görə Şahin həmişə sağlamlığının qeydinə qalırdı.
Evdə bir iş görəndə əlinə götürdüyü alətlə çox ehtiyatlı davranaraq deyirdi ki, əgər barmağında yüngülcə bir çapıq izi qalsa, ona
növbəti dəfə uçuşa icazə verməzlər... Mülki aviasiya sahəsinə aid
biliklərini daim artıran Şahin hətta ictimai nəqliyyatda yol gedəndə belə mütaliə edərdi. Bacarığına, çalışqanlığına görə gənc
pilotlar arasında sayılıb – seçilirdi.
Sevdiyi qız Bakıda ona görə qalmışdı
...Evlənməkdən söz düşəndə anasına məhərrəmlik ayından
sonra nişanlanacağını söyləyən Şahinin sevdiyi qızı qardaşı Mehman da tanıyırdı. Bilirdi ki, Nigar xanım (Ad şərtidir - N.Ə.) ali
məktəbi bitirəndən sonra Bakıda məhz Şahinə görə qalıb, ali təhsilli ingilis dili mütəxəssisidir, kirayədə yaşayır. Nigarla Şahin ailə
həyatı quracaqları günü gözləyirdilər. Lakin həyatda sevdiyimiz
insanlara sədaqətlə bərabər hər birimizin qəlbində müqəddəs
bir hiss – Vətən məhəbbəti yaşayır. Şahin də fədakar Azərbaycan
gənci olaraq Tovuzda ermənilərin sərhəddəki postlarımıza hücum
etməsini, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, general Polad Həşimovun şəhid olmasını həzm edə bilmirdi. Könüllü cəbhəyə getməkdən söz düşəndə özündən 4 yaş kiçik qardaşının ona “Sən mənə
həmişə ata əvəzi olubsan, müharibə başlasa mən gedəcəyəm”
təklifinə Şahin etiraz edib: “Mehman, böyük qardaş olan yerdə,
kiçik qardaş savaşa getməz...” Oğlunun qoçaq, mərd, vətənpərvər
olduğunu bilsə də, onu bu fikirdən daşındırmaq istəyən anasına
Şahin: “Mən getməsəm, gələcəkdə öz övladlarımın üzünə necə
baxaram?” deyə cavab verib. Namaz qılan, oruc tutan Qətibə xanım Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda savaş gününü səbirsiz37
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liklə gözləyən oğlu barədə belə deyir: “Allah elə bil ki, Şahini şəhid
olmağa hazırlamışdı...”
Müharibəyə qatıldığı ilk gündən Şahinin yalnız bir arzusu olub:
təki yaralanmasın, yoxsa müharibədən sonra sevib-seçdiyi pilot
peşəsinə davam edə bilməzdi. Hətta şəhid olmağı yaralanmaqdan və əlil olmaqdan üstün bilib. Ölüm təhlükəsi isə hər gün, hər
saat, anbaan artırdı. Şahin Ağayev sanitar-kəşfiyyatçı kimi həmlə
qrupunun tərkibində Füzulidə, Cəbrayılda, Hadrutda həm döyüşmüşdü, həm də yaralı əsgərlərə qulluq etmişdi...
Hər döyüş bir tarix idi...
24 oktyabrda Qubadlı istiqamətində qızğın döyüşlər gedirdi.
Müharibə əsgər və zabitlərin daxili potensialını, Vətən, torpaq,
yurd, dövlət qarşısında vətəndaşlıq borcunu sınağa çəkmişdi.
Özünü bu sınağa çoxdan hazırlayan Şahin də yüzlərlə igidimizlə
çiyin-çiyinə vuruşaraq Vətən tarixinin şanlı səhifələrini yazmaqda
davam edirdi. Vətən sevgisi hər gün əsgərlərimizi irəlilədir,qabağa aparırdı. Düşmən geri çəkilirdi. Oktyabrın 24-də Şahin növbəti
dəfə yaralı əsgərə tibbi yardım göstərərkən yaxınlığa düşən raketin partlaması nəticəsində 20-dən çox silahdaşı ilə birlikdə şəhid oldu. İkinci Fəxri xiyabanda dəfn mərasimində iştirak edənlər,
Şuşa zəfərindən sonra ailə üzvlərinə başsağlığına gələn silahdaşları Şahinin müharibədəki şücaətlərindən danışdılar.
...Alim əmisindən sonra Şahinin nəsildə ikinci tanınmış adam
olacağını və elə əmisi yaşda həlak olduğunu təəssüf hissi ilə dilə
gətirən Mehman qardaşının silahdaşlarına istinad edərək bildirir ki, o, son nəfəsinəcən pilot olmaq arzusu ilə yaşayıb. Kim bilir,
bəlkə Şahinin səma şahini olmaq istəyinə 24 yaşında Leninqradda dissertasiya müdafiə edib alimlik dərəcəsi alan əmisi Alıqulu
Ağayevin Bakının Binə hava limanından havaya qalxan sərnişin
təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olması səbəb ol38
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muşdu? Fəqət, qanlı-qadalı müharibə onun mülki aviasiya pilotu
olmaq arzusuna son qoymuşdu. Müharibə qələbə ilə başa çatsa
da, onun insan talelərində çox dərin izləri, qəlblərdə acı çöküntüləri qalır. “Qələbə şəhidlərimizin canı, qazilərimizin qanı, əsgər
və zabitlərimizin şücaəti ilə əldə olundu” deyən 22 yaşlı Mehman
Şahinin 40 mərasimində onun sevdiyi qızı ilk və son dəfə anası ilə
görüşdürüb. Nigar da qara örpəyi altında birçəkləri ağaran Qətibə
xanımdan halallıq istəyib və ondan ədəb-ərkanla boya-başa çatdığı rayona qayıtmaq üçün izin alıb. Bu, nakam qızın - 26 illik qısa
ömründə həm müharibə, həm də böyük məhəbbət dastanının
qəhrəmanı olan əbədiyyət yolçusu şəhid Şahin Ağayevin pünhan
sevgisinin həm də Bakı ilə vida görüşü idi...
27 aprel 2021-ci il
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ŞƏHİDLİK DÖYÜR QAPINI, İGİDİM DUR, QAPINI AÇ!
Kazan şəhərində ali təhsilini
yarımçıq qoyub Vətənin müdafiəsinə yollanan, anasına şəhid
olsam, məzar daşıma ən gözəl
şəklimi özün seçib vurarsan
deyən Elmirin nənəsi Qarabağın dədəli nəslinə mənsub İbrahim bəyin nəvəsidir
Qısa tanıtım: Akifzadə Elmir
Gündüz oğlu 1997-ci il sentyabrın 1-də Masallı rayonunun
Banbaşı kəndində anadan olub.
2004-2015-ci illərdə Cavanşir
Qasımov adına Banbaşı kənd tam orta məktəbində təhsil alıb.
2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin "N" saylı
hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətdə olub. Xidmət müddətində xüsusi hazırlıq kursu keçərək çavuş rütbəsinə layiq görülüb.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində fəal iştirak edib. Ordudan tərxis
olunandan sonra Kazan şəhərinə yollanıb. 2018-ci ildə Rusiyanın
ən qədim universitetlərindən biri olan Kazan Federal Universitetinin Maliyyə-iqtisad fakültəsinə daxil olub.
2020-ci ilin iyul ayında işğalçı Ermənistan ordusunun Tovuz
rayonu istiqamətində növbəti təxribatı nəticəsində baş vermiş
döyüşlər zamanı Azərbaycan Ordusunun general-mayoru Polad
Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev, mayor Anar Novruzov və hücumun qarşısını alan digər hərbçilərin şəhid olmasından hiddətlənərək təhsilini yarımçıq qoyub Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı rayon şöbəsinə müraciət edib
və könüllü döyüşə getmək istədiyini bildirib.
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2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan torpaqların azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Oktyabrın 8-də Cəbrayılın
vağzal yolunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Masallı
rayonunun Banbaşı kənd qəbiristanlığında dəfn olunub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Elmir
Akifzadə ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.
“Nənə, sənin ata-baba yurdunu mən azad edəcəyəm!”
Ali təhsilini yarımçıq qoyaraq Vətən müharibəsinə könüllü
yollanan 23 yaşlı Elmirin babası Akif Qədiməliyevi gənclik illərindən tanıyıram. Uzun müddət rəhbər vəzifələrdə çalışmışdı,
amma bağçılıq ən sevimli peşəsi idi. Elə nəvəsi Elmirin qəlbində
bağ-bağçaya, şeirə-sənətə böyük həvəsi babası yaratmışdı. Yeniyetmə yaşlarından idmanın ən populyar növü olan futbola maraq
göstərən Elmirin nənəsi Gülafər xanım əslən qarabağlıdır, dədəli
nəslinə mənsub Ədil bəyin qardaşı İbrahim bəyin nəvəsidir. Ədil
bəy Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, tanınmış yazıçı Cəmil Əlibəyovun atası idi.
Füzuli şəhərinin işğalından 4 il sonra dünyaya göz açan nəvəsinin adını Elmir qoyub, babasının adını da ona soyad kimi verən
nənəsi illər sonra hər dəfə işğal altında olan ata -baba yurdunu
xatırlayıb kövrələndə Elmir deyərdi: “Nənə, ürəyini sıxma, sənin
ata-baba yurdunu mən gedib azad edəcəyəm!”
Nənəsi də balaca nəvəsinin üz-gözündən öpüb deyərdi: “Elmir,
bala, Qarabağı sən haçan azad etsən, mən də ora ayaqyalın gedəcəm!..”
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“Dünyada ən ağır yük ATA çiynində oğul tabutudur”

Həqiqi hərbi xidmətdə olanda özünü qorxmaz və cəsur əsgər kimi göstərən Elmir Akifzadənin ailəsinə hissə komandanlığı
təşəkkür məktubu göndərib:
“...Hörmətli Akifzadə ailəsi, oğlunuz Elmir Vətən torpaqlarının
bütövlüyü uğrunda mübarizəyə hazır olan bir gəncdir. O özünün
tərbiyəsi, davranışı, bacarığı ilə əsgər yoldaşları arasında böyük
hörmət qazanmışdır... Silahlı Qüvvələrin tərkibində öz xidməti və
vətəndaşlıq borcunu ləyaqətlə yerinə yetirən bir oğul tərbiyə etdiyinizə görə hərbi hissəmizin komandanlığı və minaatan batareyamızın adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.”
Elmir taqımın birinci heyətinin minaatan komandiri idi. Aprel
döyüşlərində müharibənin qanlı-qadalı günlərini görəndən sonra
qeyd dəftərçəsinə yazmışdı: “Dünyada ən ağır yük ATA çiynində
oğul tabutudur.”
Aprel döyüşlərində komandiri olmuş həmyerlisi, mayor Anar
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Novruzovun 4 ildən sonra Tovuz döyüşləri zamanı şəhid olması Elmirin düşməndən qisas almaq hissini daha da alovlandırdı. Dayısı
İbrahim Əhmədov deyir ki, o bundan hiddətlənərək Ali Baş Komandanın əks - hücum əmri verəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirdi:
“Elə çalışırdı ki, tez bir zamanda cəbhəyə yollansın. Sentyabrın 27də müharibənin başlanması Elmirə elə bil ki, öz arzusuna çatmaq
şansı verdi...” O gün zəng edib Kazanda olan atası Gündüzdən halallıq istədi: “Ata, mən gedirəm tarix yazmağa. Gedirəm Vətənimizi, ana və bacılarımızı qorumağa...”
Ata-oğul arasında həm də möhkəm dostluq münasibəti vardı.
Elmirin vətənpərvər, mərd, mətin yetişməsində atasının da payı
vardı. Ona görə oğluna: “Elmir, Vətən hamımızındır, qələbə ilə qayıdın” – deyib, uğur dilədi.
Sonra anası İlhamə xanıma üzünü tutub “Əgər mən şəhid olsam, məzar daşıma ən gözəl şəklimi özün seçib vurarsan.”,- dedi.
Sentyabrın 29-da müharibəyə yola düşəndə nənəsinin “Ay bala,
axı atan gedəndə bizi sənə tapşırıb” sözünə Elmir belə cavab verib: “Mən də sizi Allaha tapşırıb gedirəm.”
Beləcə çavuş Elmir Akifzadə sentyabrın 29-da tarix yazan ordumuzun sıralarına qoşulub. Silahdaşı və həmkəndlisi Samir Məmmədov deyir: “Elmirlə birlikdə Ağcabədidə hərbi hissədə olduq.
O, tezliklə döyüşə atılmaq istəyirdi. Biz əmr gözləyirdik və o əmr
oktyabrın 7-də gəldi. Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərə girdik. Cəbrayılda vağzal istiqamətində hücuma keçmişdik. Düşmən
xeyli itki verdi. Yaxınlığımıza düşən minamyot mərmisi nəticəsində
Elmir şəhid oldu.”
Həmin gün Elmirin Ağcabədi rayonunun Yuxarı Avşar kəndindən olan dostu Azad Azər oğlu Tapdıqov da şəhid oldu. Ata-anasının tək oğul övladı olan 24 yaşlı Azadla Elmirin dostluq münasibətləri Azərbaycan əsgərini böyük qələbəyə aparan Aprel
döyüşlərində başlamışdı...
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“Oğlumun tabutunu çiynimdə aparmaq mənə nəsib olmadı”
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun şəkli ilə
bir çərçivəyə yerləşdirdiyi şəklinə “Mübariz Elmir” adı qoyan Elmir də öz qanı ilə tarix yazdı. Şəhidlik qapısını döyən gün ömrünün 24 yaşına yenicə qədəm qoymuşdu. İki bacının bir qardaşı
olan Vətən aşiqinə həsr etdiyi “Şəhid balam” adlı şeirində 70 yaşlı
nənəsi Gülafər xanım yazırdı: “Əlimdə olsaydı ixtiyar bala, sənə
mən ən uzun ömür yazardım...” Bacısı Çinarə Cəfərova isə deyir
ki, qardaşımın ömrü qısa oldu, amma o, bu ömrə çox şey sığdıraraq dünyadan getdi: “Mənim üçün çox çətindir, amma onunla
fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, belə bir qardaşım olub. Onunla qürur
duyuram. Özümlə də qürur duyuram ki, belə bir oğulun, belə bir
igid qəhrəmanın bacısıyam.”
Atası Gündüz bizə Elmirin öz əli ilə yazdığı qeyd dəftərçəsindəki “Dünyada ən ağır yük ATA çiynində oğul tabutudur” sözlərini
bir daha xatırladır: “Amma oğlumun tabutunu çiynimdə aparmaq
mənə nəsib olmadı. Kazandaydım, əlim heç işə yatmırdı. Oktyabrın
6-da içimdən dəhşətli ağrı qopdu, elə bil üstümə dağ uçdu...” Sonra şəhid atası dostum Hekayət Nəzərovla mənə həyətdə boy-boya
verib ucalan ağacları, müxtəlif gül kollarını göstərib deyir: “Hamısını Elmir öz əlləri ilə əkib.”
Ərkivanlı şəhid mayor Anar Novruzovun oğlu Nihad Elmirin
məzarını ziyarət edərkən sosial şəbəkədə paylaşdığı şəkildə atasının ruhuna xitabən bu sözləri yazıb: “Canım atam, bu gün sənin
qisasını almağa gedən əsgərinin ziyarətinə gəlmişəm. Komandiri
kimi igid, yaraşıqlı, vətənpərvər...”
Banbaşı kəndinin küçələrindən biri şəhid Elmir Akifzadənin
adını daşıyır. Atası öz əli ilə şəhid oğlunun xatirəsinə yol kənarında
bulaq tikib və kiçik xiyaban salıb. Şəhid atası mobil telefonunun
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yaddaşında Şuşa şəhərinə Zəfər bayrağını sancan əsgərlərin səsli
videogörüntüsünü də ən əziz xatirə kimi saxlayır. Həmin videogörüntüdə şəhərin Gövhərağa məscidində silah yoldaşları şəhid Elmir Akifzadənin ruhuna ucadan dualar oxuyub, ata-anasına səbir
diləyirlər...
28 may 2021-ci il
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“BABA” LƏQƏBLİ QIZILAĞACLI DÖYÜŞÇÜ
Qısa tanıtım: Babayev Cavad
Gülverdi oğlu 8 yanvar 2000-ci
ildə Masallı rayonunun Qızılağac
kəndində anadan olub. 2005 2016-cı illərdə Qızılağac kənd 2
saylı tam orta məktəbində təhsil alıb.
5 yanvar 2017- ci ildə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Gədəbəy rayonunda yerləşən
“N”saylı hərbi hissəsində xidmət edib. Ordudan tərxis olunandan sonra həqiqi hərbi xidmətini
uğurla başa vuran Cavad bir müddət tikinti təşkilatında çalışıb.
27 sentyabr 2020-ci ildə də Ermənistan ordusunun növbəti silahlı təxribatına qarşı başlayan Vətən müharibəsinə çağırış əsasında sentyabrın 29-da qatılıb. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Daşaltı və
Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak edib.
Qubadlı uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olub.
Şəhidin nəşi Qızılağac kənd qəbiristanlığında böyük izdihamla
son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, Cavad Gülverdi oğlu Babayev ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" və "Cəbrayılın azad olunmasına görə" medalları
ilə təltif edilib.
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Arzusu gəmiçi olmaq idi...
Masallının Qızılağac kəndi hələ orta əsrlərdə Xəzər dənizi limanları ilə ticarət əlaqəsi saxlayan qədim yaşayış məntəqəsi olub. Burada gəmiçilik, balıqçılıq , maldarlıq dədə-baba sənətinin beşiklərindən hesab edilir. Görünür, Cavadın gəmiçi olmaq istəyi də ona ulu
babalarının ruhunun “məhsulu” olaraq irsən keçmişdi. Qızılağacın
beş əsas məhəlləsindən biri Qərəymanlı (Karamanlı) adlanır ki, bu
da Qaraman adlı qədim, döyüşkən türk tayfası ilə bağlıdır.
Əslim Qaramanlıdı,
Elim adlı-sanlıdı.
İgid döyüşdən gəlib,
Gözləri nə qanlıdı...
...Cavad Babayev son döyüşdən Qızılağaca şəhid kimi döndü.
Son dəfə anası Elnarə xanımla telefonla danışanda şəhid olacağını
bildirmişdi. “Hər şeyə hazırlıqlı olun, müharibədə hər an hər şey
ola bilər...”
Cavad silah yoldaşları arasında səmimiyyəti, mehribançılığı və
döyüşkənliyinə görə hər kəsin hörmətini qazanmışdı. Döyüş yoldaşlarından cəlilabadlı Vüsalın və sabirabadlı Ceyhunun bildirdiyinə görə, “Baba” ləqəbli Cavad çox gülərüz, şən, zarafatcıl gənc
olub. O, eyni zamanda cəsur, vətənsevər əsgər idi. Döyüş tapşırıqlarını dərhal yerinə yetirərdi. Dəfələrlə yaralı yoldaşlarını güllə
yağışı altında çiyninə alıb döyüş meydanından çıxardaraq tibb
işçılərinə təhvil verəndən sonra yenidən döyüşə atılıb.
Cavad Qələbə gününü görə bilməsə də, bu gün ruhu şaddır.
Çünki uğrunda canını verdiyi yurd yerlərimiz azaddır. Torpaqlarımızın yağı düşməndən azad edilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda şəhid olan bütün Vətən övladları
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kimi Cavad Babayev də müqəddəs savaşın əbədiyaşar qəhrəmanlarındandır. Qızılağacda olarkən üzürlü səbəbə görə Cavadın valideynləri ilə görüşə bilmədik. Ona görə istedadlı şair Balayar Sadiqin şəhid bir əsgərin dilindən qələmə aldığı bu şeiri “Şəhidlik
manifesti” kitabına daxil etməklə kifayətləndik. Düşünürük ki, bu
məktub elə şəhid Cavad Babayevin ruhunun pıçıltısıdır:
Şəhid məktubu
Yuxusuz-yuxusuz gecələrimi,
Səngər dodağınla içmişəm, Vətən.
Alın yazısını öz əllərimlə,
Ömrümə-günümə biçmişəm, Vətən.
Sarıdım yaramdan axan qanımla,
Torpaq yarasını, daş yarasını.
Götür bu sevgimlə sarı, sən Allah,
Körpə yanaqlarda yaş yarasını.
Gümüşü nəğmədi ağca suların,
Bir ömür səs olub ona qarışım.
Sənin daşların da çiçəkmiş, demə,
Kəpənək-kəpənək qonur baxışım.
Bu can qurbanındır, canımın canı,
Təzədən doğulmaq istəyir ürək.
Şah İsmayıl duran sərhədlərində,
Ömür kirpik-kirpik asılsın gərək!
Bu gün səngərlərin sinəsi üstə,
Üçrəngli bayrağın eşqi ələnir.
Oğul qoxusuna, şəhid ətrinə,
Yaralı torpağın ömrü bələnir.
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Hopub Qarabağa Vətən həniri,
Üzü gülümsəyir torpağın, daşın.
Silaha sarılan yurd oğulları,
Tozunu alıbdır ulu yaddaşın.
Qarabağ ətirli arzum çin olub,
Vətən əsgərinin qolları üstə.
Eşqim ümid-ümid çiçəkləyibdi,
Qələbə gününün yolları üstə!
Ömrünə ağ atlı bir gün yol gəlir,
Çiçəyi çırtlamış o günə bir bax.
Hər əsgər ürəyi güzgüdür, Vətən,
Səngərdən asılmış güzgünə bir bax!
QEYD: Bu şeir Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi “Vətənpərvərlik mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi”nin mükafatına layiq görülüb.
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ALQIŞ SÖYLƏYƏCƏK NƏSİLLƏR SİZƏ...
Qısa tanıtım: Bağırov Məmmədağa Həsənağa oğlu 2 dekabr
1997-ci ildə Masallı rayonunun
Xoşçobanlı kəndində dünyaya
göz açıb. 2004-cü ildə şəhid Rasim Əliyev adına Mollahəsənli
kənd tam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub. 2015-ci ildə
həmin məktəbin onbirinci sinfini
bitirib.
2016-cı ilin yanvar ayında
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Masallı
Rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. 2017-ci ilin
iyul ayında həqiqi hərbi xidmətini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Naxçıvan şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində başa çatdırıb.
Ordudan tərxis olunandan sonra aşpaz ixtisası ilə kulinariya
sahəsində çalışaraq böyük uğurlar qazanıb. Arzusu Milli Kulinariya
Mədəniyyəti üzrə ali təhsil almaq olub.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən erməni işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə qarşı böyük
mərdliklə vuruşub.
Noyabrın 6-da Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. 24 noyabr 2020-ci il tarixində böyüyb boya-başa
çatdığı Masallı rayonunun Xoşçobanlı kəndində izdihamla torpağa
tapşırılıb. Subay idi.
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən, Məmmədağa Həsənağa oğlu Bağırov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” ,"Cəbrayılın azad olunmasına
görə", "Füzulinin azad olunmasına görə", "Xocavəndin azad olunmasına görə" və “İgidliyə görə” medalları ilə təltif edilib.
Şəhidliyin, qəhrəmanlığın məkanı, zamanı olmur
Vətən sevgisi, Vətənə məhəbbət insanın daxilindən, qanından,
genindən gəlir. Məmmədağanın boya-başa çatdığı kənd bir vaxtlar qaçaq Nəbi kimi bölgədə ad-san qazanan qaçaq Mozunun adı
ilə tanınıb. Qaçaq Mozunun mərdliyi haqqında ailəsində, kəndin
ağsaqqal və ağbirçəklərindən maraqlı hekayətlər eşitmişdi. Ona
öz zəmanəsinin Robin Qudu da demək olardı. Məmmədağa əmin
olmuşdu ki, babalarımızın yadigarı olan bu Vətənin səmasında həmişə qoçaq, mərd əcdadlarımızın ruhu dolaşır...
Onun vətənpərvər olmasına Kazım Ziya sənətini yaşadan digər həmkəndlisi Xalq artisti İlham Əsgərovun Dədə Qorqudsayağı
“xeyir-duaları” olmuşdu. Düşünmüşdü ki, bir gün səsiylə elimizə
– obamıza QƏLƏBƏ müjdəsini də İlham Əsgərov “Gözün aydın,
Azərbaycan!” deyə verəcək. Taleyin və tarixin min cür sınağına
sinə gərən Qarabağ eli bayram libasına bürünəcək. İlahi, o zaman zəfər təranələri ilə süslənən Azərbaycan necə də möhtəşəm
görünəcək.
Tarix uşaqdan-böyüyəcən Azərbaycan xalqının Vətən sevgisini dövlət sərhədimizin Tovuz istiqamətində alovlanan yeni müharibə alovuyla sınağa çəkdi. Məmmədağa da məhz həmin günlərdə
könüllü olaraq orduda xidmət etmək istəyən vətənsevər gənclərdən biri olaraq Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
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Xidmətinə müraciət etdi. Ailənin sonbeşiyi idi. Ali təhsil almaq,
sevib-seçdiyi sahədə böyük uğurlar qazanmaq arzusu ilə yaşayırdı. Fəqət, sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti təxribatı həm
də adı ilə öyündüyümüz igid dədə - babalarımızın ruhuna hücum
cəhdi idi. Məmmədağa da işğal altında olan Vətən torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda döyüşlərə yollandı.
Təşəkkür məktubu
Hələ hərbi həqiqi xidmətdə olarkən yüksək döyüş hazırlığına
yiyələnmişdi. Hissə komandiri polkovnik Mübariz Rzayev tərəfindən valideynlərinə ünvanlanmış təşəkkür məktubundan sətirlər:
“Hörmətli Bağırovlar ailəsinə!
Oğlunuz Məmmədağa hərbi xidmətdə olduğu müddətdə özünü
nizam-intizamlı, müqəddəs torpaqlarımızın toxunulmazlığı uğrunda
müharirədə qorxmaz, İgid və cəsur bir Azərbaycan əsgəri kimi göstərib. O, hərbi xidmətdə çalışqanlığı və qayğıkeşliyi ilə əsgər yoldaşlarının, hissə komandanlığının hörmətini qazanıb. Əla xidmətinə və
nümunəvi intizamına görə komandirləri tərəfindən mükafatlandırılıb. Oğlunuz Məmmədağa suveren, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
mənafeyini yüksək tutaraq müqəddəs torpaqlarımızın toxunulmazlığı
uğrunda əsgəri borcunu ləyaqətlə yerinə yetirir.
Hörmətli Bağırovlar ailəsi!
Vətənimiz Azərbaycanın etibarlı müdafiəçisi olan Məmmədağa kimi oğul böyütdüyünüzə görə Sizə təşəkkür edir, möhkəm
cansağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayırıq.”
Məmmədağa dəfələrlə təşəkkürnamə və Fəxri fərmanlara layiq görülmüşdü. Belə Fəxri fərmanlardan biri ona 26 iyun Silahlı
Qüvvələr Günü münasibətilə döyüş qabiliyyətinə və ictimai - siyasi hazırlıqda fəal iştirakına, eləcə də yüksək nailiyyətlər əldə
etdiyinə görə polkovnik-leytenant Aftandil Hüseynov tərəfindən
təqdim olunmuşdu.
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...Vətənpərvər gənc olaraq Məmmədağa da torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda sinəsini düşmən gülləsinə sipər etdi.
Xatirələrdə yaşayan şəhid

44 gün ölkəmiz – evimiz, iş yerimiz əsl müharibə ab-havasıyla
nəfəs aldı. Düşmən tapdağında qalan Qarabağın baş şəhəri Şuşa,
eləcə də Allahın bizə bəxş elədiyi, fəqət illərdir ki, ziyarətinə həsrət qaldığımız yurd yerləri bir-bir gözlərimizin önündə canlandı.
Sanki bizi bir araya gəlməyə, həmrəy olmağa səslədilər. Bizi birliyə
səsləyən həm də şəhid zabitlərimizin, əsgərlərimizin ruhları idi. O
müqəddəs ruhların arasında adları Vətənimizin müdafiəsi uğrunda qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni yazılan qəhrəmanlardan biri də
Məmmədağa Bağırovdur. Xətirəsinə həsr olunmuş guşədə şəhidin
sevdiyi qızın şəklini, tabutunun büküldüyü bayrağı və ona aid olan
əşyaları görəndə çox kövrəldim.
Sosial şəbəkədə Ceyran Yusubova adlı bir xanım keçmiş şagirdini yad edərək yazır: “Mənim nurüzlü şagirdim, sən o məsum
baxışlarınla ürəklərdə yaşayacaqsan.”
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Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva
və Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin
(RHİMİB) sədri Arzu Bağırova Məmmədağa Bağırovun atası Həsənağa Bağırovla görüşəndə “Övladınızın ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik, Məmmədağa kimi əsgərlərimizlə hər zaman qürur duyacağıq!” deyərək, ona üzərinə “Qarabağ Azərbaycandır!”
yazılmış qol saatı təqdim ediblər.
Əsl vətənpərvərlik mənəvi şücaətdən, cəsarətdən, Vətən eşqindən, yurd sevgisindən doğulur. Əsl Vətən sevgisinin reklama, tele-şouya ehtiyacı olmur. Vətən – bizim əzəli və əbədi ünvanımızdır.
Öyüd – örnək timsallı ulularımızın bizə yadigar qoyub getdiyi əvəzsiz söz incilərində deyilir: “Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.”
Dünyada ən böyük qəhrəmanlıqlar Vətən naminə edilib. Məmmədağa da adını yurdumuzun, gələcək nəsillərin alqış söyləyəcək igidləri cərgəsinə yazıb.
15.07.2021.
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“KAŞ OĞLUMUN ÇİYNİNDƏ SON MƏNZİLƏ GEDƏYDİM...”
Hər millətin, hər torpağın,
Öz adı var, öz ünvanı.
Yağılara baş əyməyib,
Azərbaycan qəhrəmanı.
Vahid Vətən himnimizdir,
Şəhidlərin axan qanı.
Nəsillərə yadigardır,
Zaman yazdı bu dastanı...
(Xalq şairi Nəriman Həsənzadə )
...Ömrünün 13 ilini hərbi
sənətə həsr edən Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin çavuşu Namiq Bağırov Ali Baş Komandanın
“İrəli!” əmrini layiqincə yerinə
yetirərək Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq dastanı yazan
və şəhidlik adlı uca zirvəyə yüksələn oğullarımızdan biridir. Şəhidin atası adaşımdır, onunla
Çaxırlı kənd qəbiristanlığında
qoşa şəhid məzarının önündə
söhbət edirik. 36 yaşlı şəhid oğlu
haqqında keçmiş zamanda danışmağa çətinlik çəkən atanın gözlərində dərin kədər, səsində hüzn vardı: “Namiq hərbçi sənətini seçən
gündən ürəyimdə nigarançılıq yaranmışdı. Onun hərbçi olmaq istəyinə qarşı çıxa bilmədim. Açığı çox çalışdım ki, onu hərbidən uzaqlaşdırım. Dedi ki, ata, mən hərbidən heç vaxt ayrılmayacağam...”
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Ürəyində dərin bir nisgil olan Nurəddin kişi bilməzdi ki, illər
sonra şəhid məzarları sırasında onun da tək oğul övladının məzarı
olacaq. Canını Vətənə qurban verən şəhid çavuşun atası övlad
acısını içində basdırmağa çalışıb qəhərli səslə aram-aram danışır:
“Namiq atıcı silahlardan sərrast atəş açırdı, Hərbi təlimlərdə, atıcılıq üzrə keçirilən yarışlarda dəfələrlə birincilik qazanmışdı. Çavuş
rütbəsində kəşfiyyat taborunun komandiri idi...”
Müsahibim susur, sonra baxışlarını oğlunun məzarından ayırmadan söhbətinə davam edir: “Bir dəfə ona bölük komandirinin
vəzifəsi həvalə olunmuşdu. Çox narahat oldum. Hərbi hissəyə getdim, dedim ay oğul, bölüyə zabit heyəti rəhbərlik edər, sən axı
çavuşsan. Bu çox məsuliyyətli işdir... Bir sözlə, Namiq hərbçi peşəsinin ağırlığını çiyinlərində daşımaqdan heç qorxub-çəkinməzdi...
O, ümumiyyətlə, Vətənə bağlı bir uşaq idi... Kaş oğlumun çiynində
son mənzilə mən gedəydim...”
Qısa tanıtım: Bağırov Namiq Nurəddin oğlu 30 avqust 1984-cü
ildə Masallı rayonunun Çaxırlı kəndində anadan olub. Ailəsinin
Rusiyaya köçməsi səbəbindən Namiq ibtidai təhsilini orada alıb.
Vətənə qayıdandan sonra təhsilini Çaxırlı kənd tam orta məktəbində davam etdirib. 2002-ci ildə Çaxırlı kənd tam orta məktəbini
bitirib.
2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan
şəhərində yerləşən "N" saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidməti zamanı nümunəvi əsgər olduğuna, nizam – intizam qaydalarına riayət etdiyinə görə hərbi hissə
komandirliyi tərəfindən ailəsinə təşəkkür məktubu ünvanlanıb.
Ordudan tərxis olunandan sonra atasına təsərrüfat işlərində
kömək edə-edə ali məktəbə daxil olmağa hazırlaşıb. Lakin ürəyindəki Vətən sevgisi ona hərbidən uzaqlaşmağa imkan verməyib.
Müddətdən Artıq Xidmət Edən Hərbi Qulluqçu (MAHHXQ) olmaq üçün hazırlıq kursunu müvəffəqiyyətlə bitirəndən sonra bir
müddət Sumqayıtda “N” saylı hərbi hissədə qulluq edib.
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Vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirdiyinə, döyüş və ictimai –
siyasi hazırlığında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə dəfələrlə Fəxri fərmanlar, Azərbaycan Ordusunun yubiley medalları ilə təltif edilib.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub.
Sentyabrın 29-da qanlı vuruşmalarda ön cəbhədə böyük şücaət göstərmiş, top atəşi ilə düşmənin bir sıra mövqelərinə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir.
Oktyabrın 6-da Füzuli rayonu istiqamətində aparılan hərbi
əməliyyatlar zamanı igidlik və rəşadət göstərərək şəhid olub.
8 oktyabr 2020-ci ildə doğulub boya- başa çatdığı Çaxırlı kəndində böyük izdihamla son mənzilə yola salınıb.
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 müvafiq sərəncamlarına əsasən Namiq Bağırov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və"Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
Şəhadətə gedən yol...
...Torpaqlarımızın uzun müddət düşmən tapdağı altında olması həmişə onun qəlbini göynədirdi. Hələ uşaq ikən televiziya
vasitəsilə izlədiyi Xocalı soyqırımı və erməni vandallarının törətdikləri digər faciələr haqqında sənədli kadrlar Namiqin daxilində
düşməndən qisas almaq hissini alovlandırırdı. Elə bu istəklə də ali
məktəbə qəbul olmaq arzusunun üstündən qələm çəkib müddətdən artıq hərbi xidmətə başladı.Seçdiyi peşənin məsuliyyətini ilk
gündən gözəl dərk edirdi.
...Namiq kasıbçılıqla boya-başa çatmışdı. Anası Gülüzar xanım
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4 ildən çox idi ki, ağır yataq xəstəsi idi. Ona görə Namiq atasının
nə əziyyətlər çəkdiyini də çox yaxşı bilirdi. Çalışırdı ki, ona müalicə haqlarını ödəmək üçün kömək etsin. Anasına əlillik dərəcəsi
verilməsindən ötrü atasının döymədiyi qapı qalmamışdı... Ata və
oğlunun bir insan kimi çəkdikləri iztirabları izhar etməyə heç bir
sözün gücü yetməz... Bütün bu şəxsi qayğıların içində Namiqi ən
çox narahat edən Vətən torpaqlarının mənfur düşmən tapdağı altında qalması idi. Həmişə deyərdi ki, Ali Baş Komandanın əmrini
gözləyirlər. “İnşallah, dığaların dərsini verib, başımızı dik tutarıq,
Vətən uğrunda can qoyan şəhidlərimizin ruhunu şad edərik...”
Atasına döyüş yoldaşlarından biri Namiqin həmişə irəli can
atdığını deyib: “Bir dəfə onu bərk tənbeh etdim, dedim ki, bu
gedişlə sən düşmən gülləsinə tuş gələcəksən. Amma dediklərimin bir xeyri olmadı. Yenə döyüş başlayan kimi irəli atıldı... Sanki
Namiq şəhid olmağa tələsirdi... “
Müharibədən bir neçə gün əvvəl
Çaxırlı kəndinin ziyalı oğlu
Cavanşir Nəbiyev özünün “Facebook” hesabında şəhid Namiq
Bağırovla bağlı maraqlı məlumat
paylaşıb. “MAVİ XƏZƏRİN SAHİLİNDƏ SON SEVİNC” adlandırdığı xatirə-yazısında müəllif Namiqin illərlə həsrətində olduğu
qız övladına Ayla adı qoymasını
belə izah edir: “Bu gözəl qızın
dünyaya gəlişinin sevincini yaşayan ata onun gözəlliyini ayla bərabər tutaraq adını Ayla qoydu...
Qısamüddətli məzuniyyətə gələndə Namiq vaxtını ancaq qızı ilə keçirir, onunla doyunca oynamaqdan ləzzət alırdı...”
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Namiqin həyat yoldaşı Firuzə xanımın dediyinə görə Namiq
son gəlişində gününü ancaq Ayla ilə birlikdə keçirib: “Evə sığmırdı. Elə bil ürəyinə nəsə dammışdı. AyIanı özündən bircə addım
da kənara buraxmırdı...” Ayla da elə bil uşaq fəhmilə nəsə baş
verəcəyini duyurdu. Atasının boynuna bərk-bərk sarılıb ondan əl
çəkmirdi... “Dənizə getmişdik, Ayla atasının qarşısında o qədər oynayıb, dəcəllik elədi ki, mat qalmışdım. İnanılmaz bir şey idi, elə bil
uşaq nəsə hiss edib, atasından ayrılmaq istəmirdi...”
Namiq məzuniyyəti bitən gün ailəsi ilə xudahafisləşib hərbi
hissəyə getmək istəyəndə Ayla ona elə sarılıb ki, anası onu atasından güclə aralaya bilib. Amma iki gün gecə-gündüz ağlayıb. Anası
onu həkimə aparıb. Müayinə edib bildiriblər ki, uşaq sağlamdır.
“Müharibə başlayandan Ayla hey pəncərənin qabağında dayanıb nigarançılıqla atasının gələcəyi yollara baxırdı...”
Həyat yoldaşı Füruzə xanımla son dəfə danışanda ona qızına
yaxşı baxmağı tapşırıb və tezliklə görüşəcəklərini bildirib. Fəqət,
qızı Ayla Bağırzadənin 2 yaşını görmək ona qismət olmadı.
“Canavarlar” Namiqin qisasını düşməndən aldılar
...Namiq saf, təmiz qəlbli, mərd igid idi. Sinəsi erməni faşistlərinə qarşı nifrət hissi ilə dolu olan peşəkar topçunun hər
dəfə “Atəş” əmrindən sonra düşmən neçə-neçə döyüş texnikasını, canlı qüvvəsini itirib geri çəkilirdi. Amma növbəti əks-hücum əməliyyatında düşmənlər igid çavuşu hədəfə aldılar. Aldığı
mərmi qəlpəsindən ölümcül yaralanan Namiq şəhid oldu. “Canavarlar” dediyi döyüş yoldaşları elə o gün Namiqin qisasını
düşməndən aldılar... Qələbədən sonra Çaxırlı kəndində məzarının ziyarətinə komandiri başda olmaqla neçə-neçə döyüş yoldaşı
gəldi. İndi Çaxırlıda canı qədər sevdiyi Vətən, torpaq uğrunda
şəhid olan Namiq Bağırovun adına küçə var. Atası Nurəddin və
yataq xəstəsi olan anası Gülzar xanım qəhrəman Namiqlə fəxr
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edirlər. “İndi biz oğlumuzdan yadigar qalan qızı Ayla ilə təskinlik tapırıq”-deyirlər.
Şəhidin dayısı Hacı Yasər bildirir ki, Namiq və Ağamalı (şəhid
Ağamalı Ağayev-N.Ə.) bacılarımın tək oğul övladları idi. “Hər iki
bacım üçün bu itkilərin nə qədər ağır olduğunu yaxşı bilirəm. Bir
bacım öz oğluna bəy otağı hazırlayırdı, o biri bacım dünyaya uzun
illərdən sonra gələn nəvəsinin sevincini yaşayırdı. Amma bacılarımın arzu və sevinci uzun sürmədi... Oğul itkisi nə qədər üzücü olsa
da, bacılarımla fəxr edirəm ki, bu cür vətənsevər övlad böyüdüblər... Vətən sağ olsun!”
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AD GÜNÜ ZƏFƏR PARADINA TƏSADÜF EDƏN QƏHRƏMAN

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə "Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı" adı verilən şəhid polkovnik-leytenant Ramiz Cəfərovun dekabrın 10-da Bakının
Azadlıq meydanında Böyük Qələbəyə həsr olunan Zəfər paradı
keçirilən gün 46 yaşı tamam oldu.
Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə "Qartal" ləqəbi ilə tanınan Ramiz Cəfərov 1974-cü il dekabrın 10-da Ukraynanın Makeevka şəhərində dünyaya göz açmışdı. Əslən Masallının Ağakişibəyli kəndindəndir. Atası Sübhan Cəfərov uzun müddət yük
maşını sürücüsü işləyib. Ramiz 1981-1985-ci illərdə Sumqayıt
şəhərindəki 11 saylı tam orta məкtəbdə təhsil almışdı. Yeniyetmə çağlarından hərb sənətinə marağı onu 14 yaşında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri üçün minlərlə milli zabit heyətini yetişdirən
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə gətirmişdi. 1988-1992ci illərdə hərbi liseydə, 1992-1996-cı illərdə isə Ryazan Ali Ha61
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va-Dеsant Komandirləri Məktəbində təhsil alan Ramiz Cəfərov
sonralar ABŞ-da, Rusiyada, Türkiyədə, Almaniyada və digər
ölkələrdə peşəkar kurslar keçib, hərbi təlimlərdə iştirak etmişdi.
Hərbi bilikləri dərindən mənimsəməklə yanaşı, alman, ingilis və
rus dillərini mükəmməl bilirdi.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tank və zirehli texnika xidmətinin yaradıcısı, istefada olan polkovnik Ramiz Məmmədov şəhid
tələbəsi, polkovnik-leytenant Ramiz Cəfərovla bağlı xatirəsində
yazır: "Ramiz fiziki hazırlıq, bilik və bacarığı çox yüksək səviyyədə olan bir zabit idi. O, Rusiyanın Ryazan şəhərində, daha sonra
isə Bakıda Ali Hərbi Məktəbdə təhsil almasına baxmayaraq, daim
öz üzərində çalışan bir hərbçi kimi yaddaşlarda qaldı. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin tərkibində müxtəlif vəzifələrdə xidmət etmişdi və hər zaman yüksək nailiyyətlərinə görə vəzifələrə layiq görülərək komandanlıq tərəfindən qiymətləndirilirdi. Sadəlik və təvazökarlıq da ona xas olan göstəricilərdən idi. Köhnə silahdaşları,
müəllimləri və yoldaşları ilə daim ünsiyyət saxlayardı...”
46 illik ömrünün 28 ilini şərəfli zabit peşəsinə sərf edən Ramiz Cəfərov qüsursuz xidmətlərinə görə dəfələrlə medallara layiq
görülmüşdü. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin (XTQ) zabitinin qəhrəmanlıq səfəri 2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən başlamışdı. Döyüş
yoldaşlarının dediyinə görə, Ramiz döyüşçülərdə hücum zamanı
"İrəli” deməyi heç vaxt xoşlamazdı, özü birinci irəli atılandan sonra "arxamca” deyib, əsgərlərinə nümunə göstərər, bir qartal kimi
düşmənin üzərinə şığıyardı. Əmisi oğlu Fərrux Cəfərov deyir ki,
Ramiz çox ailəcanlı, həm də Vətənə, xalqa bağlı hərbçi idi. Ən böyük arzusu Qarabağın incisi Şuşa başda olmaqla işğal altında olan
bütün torpaqlarımızı azad etmək, müharibənin sonunu, qələbəmizin təntənəsini görmək idi.
Ramiz Cəfərov özünün rəhbərlik etdiyi döyüş əməliyyatları
barədə, yaxın qohumlarına, dost-tanışına danışmazdı. Amma bir
dəfə kiçik övladlarından biri zabit yoldaşının yanında ondan so62
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ruşmuşdu ki, ata, sən leytenantsan, ya polkovnik? Suala Ramizin
zabit yoldaşı belə cavab vermişdi : - Atanız polkovnik-leytenantdır. Onun ən böyük titulu isə döyüş yoldaşlarının ona verdiyi “Ordunun Qartalı” rütbəsidir. Zaman gələr, atanız haqqında kitablar
yazılar, filmlər çəkilər, onda bilərsiniz ki, siz necə bir qəhrəmanın
övladısınız!..
Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin komandir müavini vəzifəsində erməni faşizmi üzərində qələbəmizə böyük töhfələr verən polкovniк-leytenant Ramiz Cəfərov sentyabrın
27-də işğal altında olan ərazilərin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərin önündə gedən əsl cəngavər idi. Öhdəsinə götürdüyü çətin
əməliyyat tədbirlərinin icrasına qətiyyətlə nail olardı. Düşmənə
çox acılar çəkdirmişdi, xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edib, döyüş texnikasını ələ keçirmişdi. Əsgərləri onu gözündə qorxu olmayan qəhrəman kimi tanıyırdılar. Silah yoldaşları danışır ki, düşmənin canına vəlvələ salan Ramiz Cəfərov Şuşa uğrunda savaş
meydanında sanki bir əfsanəyə dönmüşdü. "Şuşaya daxil olduğumuz anda o, süngü, tapança ilə elə məharətlə "işləyirdi” ki, elə bil
hansısa döyüş filminə baxırdın...”
Şuşanın mənfur düşmənlərdən təmizlənməsində polkovnik leytenant Ramiz Cəfərovun misilsiz xidmətləri oldu. Döyüşçülərimiz həqiqi mənada ondan ilham alıb, nümunə götürürdülər.
Oğlu Nurlanla son dəfə danışanda deyib ki, az qalıb oğlum, artıq
Şuşa bizimdir, inşallah, gələcəyəm, səninlə balıq ovuna gedəcəyik...
Təəssüf ki, onun bir çox arzuları yarımçıq qaldı... Şuşanın alındığını görsə də, qələbə sevincini tam axıracan yaşaya bilmədi.
Əvvəldən özünün dediyi kimi, düşmən onu güllə ilə vura bilmədi,
amma noyabrın 5-də bir neçə döyüş yoldaşı ilə birgə ağır artilleriyadan və tankdan açılan atəş zamanı şəhid oldu. Cəsur zabitimizin nəşi böyük ehtiramla əvvəlcə yaşadığı Sumqayıt şəhərinə,
sonra Bakıya gətirildi. Ramiz Cəfərov Azərbaycanın Milli Qəhrə63
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manı, general – mayor Polad Həşimovla Ryazanda bir yerdə hərbi
təhsil almışdı. Hər iki qəhrəmanın yeniyetməlik və gənclik çağları
Sumqayıt şəhərində keçmişdi. İndi onların paytaxtımızn İkinci Fəxri Xiyabanındakı məzarları da qonşudur.
Şəhid polkovnik – leytenant Ramiz Cəfərov ikisi əkiz olmaqla 5
uşaq atası idi. Rəbiqə, Nigar, Nərgiz, Nurlana adında qızları, oğlu
Nurlan Vətən müharibəsinin qəhrəmanı adına layiq görülən ataları ilə fəxr etdiklərini deyirlər. İndi bütün şəhid övladları kimi bu
uşaqların da bir məqsədi var: Qəhrəman atalarının böyük arzularını yerinə yetirmək və onun yarımçıq qalan ömür yolunun layiqli davamçıları olmaq. Şəhid atalarının qisasının yerdə qalmaması
onlar üçün təsəlli qaynağıdır. Bu gün ömrünün kədərlə qürur hissinin həmahəng olduğu günlərini yaşayan qəhrəmanın həyat yoldaşı Sitarə xanım Cəfərova müharibə başlayandan hər şeyə hazır
olduğunu bildirir. Deyir ki, şəhidlər ölmür, ölməyənə ağlamazlar.
Çünki müharibədən söz düşəndə Ramiz həyat yoldaşına həmişə
deyirmiş ki, bu gec-tez olmalıydı: "Bu müharibədə nəyin bahasına
olursa olsun biz qalib gəlməliyik ki, oğlumuz sabah ışıqlı dünyada
arzuladığı kimi yaşasın, müharibə görməsin...”
Polkovnik – leytenant Ramiz Cəfərov dekabrın 10-da Bakıda
keçirilən möhtəşəm Zəfər paradının sevincini yaşamasa da, düşmən üzərində böyük qələbənin sevincini milyonlarla insana bəxş
edən Vətən Müharibəsinin Qəhrəmanlarından biri oldu. Həmin
gün 46 yaşı tamam olan qəhrəman zabitimizin əziz ruhuna Allahdan rəhmət diləyib dedik: - Cənnətdəki ad günün mübarək, cənab
polkovnik – leytenant, ruhun şad olsun, sənin Vətən sevgin də,
sevdiklərin də xalqımıza əmanətdir...
16.12.2020
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Qəhrəmanın portret cizgilərinə əlavə:
Ramiz Cəfərov 2004-cü ildə
martın 1-dən martın 20-nə qədər Birləşmiş Ştatlarda baş tutan
NATO-nun "Əməliyyat heyəti zabitləri" Kursunda olmuşdur.
Tarixə Aprel döyüşləri olaraq yazılan döyüşlər zamanı Ramiz Cəfərov, cəbhənin Cəbrayıl
rayonu istiqamətində gedən
döyüşlərdə savaşmışdır. Gecə
döyüşləri zamanı Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə istiqamətində
olan əlverişli mövqelər, strateji
nöqtələr, o cümlədən Lələtəpə
zirvəsi Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad olunmuşdur. Həmin döyüşlərdə Ermənistanın
müdafiə naziri Seyran Ohanyan tərəfindən qurulan və Ermənistan
Ordusunun "yenilməz Ohanyan xətti" olaraq tanınan müdafiə xətti 40 dəqiqə ərzində darmadağın edilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları
ilə Ramiz Cəfərova ölümündən sonra "Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı" adı verilmiş, "Vətən uğrunda","Cəbrayılın azad olunmasına
görə", "Şuşanın azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilmişdir.
Sumqayıt şəhəri 42-ci məhəllədə şəhid polkovnik – leytenant Ramiz Cəfərovun xatirəsinə abidə ucaldılmışdır. “Bir Şuşa
qəhrəmanı” sənədli filmi Vətən müharibəsinin qəhrəmanı Ramiz
Cəfərova həsr olunub.
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“GENERALI” ÖLÜMDƏN XİLAS EDƏN ƏSGƏR
Qısa tanıtım: Əliyev Əlisa
Arif oğlu 8 yanvar 2000-ci ildə
Masallı rayonunun Qızılağac
kəndində dünyaya göz açıb.
2006-2017-ci illərdə Qızılağac
kənd 2 saylı tam orta məktəbində təhsil alıb. Yeniyetmə
çağlarından idmanın güləş
növünə maraq göstərib, yarışlarda Fəxri Fərmanla təltif olunub. 2018-ci ilin yanvarında
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb,
2019 - cu ilin yayında “N” saylı
hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmətini başa vurandan sonra
Masallıda fəaliyyət göstərən "Dostluq" MMC-də çalışıb. Arzusu avtomobil texnikası üzrə elektrik olmaq idi. 2020-ci il sentyabrın 29-da Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azadlığı
uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü gedib. Bir çox
hərbi əməliyyatlarda iştirak edib, Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Xocavənd və Şuşa uğrunda döyüşlərdə vuruşub. 6 noyabr 2020ci ildə Şuşa istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən
düşmən mərmisinin yaxınlığında partlaması nəticəsində həlak
olub. Şəhid Əlisa Əliyev Qızılağac kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılmışdır.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Əlisa Arif oğlu
Əliyev ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və "Şuşanın azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
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“Kiçik lələ”nin böyük ürəyi
Qızılağaclı Əlisa kişi sağlığında dünyaya gələn ikinci oğul nəvəsinə öz adını qoymuşdu. Düz 14 il - Əlisa kişi dünyadan köç edənəcən ailədə və qonum – qonşuda adaş baba ilə nəvəni çağıranlar
onlara “böyük” və “kiçik lələ” deyə müraciət etdilər. Nəvə Əlisa
orta məktəbdə yaxşı oxusa da, babası kimi uşaqlıq çağlarından
əllərini zəhmətə alışdırmışdı. Qardaşı Amidlə birlikdə təmirə ehtiyacı olan minik avtomobillərini və kənd təsərrüfatı texnikalarını
sazlamaqda usta idi.
...Bu il Novruz bayramından sonra Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin deputatı Məşhur Məmmədovun köməkçisi Hekayət Nəzərov və Masallı rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Qızılağac inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Elşad Abbasovla birlikdə kəndin tanınmış ziyalıları Zakir Abuşov, Fərhad Abbasov və
başqaları ilə görüşəndə hər biri bizə Əlisanın çox mehriban, gülərüz gənc olduğunu, texnika işlərini yaxşı bacardığına görə hamının
işinə yaradığını söylədilər. Oğlunun böyük ürək sahibi olduğundan
söz açanda Atası Arif kişi dedi ki, yolda kiminsə maşınının nasaz
olduğunu görəndə Əlisa onun yanından heç vaxt laqeyd ötüb-keçməzdi, dayanıb təmənnasız həmin adamın maşınını təmir edərdi.
...Vətən müharibəsi başlayandan iki gün sonra cəbhəyə könüllü
yola düşən Əlisanın Cəbrayıldan başlanan döyüş yolu, Füzulidən,
Hadrutdan, Xocavənddən keçmişdi. Silah yoldaşları bu zarafatcıl
və şən oğlanı gah “Əlisoy”, gah da özünün ən çox işlətdiyi şirin ifadə ilə “Bərəkət haqqı” deyə çağırardılar. Əllərinin “sehrinə” bələd
olan və onu müharibəyə qədər tanıyan həmyerliləri isə Əlisaya
“lələ” deyərdilər. Bir dəfə Şuşa istiqamətində qanı-qadalı döyüşlər zamanı Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin yüksək çinli zabiti bir neçə
yerindən ağır yaralanır. Onu hospitala apararkən düşməndən
qənimət götürülmüş maşın yolda xarab olur. Hamı əlimyandıda
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“lələ”ni axtarır. Vaxt itkisi isə yaralı zabitin (Əlisanın atası Arifin
dediyinə görə generalın) ölümünə bərabər idi. Çox keçmir ki, Əlisa
köhnə VAZ -2107 markalı maşını işlək vəziyyətə gətirir. Bu döyüş
bölgəsində onun təmir elədiyi ilk avtomobil deyildi...
Şuşanın 70 addımlığında...
...Sevdiyi mahnıları zümzümə edən Əlisa bəzən coşub ucadan
qıy vururdu: “Bərəkət haqqı, biz gəlirik...” Səsi-sədası dağlarda
əks-səda verən Əlisanın bu gün Buzovnada yaşayan, əslən Masallının Xırmandalı kəndindən olan manqa komandiri, kiçik çavuş
Əlisurət Rzayev deyir ki, Cəbhədə “Bərəkət haqqı” andı ilə ad-san
çıxaran Əlisanı Ağcabədidə taqımlara bölünən gündən tanıyırdım.
“Elə ilk gündən qardaş kimi doğmalaşmışdıq. Sanki Əlisa öz yaşından çox yaşamışdı, məndən 6 yaş kiçik olsa da, çox böyük ürəyi
vardı. 44 günlük Vətən müharibəsinin demək olar ki, 42 gününü
səngərdən-səngərə birgə addımlamışdıq. Şuşanın yaxınlığında
Topxana meşəsində quru bir dərədə onunla mənim aramda iri
gövdəli ağac vardı. Bir tərəfimiz Xankəndi, bir tərəfimiz Şuşa idi.
Gecənin qaranlıq örtüyünü səhərin üstümüzdən götürəcəyi anı
gözləyirdik. Sübh çağına yaxın düşmən bizi yuxarıdan fasiləsiz
atəşə tutdu. Mərmilərdən biri həmin ağacın yaxınlığında partladı... Güclü partlayışdan sonra hər tərəf tüstü - duman içində idi,
göz - gözü görmürdü. Mən kontuziya olmuşdum, özümə gələndə...”
...26 yaşlı Əlisurət kövrəlir. Fikirləri pərən-pərən olur... Sübh
çağı ətrafdan qatı duman çəkiləndə artıq çiskin yağış yağmağa
başlamışdı. Sanki o gün uca dağların hüsnünə seyrək dumandan tül pərdə çəkmiş doğma təbiət də Şuşa şəhəri uğrunda şəhid olan Azərbaycan əsgərlərinə yas saxlayırdı... Cıdır düzünün 70
addımlığında 30 nəfərlik taqımdan cəmi 4 nəfər sağ qalmışdı...
Taqım komandiri baş leytenant Namiq Şirinov təəssüf və qəhər
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dolu duyğular içində şəhid əsgərlərini bir-bir bağrına basıb göz
yaşlarını içinə axıdırdı. Kiçik çavuş Əlisurət Rzayev isə qospitala
getməkdən imtina edib düşməndən şəhid silahdaşlarının intiqamını almaq üçün yenidən döyüşə atılmışdı...
Qırmızı telefon, yadigar bilərzik və...
Son döyüşdən əvvəl Əlisa qardaşı Amidə, bacıları Əfsanə və
Bəstiqıza, yeznələri Ruslana və Raufa qırmızı rəngli telefonla zəng
edib: “İnşallah, biz tezliklə qələbə qazanacağıq!..” demişdi. Onun
minaatan kimi daxil olduğu bölüyün sanitar həkimi Şamxal Quliyev deyir ki, adətən əsgərlər özlərinə məxsus müxtəlif əşyaları
bir-birilərinə hədiyyə edirdilər: “Hadrutdan Şuşa istiqamətinə yollananda mənim taxdığım bilərzikdən Əlisanın xoşu gəldi. Dedi ki,
doktor, qoy bu bilərzik səndən də mənə yadigar qalsın...”
Şamxalın yadigar kimi verdiyi həmin bilərziyi Əlisa dörd gün
biləyində gəzdirdi. Həmişə deyib-gülən, şən zarafatlar edən Əlisa Şuşa uğrunda döyüş ərəfəsində sığındıqları o iri gövdəli ağacın
altında əsgər yoldaşlarından birinə pıçıltı ilə: “Sübh çağı bəlkə də
mən həyatda olmayacağam” deyib. Ürəyinə daman fikir, başına
gəlib... Sübh çağı onun tanınmaz hala düşmüş nəşini Şamxalın yadigar kimi bağışladığı bilərzikdən, bir də ailə üzvlərinə son dəfə
zəng elədiyi qırmızı rəngli cib telefonundan tanıyıblar.
Şaqraq gülüşləri Daşaltı dərəsinə sığmayan, “Bərəkət haqqı”
sədası dağlarda-daşlarda əks-səda verən “lələ” artıq həyatda yox
idi... Aradan heç bir saat keçmir ki, Əlisa ilə bərabər şəhid olan
igid Azərbaycan oğullarının intiqamını alan əsgərlərimiz Daşaltı
dərəsindən qalxıb Cıdır düzündə Zəfər bayrağını dalğalandırırlar.
Erməni faşistlərinə məxsus bayrağı Əlisurət Asif adlı əsgər yoldaşı
ilə ayaq altına atıb tapdalayırlar. O gün düşməni darmadağın edən
silahdaşları şəhid Əlisa Əliyevlə vidalaşaraq onun Azərbaycanın
üçrəngli bayrağına bürünmüş tabutunu Masallıya yola saldılar...
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Bəy otağı kimi bəzədilmiş şəhid guşəsi...

...Arif kişinin evinin ikinci mərtəbəsinin günçıxan tərəfindəki
otaqlarından biri Əlisanın bəy otağı olacaqdı. İndi həmin otaq
şəhidə məxsus bütün əşyaların saxlandığı kiçik muzeyi xatırladır.
Guşədə igid Azərbaycan əsgərinin hərbi geyiminin yaxasından
asılmış bir medal diqqətimizi cəlb edir. Arif kişi deyir ki, Qızılağac
kənd məktəbində Əlisanın idman müəllimi vaxtilə özünün yarışlarda təltif olunduğu medallardan birini gətirib şəhid şagirdinin
hərbi mundirinin yaxasına taxıb... Bu sayğı, adı ömürlük yaddaşlara yazılan Əlisanın orta təhsil aldığı məktəbin bütün müəllimlərinin şəhid şagirdlərinə olan böyük ehtiramının nişanəsidir.
...Şəhid əsgərimizə əyalətdə yaşayan şairlər şeir və meyxanalar
da həsr ediblər. Arif kişi onların bəzisini şəhid oğlundan yadigar
qalan telefonun yaddaşına köçürüb. Bu poetik nümunələrin hər
biri Əlisanın necə böyük ürək sahibi olduğunu, qalibanə və şən
təbəssümlərini, sevdiyi peşəyə canla-başla yanaşdığını, “bərəkət
haqqı” andına sədaqətini göz önündə canlandırır. Amma bizim
yaddaşımızda əbədi qalan və milyonlarla insanın qəlbini fəth et70
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miş şəhidlərin ölməz olduğunu bəyan edən Vətən müharibəsinin
qızılağaclı şəhidlərinə - Əlisa Əliyevlə Cavad Babayevə xitabən məzarları önündə deyilən dini mərsiyənin bu misraları oldu:
Ey Vətən qurbanları, bizdən salam olsun sizə,
Cəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə!..
16 aprel 2021-ci il
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“XOŞBƏXTLİKLƏ ŞƏHİDLİK SİNONİM SÖZLƏRDİR...”

Bu sözləri şəhid Nurlan Əbilov 8 may 2016 - cı ildə sosial şəbəkədəki statusunda yazmışdı. Uşaq çağlarında həyatın hər cür
sınaqları ilə üzləşən Nurlanı dövran dünya, zaman və insan mövzusunda hikmətli fikirlər söyləmyə sövq edirdi: “Nəfəs almaq
yaşamaq deyil. Torpaq altda olub, ürəyimizdə yaşayanlar var...”
Hələ uşaqlıq çağlarında Nurlan müharibədə ölümün caynağından
qurtulmağın, sağ qalmağın yolları barədə ciddi düşüncələrə qərq
olardı. 18 yaşında yazırdı: ”Uşaqlıqda bir arzum vardı. Böyüyəndə operator (kameraman) olmaq. Çünki baxdığım bütün kinolarda
müharibə olurdu, bombalar partlayırdı, hamı ölürdü. Dünya dağılırdı, amma operator sağ qalırdı…”
Müharibənin qaçılmaz olmasını bilsə də, Nurlan böyüyəndə
operator ola bilmədi, amma Vətənin layiqli əsgəri oldu.
Qısa tanıtım: Əbilov Nurlan Fərrux oğlu 4 avqust 1994- cü ildə
Masallı rayonunun Ağakişibəyli kəndində anadan olub. Orta təhsilini Masallı şəhər "Dəfinə" məktəb-liseyində və 1-ci Qarabağ
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müharibəsinin şəhidi Qəhrəman İsmayılovun adını daşıyan Şərəfə
kənd tam orta məktəbində alıb. 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin çoğrafiya fakültəsinə qəbul olub. Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar
təhsilini qiyabi yolla davam etdirib. 2017-2018-ci illərdə həqiqi
hərbi xidmətdə olub.
2020-ci il sentyabrın 27-dən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsində iştirak edib.
8 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində döyüş tapşırığını
yerinə yetirərkən baş nahiyəsindən ağır yaralanıb. 6 ay komada
qalan qazi 19 aprel 2021-ci ildə müalicə aldığı Silahlı Qüvvələrin
Baş Klinik Hospitalında vəfat edib.
Nəşi böyük izdihamla Masallı rayonunun Şərəfə kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Nurlan
Əbilov "Füzulinin azad olunmasına görə" medalı ilə təltif edilib.
“Möcüzə gözləyirdik, olmadı...”
Bu sözləri Nurlan Əbilov dünyasını dəyişən gün millət vəkili
Məşhur Məmmədov sosial şəbəkə hesabında paylaşmışdı:“6 aydır komada olan Vətən müharibəsi iştirakçısı, Masallının igid oğlu
26 yaşlı Nurlan Əbilov şəhidlik zirvəsinə ucaldı... Nurlan Vətən
müharibəsinin ilk günlərindən ordu sıralarına qatılıb, 8 oktyabrda
Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə başından ağır yaralanıb. Yaralanandan da Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında müalicə alıb.
Şəhidin 3 və 5 yaşlarında iki oğlu var. Rahat uyu, şəhidim, əzizlərin
dövlətə əmanət!”
Həmin gün “Murov qartalı” ləqəbi ilə tanınan şəhid polkovnik-leytenant Raquf Orucovun həyat yoldaşı, “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri və “YAŞAT” Fondunun Hi73
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mayəçilik Şurasının üzvü Sevinc Orucova “Facebook” səhifəsində
yazmışdı:
“Bu qazini döyüşlər gedən ərəfədə tanıdım, fakültədən (BDUnun coğrafiya fakültəsi nəzərdə tutulur-Red.) dostları bizimlə
əlaqə qurub ona kömək etməyimizi istədilər və heç kimsəsi olmadığını bildirdilər. Maraqlandıq, iki gözəl balası və həyat yoldaşından başqa heç kimi yoxuydu... Öz əlinin zəhmətilə ailəsini dolandırırmış, o qədər yaxşı , mərd insan olub ki, dostları onunçün
canlarını verməyə hazır idilər. Təəssüf ki, türk doktorlar da baxıb
durumunun çarəsiz olduğunu bildirdilər. Həyat yoldaşı bu 6 ayda
onun başı üstündən ayrılmadı, hər dəfə yeni ümidlə zəng edirdi,
olmayan ümiddən necə danışaydıq? Aylardı apardığı yaşam savaşında bu gün şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Səhər bu xəbər veriləndə
onun kimsəsiz, faciə dolu həyatını xatırladım. Bir də arxasında buraxdığı gözəl ailəsini, dostlarını... Şəhidliyin mübarək, Nurlan qardaş!”
...O şəhid ki , onun tabutunu qarşılayacaq nə anası, nə atası
, nə də qardaş - bacısı vardı. Amma Nurlanın dəfn mərasimində
dalğalanan yüzlərlə Azərbaycan bayrağını görəndə onun gerçəkdən arxasız-dayaqsız olmadığı da ürəkləri təlatümə gətirdi. Axı o
bayrağın işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda ucalarda olması
üçün Azərbaycanın Nurlan kimi igidləri canlarından, qanlarından
keçmişdilər.
“Həyatının acısı ilə barışan şəhid”
Şərəfə orta məktəbinin məzunu, 2007-ci ildən BDU-nun coğrafiya fakültəsində, Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrasında dosent vəzifəsində çalışan pedaqoji
elmlər namizədi Nərminə Seyfullayevanın Nurlan barədə yazısını
kiçik ixtisar və düzəlişlə “Şəhidlik manifesti” kitabına daxil edirik:
“…Ətrafımızda elə insanlar var ki, onların həyatı gətirmir ki, gə74
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tirmir. Lakin başına gələn acı hadisələr onların iradəsini qıra bilmir,
əksinə, onlar daha nikbin və mübariz olurlar. Nurlan belələrindən
idi. Çox çətinliklə böyüyüb, qısa həyatında barmaqla sayılası xoş
günləri olub Nurlanın. Atası Fərrux uzun müddət ağır xəstə olub,
atasını itirəndə Nurlan yeniyetmə olub. Onun ölümünün anası
ilə özünün həyatına necə zəhər qatacağından xəbərsiz idi. Eynən
övladları 5 yaşlı Amin və 3 yaşlı Fərrux kimi...
…Müəllimləri və Nurlanı yaxından tanıyanlar onun uşaqlıq və
yeniyetməlik dövründə çox fəal, məsuliyyətli, hər şeylə maraqlanan, bacarıqlı, Vətənini, millətini sevən biri olduğunu söyləyirlər.
İstənilən sahədə suallar verməyi sevər, eşitdiyi, oxuduğu maraqlı
informasiyaları digərləri ilə paylaşmağı, söhbət və müzakirələrin
mərkəzində dayanmağı bacarardı. Anası Sədaqət xanıma və özünə
aid ailə problemlərini həll etməkdə kiməsə minnətçi düşməyi sevməzdi. Nurlanı tanıyanlar hər zaman əlində kitab olan oğlan kimi
xatırlayırlar ...
Nurlan riyaziyyatı əla bilirdi. Müəllimi Jalə xanım Nurlanın çox
qürurlu olduğunu yana-yana belə söyləyir: “Nurlanı həvəsləndirmək üçün digər şagirdlərin yanında, hər zaman deyirdim ki, qəbul
imtahanında riyaziyyatdan bütün test tapşırıqlarını düzgün həll
etsən, sənə qiymətli hədiyyə alacam. İmtahandan sonra cavabları
yoxlamağa gəldi. Dedi ki, bütün tapşırıqları düzgün yazmışam, 25ci tapşırığın cavabı da budur, lakin onu yazmadım. İstəmədim ki,
hədiyyəyə görə cavabları doğru yazdığımı düşünsünlər. Həm də
siz xərcə düşməyəsiz.”
Ali məktəb diplomunu aldığı gün qurban kəsəcəkdi…
Nərminə xanım daha sonra yazır: “…Müəllimliyə yüksək dəyər
verən Nurlanın ən böyük arzusu Şərəfə kənd məktəbində işləmək
idi. Maddi imkanlarının olmadığını bilən Nurlan qiyabi təhsil almağa qərar verir. Kiçik yaşlarından ən ağır sahələrdə işləməyə, ata75
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sından qalma yarıtikili evlərini anası ilə tamamlamağa başlayırlar.
Lakin uzunmüddətli ağır iş rejimi, keçirdiyi çətin və keşməkeşli
həyat anasının sağalmaz xəstəliyə tutulması ilə nəticələnir. Anası
ağrılarını gizlədir, ayaqda ikən bircə balasının evləndiyini görmək
istəyirdi. Nurlan evləndikdən sonra məsuliyyəti ikiqat artdı. Ailə
qayğıları, anasının xəstəliyinin şiddətlənməsi və vəfat etməsi səbəbindən təhsilində ara verməyə qərar verən Nurlan hərbi xidmətə çağırıldı. Sərhəd qoşunlarında bir il 6 aylıq (ali təhsili bitmədiyinə görə) hərbi xidməti dövründə nümunəvi əsgər olmuş, xeyli
sayda Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
2018-ci ilin payızında əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra Nurlangilin həyatı yavaş- yavaş axarına düşürdü. Universiteti bitirmək
üçün kəsr imtahanlarını verdiyi və dövlət imtahanından keçdiyi
gün onun üçün ən əlamətdar gün idi. Qaynanası Rəsmiyə xanım
Nurlanın sevinc içində “inana bilmirəm ki, mən universiteti bitirdim...” dediyini xatırlayır. Bu niyyətlə Nurlan qurbanlıq qoyun
da alıbmış, diplomunu aldıqdan sonra kəsdirəcəkmiş.Təəssüf ki,
həmin qurbanlıq Nurlanın yas məclisində kəsilərək ehtiyacı olanlara paylanıldı.
2020-ci ilin yayında məlum Tovuz hadisələrindən sonra Nurlan
bir çox dostları kimi döyüşlərdə iştirak etmək üçün könüllü yazılır.
21 sentyabr 2020-ci ildə Nurlan ordu sıralarına cəlb olunur.
Keçdiyi qısa döyüş yolunda Nurlan öz vətənsevərliyi, qorxmazlığı,
şücaəti ilə fərqlənib. Döyüş dostlarının söylədiyinə görə Nurlanın
güclü təbliğatçılıq bacarığı varmış. Ən təhlükəli anda da əsgərləri ruhlandıra bilirmiş. Ağır döyüş əməliyyatlarının birində- 8 oktyabrda Füzuli şəhərinin düşməndən azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə Nurlan baş nahiyəsindən güllə yarası alır. Beyninin sol
yarımkürəsindən aldığı zərbə nəticəsində Nurlan 6 ay 11 gün komada qaldı. Nurlan komada olarkən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı
ilə təltif olunur.
76

ŞƏHİDLİK MANİFESTİ
Nurlan Əbilov 19 aprel 2021-ci il tarixində Mərkəzi Hərbi Qospitalda şəhadətə yüksəlir və həmin gün də Şərəfə kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılır. Ölümündən sonra dostları onun bir
neçə il əvvəl sosial şəbəkələrdə paylaşdığı “Xoşbəxtliklə şəhidlik
sinonim sözlərdir. Hər ikisinin “dadını əbədiyyətə qovuşub “cənnətdə” yaşayanlar bilir” statusunu yayırlar. Demək ki, Nurlan özünü şəhid olmağa hazırlayırmış...”
26 yaşından sonra 8 ay 15 gün yaşadı, onun da
6 ay 11 gününü komada qaldı.

“…Nurlanın İki körpə övladı, sevib-seçdiyi ömür yoldaşı onsuz
qaldı... Sağlığında həsrətlə arzuladığı universitet diplomunu da ala
bilmədi. Müharibədən yayınmaq üçün kifayət qədər tutarlı dəlilləri də vardı. Lakin görünür ki, Nurlanda Vətən sevgisi daha yüksək idi....
Qısa, çətin və acılarla dolu həyat hekayəsini bitirmək üçün
Nurlanın xanımı Aydanın fikirlərini öyrənmək istədim. Dedi: ”Qəlbimdən keçənləri sözlərlə ifadə edə bilmirəm. Yanan qəlbimin
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fəryadını, odunu, atəşini gözümdən içimə süzülən yaşlar söndürə
bilməz.Qulaqlarımda Nurlanımın səsi qalıb: “...bir az da səbr et,
Aydan, həyatımız daha gözəl olacaq, mənə edilən bütün yaxşılıqların əvəzini qaytaracağam, bütün çətinliklər bitəcək...” Amma
bitmədi çətinliklər. Yarımçıq qaldı arzuları həyatımız kimi... Nurlandan mənə atalarının ölümünü anlamayan, onun məzarına
həvəslə gül düzən iki körpə qaldı və bir də böyük bir qürur hissi...
İnanıram ki, gələcəkdə övladları da fəxr edəcəklər Nurlanla...”
P.S: Masallı şəhər 70 saylı dairənin millət vəkili Məşhur Məmmədovun köməkçiləri, “AzadMedia.az” xəbər portalı, Masallı rayon Təhsil Fondu, “Ümidim sənsən” Sosial İnkişafa Dəstək İctimai
Birliyi Nurlan Əbilovun 28 may tarixinə - Respublika Gününə təsadüf edən 40 mərasimində iştirak etmiş, şəhidin məzarını ziyarət
edib, həyat yoldaşı Aydan xanıma Allahdan səbir diləmişlər.
05.06.2021
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ƏSLƏN QIZILAĞACDAN OLAN BEYLƏQANLI ŞƏHİD
Masallı rayonunun böyük yaşayış məntəqələrindən
olan Qızılağac təkcə orta əsrlər dövrünə aid məşhur abidələri ilə deyil, həm də orta əsr
cəngavərliyini nəsildən-nəsilə
ötürən qədim yurd yeridir. XX
əsrdə kəndin yüzlərlə cəsur övladı İkinci Dünya müharibəsində alman faşistlərinə, Birinci və
İkinci Qarabağ müharibələrində isə erməni faşistlərinə qarşı
qəhrəmancasına döyüşüblər.
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
Qarabağ uğrunda döyüşlərdə
həlak olan 8 qızılağaclı şəhidin
adını bu gün həmyerliləri uca
tutur, məzarlarını ziyarət edib,

xatirələrini ehtiramla yad edirlər.
...1966-cı ildən şəhər tipli qəsəbə statusu verilən Qəhrəmanlı da
Beyləqan rayonunun böyük yaşayış məntəqələrindəndir. Qasəbə
Bahar yaşayış məntəqəsində yaşayan Sərdar İmrəliyevin Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı adı alması şərəfinə Qəhrəmanlı adlandırılmışdır.
Qəsəbənin qəbiristanlığında uyuyan Vətən müharibəsinin şəhidi
Pərvin Vüqar oğlu Əliyev də əslən Qızılağacdandır. Ulu babası Əsgər, ulu nənəsi Nəsibə xanım kəndin tanınmış simalarından olublar.
Əsgərin oğlu İxtiyarın ömür-gün yoldaşı Beyləqandan olub. Ailə bir
müddət Qızılağacda yaşayıb, sonra Qəhrəmanlı qəsəbəsinə köçüb.
İxtiyarın oğlu Vüqarın həyat yoldaşı, yəni Pərvin anası da Qızılağac-
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dandır. Beləliklə, ömrünün 23-cü baharında adını canından da çox
sevdiyi Vətənin qəhrəmanlar sırasına yazdı və Qəhrəmanlı qəsəbəsinin 11, Qızılağac kəndinin isə 9 şəhidindən biri oldu...
Qısa tanıtım: Əliyev Pərvin Vüqar oğlu 1997-ci ilin oktyabrın
27-də Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlı qəsəbəsində dünyaya göz
açıb. 2003-2014-cü illərdə Tağı Məmmədov adına tam orta məktəbdə təhsil alıb.
2015-ci ilin oktyabrında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Beyləqan Rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi
xidmətə başlayıb. 2017-ci ilin martında ordudan tərxis olunub.
2017-ci ilin noyabrında könüllü olaraq müddətdən artıq hərbi xidmətə yollanıb. “N” saylı hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyündə
xidmət edib.
2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun növbəti silahlı təxribatına qarşı başlayan Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə ön cəbhədə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olub.
Sentyabrın 28-də doğulub boya-başa çatdığı Qəhrəmanlı qəsəbə qəbiristanlığında izdihamla son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən,
Əliyev Pərvin Vüqar oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.
Vətən sevgisi onun ayrıca silahı idi
Hələ uşaq yaşlarından sayılıb-seçilən Pərvin vətənpərvərliyi
ilə həmyaşıdlarından fərqlənib. İdmanı çox sevib. Böyüyüb boya-başa çatdıqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Ana Vətənin keşiyində sərvaxt və mətin dayanaraq istidə, soyuqda, qarda,
yağışda, çovğunda öz xidməti borcunu layiqincə yerinə yetirib və
ailəsinin yanına başıuca qayıdıb.
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Sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu (MAHHXHQ) kimi kəşfiyyat bölüyündə fəaliyyətini davam etdirib.
Otuz ilə yaxın düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızı azad
etmək arzusu ilə yaşayan Pərvin Vətən müharibəsinin başlanmasına ən çox sevinənlərdən biri olub. Düşmən təxribatı nəticəsində
başlanan Tovuz döyüşlərindən üzübəri həmin günü intizarla gözləmişdi. Səhər saatlarında döyüş əmri verilən ilk andan silahına
sarılan təcrübəli, peşəkar kəşfiyyatçı, həm də bölüyün rabitəçisi
kimi hərbi hissənin əks-hücum əməliyyatında öz qəhrəmanlığı,
şücaəti ilə seçilib, işğalçı erməni faşistlərinə qan uddurub... Qanlı
döyüşlərdə Vətən sevgisi onun ayrıca, susmaq bilməyən odlu-alovlu silahı idi.
Pərvinin komandiri Elsevər Hümbətov deyir ki, o, hələ düşmənə
vurulan ilk zərbədə qəhrəmanlığı ilə seçilirdi. “Pərvin bir kəşfiyyatçı
kimi igidlik göstərdi, ağır atəş altında belə düşmən səddinin yarılması tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmanlıqla şəhid oldu..."
Sentyabrın 28-də qəhrəman kəşfiyyatçımızın Azərbaycan bayrağına bükülmüş tabutu doğulub boya-başa çatdığı Qəhrəmanlı
qəsəbəsinə gətirilib. Vətən uğrunda canını fəda edən Pərvinin
nəşi qəsəbənin İkinci Qarabağ müharibəsində ilk şəhidlərindən
biri kimi çox böyük coşqu ilə qarşılanıb, izdihamla son mənzilə
yola salınıb. O gün ətrafına əklillər, üzərinə güllər düzülən şəhid
məzarından ətrafa nur yayılırdı...
Pərvindən yadigar qalan bayraq
Ata ocağında Pərvinin adına yaradılmış Xatirə guşəsində saxlanılan şəkilləri arasında onun Azərbaycan Bayrağını öpüb gözlərinin üstünə qoymuş vəziyyətdə çəkilmiş bir şəkli diqqəti çox cəlb
edir, həm də adamı kövrəldir. Məhz həmin bayrağı anasına verəndə o, şəhid olacağını ilk dəfə dilə gətirmişdi. “Şəhidlik oğlumun
həm ürəyinə dammışdı, həm də alnına yazılmışdı” deyən anası
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Zəmanə Abıyeva oğlundan sonra bu dərdə dözməyib infarkt keçirsə də, Pərvindən söz düşəndə fəxarət hissi ilə danışır. Deyir ki,
Pərvinin bir çox arzuları var idi, lakin söhbət Vətəndən düşəndə, o
bütün istəklərini ikinci plana salardı: “Sonuncu dəfə evə gələndə
ən çox xoşladığı yeməyi hazırlamağımı istədi və mən də bişirdim.
Sonra məni qucaqlayaraq dedi ki, ana, mən Vətənim uğrunda şəhid olacağam. Amma mənimlə fəxr edin, hər zaman başınızı uca
tutun. Belə də oldu, o öz qəhrəmanlığı ilə tarix yazdı. Övlad itkisi
çox ağır olsa da, onun şərəfli ölümü bizim başımızı uca etdi...”
O gün Pərvin tədbirlərin birində ona təqdim olunan üçrəngli bayrağı anasına verəndə deyib: “Bunu evimizin pəncərəsindən
asarsan!..”
Şəhidin atası Vüqar Əliyev də oğul dərdinə mətanətlə dözərək,
övladı ilə qürur duyduğunu dilə gətirir: “Pərvin şəhid olduğu gün
bizim heç nədən xəbərimiz yox idi. Həmin gün kəndimizdən başqa
bir nəfərin şəhid olduğunun xəbərini almışdıq, biz də onun dəfninə getməyə hazırlaşırdıq. Elə bu ərəfədə zəng gəldi və Pərvinin
şəhid olduğunu öyrəndim… Oğlumun döyüş yolu Talış-Suqovuşan
istiqamətində olub. O, düşmənin qurduğu səddin yarılmasında iştirak edib, qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb.”
...Sosial şəbəkələrdə beyləqanlı şəhidlərin şəkillərinin bir-bir
göstərildiyi bir videoçarxda ağıya bənzər mahnının sözlərini sanki
Pərvinin ruhu pıçıldayır:
Ana, mən şəhid oldum, nolar ağlama,
Yarım, mən şəhid oldum qara bağlama,
Ata, mən şəhid oldum yasımı saxlama...
Təki Vətən sağ olsun!..
...Pərvinin döyüşçü yoldaşları, komandiri tez-tez qəhrəman
kəşfiyyatçının məzarını ziyarət edirlər. Pərvin şəhid olandan beş
ay sonra komandiri deyib ki, kəşfiyyatçı kimi sıramızda sənin yerin
görünür: ”Sənə həmişəki kimi ehtiyacımız var, Pərvin!”
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“Sən ölmədin ki...”
(Şəhid Pərvinə bacısından ad günü təbriki)
Pərvin şəhid olandan bir ay sonra 23 yaşı tamam olub. Bacısı Nazilə Əliyevanın qardaşına ünvanladığı ad günü təbrikini PİA.
az müəyyən düzəlişlərlə sosial şəbəkə izləyicilərinə belə təqdim
edib:
“Bu gün 23 yaşın oldu qardaşım. Səni təbrik edirəm. Qələbəni
bizə dadızdırdığına görə də sənə təşəkkür edirəm. Sənin artıq yaşamadığına isə mən inanmıram. Bir ay əvvəl qara xəbərini alanda
da inanmamışdım, bugündə inanmıram. Sən varsan və həmişə də
olacaqsan. Bunu başqa cür təsəvvür etmək mümkün deyil. Çünki
sənin varlığını mən hər yerdə hiss edirəm. Sən işğaldan azad olunan torpaqlarımızın üzərində əsən rüzgarsan. Murdar ermənilərin
ayaq izlərini torpaqlarımızdan yuyan yağışsan. Sən o torpaqlara
düşən toxum kimisən, sabah cücərib artacaqsan. Hər fəsildə cücərib böyüyəcək, bizə nəfəs verəcəksən. Bilirəm ki, sən ölməmisən.
Bilirəm ki, zəfərimizin sevincini yaşayırsan. Bilirəm ki, vüqarla dalğalanan bayrağımızı qürurla öpürsən. Son döyüşə getməmişdən
əvvəl öpdüyün kimi... Ad günün mübarək, qardaşım”.
Nazilə xanımın qardaşına ünvanladığı və oxucuya nikbin ovqat
bəxş edən təbrikin sözləri yadıma “Şəhid ruhları bizi görür” ifadəsini və qələm dostum Arif Fərzəlinin bu şeirinin məhz həmin
gerçəyi əks etdirdiyini saldı:
ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ Kİ…
Elə ölümə də əyməz özünü,
Cismini tapşırıb ana torpağa.
Şəhidlər təzədən açar gözünü,
Şəhidlər təzədən qalxar ayağa.
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Yenə alov saçar od baxışları,
Təpəri yerində, gücü yerində.
Yenə səngər-səngər zəfərə sarı,
Vətəni aparar çiyinlərində.
Yağan yağışlara, əsən küləyə,
Axan ulduzlara bənzər şəhidlər.
Dönər ildırıma, dönər şimşəyə,
Düşməni doğrayar, kəsər şəhidlər.
Gecələr qızarar Dan yeri kimi,
Gündüzlər nur damar şəfəqlərindən.
Beləcə bir Vətən əsgəri kimi,
Boylanar tarixin üfüqlərindən.
22.06.2021.
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“GENERAL ŞƏHİDDƏN AŞAĞI RÜTBƏDİR”
Qısa tanıtım: Əliyev Samir
Əliheydər oğlu 9 avqust 1999cu ildə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunun Zığ qəsəbəsində
anadan olmuşdur. Atası Masallının Qızılağac kəndindəndır.
S. Əliyev 2016-2020-ci illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məktəbində (AAHM)
təhsil alıb. 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti olaraq Mingəçevir şəhərində
"N" saylı hərbi hissədə xidmətə
başlayıb. 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı
altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.
Sentyabrın 29-da Suqovuşan döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Bakı şəhərində İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub .
Düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsində rəşadət göstərdiyinə, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə
görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları
ilə leytenant Samir Əliyev ölümündən sonra 3-cü dərəcəli "Rəşadət" ordeni və "Vətən uğrunda" medalı i ilə təltif edilib.
Samirin “Xatirə dəftəri”
Samir Əliyev orta məktəbin 4-cü sinifindən başlayaraq ömrünün
ən yadda qalan anlarını “Xatirə dəftəri”nə köçürürdü. Diqqət çəkən
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xatirələri çoxdur. 2016-cı ilin avqustunda qəbul olunduğu Ali Hərbi
Məktəbə gedəcəyi ilk günün həyəcanı ilə yanaşı, hərbi qiyafəni geyinməyi necə səbirsizliklə gözlədiyi barədə qeydləri onun vətənpərvər obrazını göz önündə canlandırır: “...Mən artıq ən böyük arzuma çatmışam. “Uniyə” (yəni universitetə -müəl.) qəbul olmuşam.
Şükürlər olsun Allahıma. Artıq gələcək həyatımın ilk addımlarını
atıram. Sabahdan AAHM-in qapıları üzümə açılır... Gözümə yuxu
getmir. Çox həyəcanlıyam. Hərbi formanı geyinməyi çox səbirsizliklə
gözləmişəm... Bu yolu sırf gələcək həyatımın xoş olmağı üçün deyil,
Vətənə layiq olmaq üçün seçmişəm. Allah mənə kömək olsun.”
Samirin qısa ömür yolu ilə tanışlıq mənə rəhmətlik Nüsrət
Kəsəmənlinin “Atalıydı, analıydı uşaqlar, bizim evdə biri vardı, biri
yox” misralarını xatırlatdı. Anasının tək övladı olduğu üçün nənəsi-babası, xalası onu çox əzizləyirdi. Anası Sevda xanım oğlunun
boy-buxununa baxıb fəxr edirdi, Cəmilə nənəsi hər kəlməsinin
başında "Boyuna qurban olum, ay Samir", - deyirdi. Samir böyüdükcə qəlbində iftixar hissi keçirən ana babası Aydın Əlizadənin
arzuları da böyüyüb boy atırdı. Hərbçi xalası Aysel Rəcəbova isə
Samiri lap erkən yaşlarından Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə
keçirilən bayram tədbirlərinə aparardı.
Bəlkə hərbçi olmaq arzusuna da elə o vaxtlar düşmüşdü. Qızılağac kəndində yaşayan atası Əliheydərin dediyinə görə, Samirə hərbi məktəbə daxil olmağı o, tövsiyə etmişdi. Lakin Samir
haqqında ən dolğun təəssüratı elə onun öz “Xatirə dəftəri”ndə
yazdığı fikirlər yaradır.
“Vətən sənə canım fəda”
Bu sözləri Samir “ Xatirə dəftəri”nə 5 fevral 2018 -ci ildə yazmışdı:
“...Çox sevinirəm. Ürəyim qisas hissi ilə alışıb yanır. Allahın
köməkliyi ilə məktəbi bitirən kimi xüsusi təyinatlılara yazılacağam.
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Ürəyimin rahat olması üçün ən azı 1 erməni dığasının başını üzəcəyəm. Allah özü mənə kömək olsun! Amin. Vətən sənə canım
fəda.”
Xatirə dəftərində qeydləri Ali Hərbi Məktəbin son kursunu
baş vuran günə kimi davam edir. Ali Hərbi Məktəbi bitirən ərəfədə babası Samirin ailə vəziyyəti barədə aldığı arayışı ona verir:
“Dedim, anası təkdir, kirayədə yaşayır, Samir Bakıda qalsın. Tez-tez
gəlib həm bizə, həm anasına baş çəksin...”
Samir babasının ona verdiyi arayışı Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin rəisinə təqdim etməkdən vaz keçir: “Dədə, mən Bakıda
qalmaq istəmirəm, Qarabağa gedəcəyəm...” deyir.
İndi şəhid leytenantın babası göz yaşlarını saxlaya bilmir. Deyir: “Allah onu elə bil şəhid olmaq üçün yaratmışdı..”
Şəhidlikdən söz salanda Cəmilə xanım kövrələrək həmişə
nəvəsinə etiraz edib belə deyirdi:
“Samir, sən general olacaqsan!”
Hələ orta məktəbdə oxuyanda nənəsi Samiri iqtisadiyyat universitetinə qəbul olmaq üçün ödənişli hazırlıq kursuna göndərdiyini bildirir: “...Deyirdim Samir, mən istəyirəm sən bank işçisi olasan.” Orta məktəbi qırmızı attestatla bitirən Samir isə nənəsindən
sənədlərini hərbi məktəbə verməyi israrla xahiş edir. Cəmilə xanım kövrələrək: “Samir, nənə qurban, axı sən ananın tək övladısan!” desə də, nəvəsinin xahişinə etiraz edə bilmir.
Hərbi Akademiya tipli ali məktəbdə təhsil aldığı müddətdə Samir Əliyev kursant yoldaşlarından çox fərqlənirdi. Ali təhsilini əla
qiymətlərlə başa vurub leytenant rütbəsi alanda o, pandemiya
ilə əlaqədar 3 ay ailə üzvləri ilə görüşə bilmədi. “N” saylı hərbi
hissəyə yola düşməzdən əvvəl 3-4 günlük evə gələn gənc zabitin
boy-buxununa yaraşan hərbi mundirdə görən nənəsi sevinərək
ona: “Samir, sən general olacaqsan!” deyir. Həmişə qəlbi Azər87
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baycanın işğal altında olan torpaqlarını azad etmək arzusu ilə döyünən Samirsə: “Nənə, general şəhidin yanında ən aşağı rütbədir... “ - deyə cavab verir. Hərbi hissəyə yola düşən gün nənəsi ilə
vidalaşanda isə: “Anam sənə əmanət”- deyib.
...27 sentyabrda Vətən müharibəsinin başlamasını “Tanrının
düşməndən qisas almağımız üçün verdiyi böyük fürsət" adlandıran Samir həmişə irəlidə gedərək ermənilərə qan uddururdu.
O, Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə ayağından ağır yaralanır.
Amma özü yaralı olsa da, yaralı əsgərlərini döyüş meydanından
çıxarır. Yarasını sarıtdırıb yenidən döyüşə qayıdır. Əsir götürən
əsgərlərinə ”Əsirlərə vaxtınız çox gedir, döyüşmək lazımdır” əmr
edən Samir Suqovuşan uğrunda döyüşlərdə 30-dan çox erməni
faşistini məhv edir. Son gülləsinə qədər döyüşüb, gülləsi bitəndən
sonra qumbara ilə döyüşə davam edib. Öz komandirlərinin qəhrəmanlığından danışan əsgərləri bildirirlər ki, biz də döyüşürdük,
amma Samirin etdiklərini filmlərdə görmüşdük...
“Oğlum mənim padşahım idi...”
Müharibə başlayan gün Samir anasına zəng edib: “Ana, zəhmətini mənə halal elə”- deyib. Sevda xanım hüzünlü səslə oğlunun mələk xislətindən söz açır: “Məktəbli olanda ona bir dəfə də
demədim ki, Samir, get dərsini öyrən. Vətənə, Allaha çox bağlı idi.
Namazını vaxtında qılardı. O mənim padşahım idi. Arzusu ipateka
yolu ilə mənzil almaq idi. Gözləyirdim ki, toyu olsun, nənə olum,
amma nənə olmaq mənə qismət olmadı. Samirsiz həyatımı təsəvvür edə bilmirəm. Elə bil ürəyimdə ağır daş daşıyıram. O daş da
günü -gündən böyüyür...”
Müharibə təkcə anaları övladsız qoymur, həm də taleyinə ağır
zərbələr vurulan ailələr davanın vurduğu yara və faciəni yaşamaqda davam edirlər. Ən böyük qələbələrlə başa çatan müharibələrin
belə, nəticələri çox acı olur.
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Xətai rayonunda 55 saylı tam orta məktəbin müəllimi Aida İsmayılova Samirin uşaq çağlarından qoçaq, mərd, çalışqan şagird
olduğunu bildirir. “Məktəbə Hövsandan gəlirdi, amma bir dəfə də
olsun dərsə gecikməzdi...”
Həmin məktəbin müəllimi Afət Əkbərova deyir: “Samir sanki
öz yaşından 10 yaş böyüyüb sonra balacalaşmışdı. Çətinliyini heç
kimlə bölüşmək istəmirdi. Özü özünə dayaq olmağı bacarırdı. Samir elə bir iz qoydu ki, o iz heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək.
Samir, sən sorğu-sualsız cənnətdəsən!”
Samirin nişanlısı isə onunla fəxr etdiyini bildirir: “Qələbə günü
getdim məzarını ziyarət etdim. Dedim ki, Samir, həmişə sənin yanına boynubükük gəlirdim, amma bu dəfə gəldim ki, deyəm silah
qardaşların qisasını aldı.”
Samirin şəxsində ən yaxın sirdaşını itirdiyini söyləyən zabit
dostu Əhməd Nəsibov deyir ki, Samirin ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək idi: “Arzusuna çatdı. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına
döyüşərək şəhid oldu. O buna hər zaman hazır idi...”
...Ölümündən sonra 3-cü dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə təltif
olunan leytenant Samir Əliyevin məzarı İkinci Fəxri xiyabanda
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun
dəfn olunduğu sıradadır. Suraxanıda Samir Əliyev parkı və yaşadığı
küçədə xatirə bulağı var.
...Samir haqqında çəkilmiş süjetin son kadrlarında hərbi məktəbin kursantları meydanda hərbi qaydada addımlayaraq ucadan
xorla oxuyurlar:
“Şəhid leytenant Əliyev Samir,
Qəlbimizdə var, hər zaman yerin...”
13 may 2021-ci il
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GÜLƏ-GÜLƏ ARZUSUNA ÇATAN FAMİL
Haqq qalib gəldi, torpaqlarımıza uzanan xain əllər kəsildi.
28 illik sıxıntılarımıza son qoyuldu. 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə
başa çatdı.
Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi və qorxmadan düşmən üzərinə şığıyan
igid əsgərlərimizin əzmkarlığı,
fədakarlığı ilə qazanılan Böyük
Qələbədə Famil Əlizadənin də
payı var. Onun da adı Azərbaycanın, Qarabağın salnaməsinə
yeni tarix yazanlar sırasındadır.
Könüllü şəhid əsgər Əlizadə
Famil Habil oğlu 3 may 1999-cu ildə Masallı rayonunun Ərkivan
qəsəbəsində dünyaya göz açıb. 2016-cı ildə qəsəbədəki 3 nömrəli tam orta məktəbi bitirib. Təhsilini 2 nömrəli Bakı Peşə Liseyində davam etdirib. Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə
elektrik montyoru peşəsinə yiyələnib. 2017-ci ilin iyulunda SHXÇDX Masallı rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
2019-cu ilin yanvarında ordudan tərxis olunub.
İkinci Vətən müharibəsi başlanan gündən könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. Cəbhəboyu əksər döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşan Famil Əlizadə Füzuli rayonunun alınmasında, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndinin işğaldan azad edilməsində xüsusi şücaət
göstərib. Hər dəfə qızğın döyüşlərin önündə gedənlərdən olub
Famil. Oktyabrın 21-də şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.
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Şəhid əsgər Famil Əlizadə subay idi. Ailədə bir bacı, iki qardaş
olublar. Valideynləri onlara uşaq yaşlarından vətənpərvərlik ruhunu aşılayıblar. Ailənin başçısı Habilin atası Əli Rəhimov (19231989) İkinci Dünya müharibəsi veteranı olub. Bu zəhmətkeş ailədə
15 uşaq böyüyüb. Habil uzun müddət Masallı Elmi-Bərpa İstehsalat Birliyində usta kimi çalışıb. Hərbi xidmətini Almaniya Demokratik Respublikasında keçib, tankçı olub. Qardaşı İxtiyar isə Əfqanıstan müharibəsi veteranıdır.
F.Əlizadənin böyük qardaşı, 26 yaşlı Qabil Azərbaycan Texniki
Universitetini bitirib. İxtisasca kompüter mühəndisidir. 2015-2017ci illər ərzində hərbi xidmətdə olub. Familin döyüş yoluna nəzər salmaqda o mənə yardımçı oldu. Qardaşının silahdaşları Məmmədbağır Abdullayev və Nəcəf Ağayevlə telefon vasitəsilə əlaqə saxladıq.
Öyrənirik ki, sentyabrın 27-də ermənilərin təxribat hücumundan
sonra Famil Əlizadə müzəffər əsgərlərimizlə birgə Füzuli istiqamətində, Kürdmahmudlu, Aşağı və Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri uğrunda döyüş əməliyyatlarında igidliklə vuruşublar.
Mühasirəni yarıb silahdaşlarını xilas etdilər
Növbəti tapşırıq düşmənin ərzaq anbarını ələ keçirmək olub.
Taqım komandiri leytenant Elşən Məmmədov (sonradan şəhid
olub) bu əməliyyata yollanacaq könüllüləri seçərkən Famil birinci
olaraq önə atılıb. Oktyabrın 21-də sübh çağından 9 nəfərlik könüllü (Məmmədbağır Abdullayev, Cavid Zeynallı, Ramin İmaməliyev,
Nəcəf Ağayev, Sübhan, Zahir, Vüqar) dəstə əməliyyata başlayıb –
postu (ərzaq anbarını) düşməndən azad edib, bayrağımızı sancıblar. Saat 11 radələrində isə təxminən 35 nəfərlik köməkçi qüvvə
gəlib.
Vadafrom, Kurqan deyilən ərazidə (Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Şiştəpəyə az qalmış) şiddətli döyüşlər ara verməyib. Ərzaq anbarını
geri götürməyə cəhd edən ermənilər günorta saatlarında yenidən
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basqın ediblər. Çox yaxın məsafədən, dağ ətəyində yerləşən düşmən mövqelərindən qarşı tərəf ağırçaplı silahların intensiv atəşinə tutulub. Əsgərlərimiz bir müddət mühasirədə qalıb. Yalnız
zabit heyəti çöldə qalaraq postu müdafiə etsələr də düşmən ciddi
müqavimət göstərməyə cəhd edib. Təhlükəli olduğuna görə əsgər
heyətinə (təxminən 40 nəfər) anbardan çölə çıxmamaq bildirilib.
Vəziyyətin anbaan gərginləşdiyini görən Famil isə mühasirəni yarmağa üstünlük verərək “biz bura döyüşməyə gəlmişik” deyə, yenidən irəli atılıb. Arxasınca bir neçə silahdaşı da çölə çıxıb. Güllə
yağışı altında, açıq ərazidəki səngərdə mövqe tutan igid əsgərimiz bir neçə düşməni dəqiq atəşlə məhv etməyə müvəffəq olub.
Sinəsini Vətənə sipər edən Famil qızğın döyüş zamanı qarşı tərəfin
snayper gülləsinə tuş gəlib. Ondan təxminən 10 metr məsafədə
olan Məmmədbağır əvvəlcə Familin qolundan yaralandığını düşünüb, yaxınlaşdıqda isə yanıldığını görüb – güllə qolunu sivirsə
də, ürək nahiyəsinə dəymişdi. Səngər yoldaşının qollarında son
nəfəsində gülə-gülə “arzuma çatdım” deyərək əbədiyyətə qovuşub Famil.
Sonra qumbaraatanlarımız bir neçə dəqiqə atəşlə düşmənin
əsas qaynar nöqtəsini darmadağın ediblər. Ermənilər xeyli sayda itki veriblər. Təxminən bir saatdan sonra isə əsgərlərimiz düşmənin minamyot atəşlərinə məruz qalıb. Şiddətli müqaviməti
mərdliklə dəf edərkən taqım komandiri, 21 yaşlı leytenant Elşən
Məmmədov şəhid olub. Yaralılar və iki şəhidimiz döyüş zonasından təxliyə edilib. Sonacan mübarizə əzmi göstərən hərbçilərimiz
düşmənin əsas atəş nöqtələrini susdurub, işğaldan azad edilmiş
postu qoruyublar.
Familin silahdaşları isə növbəti tapşırığın uğurlu icrası nəticəsində daha 5 kəndimizi düşmən əsarətindən xilas ediblər...
Şəhidin atası Habil Rəhimov deyir ki, mehriban, dosta sədaqətli, zəhmətkeş oğul idi Famil. Əsgərlikdən sonra öz ixtisası üzrə deyil, aşpaz kimi Bakıda işləməyə başladı. Son danışığımız oktyabrın
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20-də, mənim ad günümdə oldu. Səhər saatlarında zəng etmişdi
ki, məni təbrik etsin. Anası və qardaşı ilə də danışdı. Bizi inandırmağa çalışırdı ki, müharibədə deyilik, yeyib-içib, yatırıq. Deyirdi ki,
nigaran qalmayın, əlimizdə bir-iki vacib işimiz var, onu qurtaraq,
sonra rahat danışarıq. Qardaşına deyibmiş ki, hansı oğul atasının
ad gününə hədiyyə olaraq torpaq alar (yəni işğaldan azad edər)?
Şükufə ana Familin ona dediyi son sözlərini xatırlayır: ”Hər
dəfə, istər evdə, istər hərbi xidmətdə olarkən onu nazlayanda
deyərdi ki, ay ana, mən böyümüşəm axı. Amma axırıncı danışığımızda bunun tam əksini dedi: can, ana, nazla məni, nazla! Elə
bil ürəyinə damıbmış... Yenə də Familimi nazlayıb, şumal tellərini
sığallamaq, qollarımı boynuna dolamaq istərdim...”
İndi oğlunun qoxusunu almaqdan ötrü üçrəngli bayrağa bükdüyü beşiyinə, çarpayısına sarılır, portretini qucaqlayaraq beləcə
nakam övladını oxşayır, ürəyini boşaldır Şükufə ana.
Məlumat üçün bildirək ki, işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatına qarşı keçirilən əks-hücum əməliyyatları zamanı
şəhid olan könüllü əsgər Əlizadə Famil Habil oğlu oktyabrın 22-də,
Ərkivan qəsəbəsinin Bağlakücə qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirmiş Respublika Silahlı Qüvvələrinin əsgəri Əlizadə Famil Habil
oğlu (ölümündən sonra) "Vətən uğrunda", şəxsi igidlik və şücaət
nümayiş etdirdiyinə görə "Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
Bütöv Azərbaycana, doğma yurda, ailəsinə başucalığı gətirən
Famil kimi qəhrəman Vətən övladları cismən bizləri tərk etsələr
də ruhən yaşayırlar. Tərəddüd etmədən doğma Azərbaycan uğrunda canını fəda edən oğullarımız bir daha sübuta yetirdilər ki,
Vətən borcunu ödəmək ən böyük amalımızdır.
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Başını dik saxla, Habil kişi! Şəhid atası olmaq əsgər olmaqdan
da qürurludur.
Başını dik saxla, Şükufə ana! İgid oğlun düşmənlərin bağrını
yardı, qəhrəmanlıq tarixi yazdı. Familin və digər şəhid əsgərlərimizin qanı yerdə qalmadı, düşmənə layiqli cavab verildi. Müqəddəs
bayrağımızın Şuşada və digər azad olunmuş ərazilərimizdə dalğalandığı gündən şəhidlərimizin ruhu şaddır.
Şəhidin məzarı başında canından artıq sevdiyi üçrəngli Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Qırmızı rəngini şəhidlərin qanından alan
müqəddəs bayrağımız zirvələrdə dalğalandıqca Vətənimizin qüdrətini, Familimizin adını göylərə qaldırır.
Akif AĞAYEV,
“Yeni həyat” (Masallı)
qəzetinin əməkdaşı.
P.S: Şəhid Famil Əlizadənin döyüş yolundan bəhs edən “Arzuma çatdım” sənədli filmi çəkilib. https://www.youtube.com/watch?v=Pcr_hc-MhJY
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ŞUŞA FATEHİ: “ÖLMƏYƏ HAQQIMIZ YOXDUR...”
...Məhəmməd bu sözləri
anası Gülər xanıma Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün demişdi: “Ana, ölməyəcəyəm, bizim ölməyə haqqımız yoxdur,
hələ burda çox lazımıq, tezliklə evimizə dönəcəyəm...”
Əliyevlər ailəsinin yeganə
oğul övladı, 21 yaşlı Məhəmməd odun - alovun içindən
keçib tarixi Zəfərimizin bir addımlığında olan günə qədər
ata-anasına: “Mən müharibə
bölgəsində deyiləm”, - deyə
heç bir narahatlıq yaşatmadı.
Hərbi əməliyyatlarda iştirakını doğmalarından “sirr kimi” saxlayan bu gənc İkinci Qarabağ müharibəsinə könüllü olaraq qatıldığı ilk gündən qızğın döyüşlərin önündə gedənlərdən biri olub.
Qəlbindəki Vətən sevgisi ilə Füzulidən Şuşaya qədər Xocavənd,
Hadrut, Qubadlı, Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə
qarşı böyük mərdliklə döyüşüb. Neçə-neçə şəhid və yaralı əsgərlərimizi savaş meydanından çıxardaraq yenidən döyüşə atılıb.
Əlində silah, ürəyində qələbəyə böyük ümidlə igid Vətən oğullarının sırasında erməni faşistlərin üzərinə yeriyib, döyüşlər zamanı şəxsi nümunə göstərdi. Cəngavər oğullarımızın qarşısında qarı
düşmən tab gətirə bilmirdi. Məhəmmədin atası İlham demişkən,
ermənilər gözlərini açanda gördülər ki, bizim döyüşçülərimiz artıq Şuşadadır.
Elə Şuşanın əzəmət və vüqar rəmzi olan dağlarını görəndə
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Məhəmməd də ilk dəfə sevincini doğmaları ilə paylaşıb. O gün qızıl payız Şuşaya qələbə libası biçmişdi.
O gün şair Arif Fərzəli demişkən:
Titrətdi dünyanın hər tərəfini
Bu müjdə: işğaldan qurtardı Şuşa,
Adını, odunu, şan-şərəfiniÖzünü - özünə qaytardı Şuşa.
... Şuşanı özünə qaytaran igid oğullardan biri də Məhəmməd idi.
Qısa tanıtım: Əliyev Məhəmməd İlham oğlu 9 yanvar 1999cu ildə Masallı rayonunun Böyük Xocavar kəndində anadan olub.
2004- cü ildə Bəyalı Məmmədov adına Böyük Xocavar kənd tam
orta məktəbinin hazırlıq sinfinə, 2005 - ci ildə həmin məktəbin birinci sinfinə daxil olub. 2016-cı ildə Böyük Xocavar kənd tam orta
məktəbini bitirib. 2017-ci ilin yanvar ayında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsi
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
Həqiqi hərbi xidmətini Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz
rayonunda "N" saylı hərbi hissədə davam etdirib. Nümunəvi xidmətinə görə təşəkkürnamələr alıb. Vətən qarşısında borcunu şərəflə yerinə yetirərək 2018 - ci ilin iyul ayında ordu sıralarından təxris olunub.
Tovuz rayonu istiqamətində erməni təxribatı nəticəsində baş
verən döyüşlərdə general Polad Həşimovun şəhid olması bütün
vətənpərvər gənclərimiz kimi, onu da hiddətləndirib və könüllü olaraq döyüşlərə yollanmaq üçün Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsinə müraciət edib.
27 sentyabr 2020 - ci ildə işğalçı Ermənistanın növbəti silahlı
təxribatına qarşı başlayan Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda Füzulidən Şuşaya qədər gedən döyüşlərdə böyük şücayət göstərib.
Noyabrın 8-də Şuşada yüksəklikdən düşmən snayperinin açdığı atəşdən ağır yaralanıb və şəhid olub.
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Şəhidin nəşi 11 noyabr 2020 - ci ildə doğulduğu Böyük Xocavar
kənd qəbiristanlığında böyük izdihamla torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən Məhəmməd Əliyev ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.
Arzusu hərbçi olmaq idi, amma...
Qədim Naxçıvan torpağını
üzük qaşı kimi qoynuna alan
Şahbuz dağlarında həqiqi hərbi
xidməti başa çatanda Məhəmməd ata-anasına bildirir ki, arzusu müqavilə əsasında müddətdən artıq hərbi xidmətə
könüllü daxil olmaqdır. Lakin 3
bacının yeganə qardaşı olduğu
üçün ailəsi razı omur.
Məhəmmədin atası İlham
sadə zəhmət adamıdır. Əvvələr
Masallı Rayon Elektrik Şəbəkəsində montyor işləyib. Məhəmməd də ordudan tərxis olunandan sonra əlini zəhmətə alışdırıb.
Avtomobil təmiri işlərini mükəmməl oyrənib. Çalışdığı sahədə
ona müraciət edən adamların hörmətini qazanıb. Əxlaqına və qabiliyyətinə görə sayılıb-seçilib. Yeniyetmə yaşlarında Quran dərsi
alıb, dini kitablar mütaliə etmişdi. Nəcib keyfiyyətlərə malik, gözəl
mənəviyyat sahibi kimi boya-başa çatmışdı. Ona görə yaşadığı
el-obada hamı onun hörmətini uca tuturdu.
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Sən demə, yiyələndiyi sənət ona Vətən müharibəsində düşməndən qənimət götürdükləri xarab “Niva” və “UAZ” markalı maşınları təmir edib, yaralıları döyüş meydanından çıxarmaq
üçün daha çox gərəkli olacaqmış...
“Sizdən nə gizlədim, düzü, oğlumun müharibəyə könüllü yola
düşmək fikrini biləndə ərklə ona “getmə” dedim. O, mənə cavab
verdi ki, ermənilər deyir ki, Bakıya gəlirik” - deyə atası İlham söhbətə başlayır. Deyir ki, oğlum olduğu üçün demirəm, Məhəmməd
təkcə ailədə deyil, kəndimizdə də hamıya can yandırırdı. Öz halal
zəhməti, alın təri sayəsində insanların sevgisini qazanmışdı...
Oğlunun əsgər yoldaşlarının onunla daim əlaqə saxladığını bildirən şəhid atası deyir ki, həqiqi hərbi xidmətdə olanda Məhəmməd minaatan kimi təlimlərdə iştirak etmişdi. Vətən müharibəsində təkcə minaatanla deyil, müxtəlif çaplı silahlarla döyüşən
Məhəmməd bacarıqlı əsgər kimi həmişə ona verilən tapşıriqlarının öhtəsindən ləyaqətlə gəlirdi...
“Mənim silahım ağır idi. Bir dəfə xəstələnmişdim, Məhəmməd
həm öz silahını daşıyırdı, həm də mənim...” Hamlet adlı döyüş
yoldaşı bildirib ki, Məhəmməd 20-dən çox yaralı əsgərlərimizi
odun-alovun içindən çıxarıb.
Məhəmmədlə bir döyüşdə iştirak edən həmkəndlisi qazi Talıb Qəzənfərlinin sözlərinə görə, ağır yaralanarkən onu da döyüş
meydanından Məhəmməd çıxarıb.
Atası deyir ki, həyatda sağ qaldıqları üçün özlərini Məhəmmədə borclu bilən bir çox döyüş yoldaşları onun ruhuna ehtiram
əlaməti olaraq məzarının ziyarətinə gəlirlər. Alışanlı kəndindən
Xalid adlı bir döyüşçü isə oğlunun məzarını tez-tez ziyarət edir.
“Oğlum hər zəng edəndə bir qurban boyun alırdım...”
Qalibiyyət uğrunda Şuşa istiqamətində döyüşlərə atılan
Məhəmməd bir dəfə əsir aldığı bir erməni əsgərini tərk-silah
edəndə onun gəzdirdiyi şəxsi əşyalarının arasında bir təsbeh gö98
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rür. Təsbehin səkkizguşəli naxışlarından hiss edir ki, bu əl işi Azərbaycan sənətkarına aiddir. İndi həmin təsbeh şəhid Məhəmmədin
ata ocağında yaradılmış xatirə guşəsində saxlanılır.
Şəhid atası oğluna aid əşyaları bizə göstərəndə çox kövrəlir:
“Məhəmməd hər zəng edəndə Allaha şükür edib, bir qurbanlıq
boyun alırdım”,-deyir. Nə qədər təsəlli versək də, onun yeganə
oğul itkisindən doğan kədəri qarşısında sonsuz üzüntü duyuruq.
Sonra İlham özünü ələ alır. Onunla şəhid olandan 2 ay sonra 22
yaşı tamam olan Məhəmmədin məzarını ziyarət etməyə yollanırıq. Yolboyu bildirdi ki, Böyük Xocavar kəndinin küçələrindən biri
şəhid oğlunun adını daşıyır. “Amma mən həyətimizin yola yaxın
hissəsində öz xərcimlə, daha doğrusu, oğluma görə ailəmizə verilən sığorta pulu ilə xatirə parkı yaratmaq istəyirəm. Birincisi, mən
o pulu başqa heç nəyə xərcləyə bilmərəm, ikincisi, qoy yolla ötüb
keçən indiki gənc nəsillər xatirə parkına baxanda unutmasınlar ki,
həm Birinci, həm də İkinci Qarabağ müharibəsində bizim Məhəmməd kimi nə qədər igid oğullarımız şəhid olublar. Ona görə də hər
zaman düşmənə qarşı ayıq-sayıq olsunlar...”
Elə Qarabağ ətirli arzusu cin olan Məhəmmədin ruhu da çanını
fəda etdiyi Vətənə bunu pıçıldayır:
Bu can qurbanındır, canımın canı,
Təzədən doğulmaq istəyir ürək.
Şah İsmayıl duran sərhədlərində,
Ömür kirpik-kirpik asılsın gərək!*
Bəli, Vətən, yurd naminə şirin canından keçən bütün şəhidlərimiz
bizim üçün müqəddəsdir. Onları tanımaq və gələcək nəsillərə tanıtmaq həm də qələm adamı olaraq bizim hər birimizin borcudur.
12.06.2021
*Şeir şair Balayar Sadiqindir.
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VİLƏŞİN QƏHRƏMAN OĞULLARI
Viləş Masallıda həm çay adıdır, həm də kənd. Azərbaycan
çempionatının güclülər dəstəsində 2000-2001 mövsümündə
bürünc medallar qazanan və iki
dəfə ölkəmizi UEFA İntertoto
Kubokunda təmsil edən “Viləş”
Futbol Klubu da Masallıda yaranmışdı.
Amma
Viləşin
yaşayış
məntəqəsi kimi adı rayonun
coğrafiyasına yeni daxil olsa da,
XIX əsrin birinci yarısında ilk
məktəbin əsası bu kənddə qoyulmuşdur. Yüksək çinli hərbçilərin yetişməsində bu təhsil ocağının böyük rolu olmuşdur. 1828- ci ildə bağlanmış Türkmənçay sülh
müqaviləsindən sonra Cənubi Qafqazda qalan rus əsgərləri kəndin ilk sakinləri olub. İlk adı Mixaylovka, sonra Nikolayevka olmuş
bu kənd Sovet hakimiyyəti illərində M.Kalininin şərəfinə Kalinovka adlandırılmışdır. Ötən əsrdə kəndin yüzlərlə sakini həm Birinci, həm İkinci Dünya müharibələrində, həm də Qarabağın erməni
faşistlərindən azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Düşmənə qarşı sonsuz nifrəti olan qardaşlar
İntiqam və Nurlan Əsgərli qardaşları da bu kənddə dünyaya
göz açmışdılar. Onların ermənilərə nifrətinin bir səbəbi də Birinci
Qarabağ savaşında kənddən dörd nəfərin şəhid olması və əmiləri Poladın 1993-cü ildə Ağdərənin Mehmanlı kəndində ağır yara100
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lanması olmuşdu. Uşaqlıqdan hərbçi olmaq istəyən hər iki qardaş
ağılları söz kəsən vaxtdan deyirmişlər ki, "düşməndən şəhidlərimizin və əmimizin qisasını alacağıq..." İntiqam da, Nurlan da bacarıqlı idmançılar idi. Karate, əlbəyaxa və qaydasız döyüş növlərini
dərindən bilirdilər.
Tale elə gətirdi ki, onlar təkcə qardaş yox, həm də döyüş yoldaşı oldular. Milli Ordumuzun sıralarında müvəqqəti hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra gizirlik məktəbində oxuyaraq Xüsusi
Təyinatlı Qüvvələrin kəşfiyyat bölüyündə xidmət ediblər. Onların
tərcümeyi-halı qısa olsa da, döyüş bölgələrində göstərdikləri qəhrəmanlıq böyük romanların, müharibədən bəhs edən filmlərin
mövzusudur.
"Mən əsiri eşqiyəm öz xalqımın, öz yurdumun..."
Əliağa Vahidin bu misrasını
kiçik qardaş Nurlan çox sevər
və tez-tez təkrar edərmiş. Dörd
il öncə - “Dördgünlük müharibə” kimi tarixə düşən Aprel döyüşlərində 21 yaşlı gizir Nurlan
Əsgərli snayperlə Talış kəndi
uğrundakı döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini
məhv etmişdi. Ermənilər postlarını qoyub qaçırdılar. Döyüşlər
şəhidsiz, yaralısız olmur. Komandirləri polkovnik Raquf Orucovun
gözlərinin önündə şəhid olduğunu görəndə Nurlan da, qardaşı da
bərk sarsılırlar. Nurlan deyir ki, biz qəhrəmanlığı, şücaəti, mərdliyi
bu kişidən öyrəndik. Bu dağlarda daha belə oğul doğulmayacaq.
Onun heyfini düşməndə qoymayacağıq. Gərgin keçən döyüşboyu Nurlan böyük qardaşını qorumaq üçün qabağa keçirdi. Aprelin
4-də ermənilərin komanda-qərargah məntəqəsinin partladılması
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zamanı Nurlanla döyüşçü yoldaşlarının yanında mərmi partlayıb,
üç nəfər həlak olub, iki nəfər isə ağır yaralanıb. Nurlan düşməndən geri alınmış torpaqlarda həlak olur. Yaşca özündən kiçik qardaşının nəşini odun-alovun içərisindən İntiqam özü çıxarıb. Qardaşını gətirib zabitlərə təhvil verəndən sonra, yenə geri qayıdıb ki,
polkovnik Vüqar Yusifovun cansız bədənini döyüş meydanından
çıxarsın... Gizir Nurlan Əsgərli Ağdərə istiqamətindəki döyüşlərdə
göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə ölümündən sonra "Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə" III dərəcəli medalı ilə təltif edilib. Viləş
kəndinin girəcəyində indi Nurlan Əsgərlinin xatirəsini əbədiləşdirən küçə də var...
Qardaşının intiqamını alan İntiqam
“Kaş Nurlan Şuşaya bayraq
sancandan sonra şəhid olaydı... Heyf, fələk imkan vermədi...” Bu sözləri İntiqama atası
Bayram kişi 4 il əvvəl demişdi. Qardaşını doğma kənddə
torpağa tapşırandan sonra
qisas hissi ilə yaşayan gizir İntiqam Əsgərli Ali Baş Komandanın verəcəyi hücum əmrini
intizarla gözləyirdi. Türkiyədə
hərbi təlimdən sonra ön xəttə qayıtmışdı. Nəhayət, çoxdan
gözlədiyi məqam yetişdi. İkinci
Qarabağ müharibəsi başlayan
gündən əldə silah işğal altında olan torpaqlarımızda düşmənə
qarşı qəhrəmanlıqla döyüşdü.. İntiqam iki il əvvəl ailə həyatı
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qurmuşdu. Bir övlad atası idi, ikinci övladı da tezliklə dünyaya
gələcəkdi. Ona görə komandanlıq ona Şuşa uğrunda döyüşlərə
qatılmamağı tapşırmışdı. İntiqam etiraz edib “Vətən torpağı uğrunda qurban getmək vəzifə və şərəf borcumuzdur,” deyib döyüşlərə atılmışdı. İntiqam Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.
Qısa tanıtım: Gizir Əsgərli İntiqam Bayram oğlu 16 avqust
1990-cı ildə Masallı rayonunun Viləş kəndində anadan olub. 19962007-ci illərdə S.Hacıyev adına Viləş kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır.
2008-ci ildə də həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, 2011-ci ildə
Quru Qoşunlarında "Gizirlik" kursunu bitirmiş, 2014-cü il Xüsusi
Təyinatlı Qüvvələrin gizir kimi işə başlamışdır.
2015-ci il Türkiyədə kəşfiyyat kursunu bitirmiş və bu sahənin
incəliklərini öyrənmişdir.
İntiqam Əsgərli 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində də iştirak edib.
Qəhrəman gizirimiz Şuşa döyüşlərində şəhid olub.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə İntiqam Bayram oğlu Əsgərliyə ölümündən sonra “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilib.
Şəhidlər anası Ziba xanım
Şəhid övladlarının böyük portretləri, qoşa şəkilləri ilə bəzədilmiş şəhid otağı onların xatirələri ilə doludur. Vətənə, xalqa layiqli
övladlar böyütməsi ilə qürur duyan Ziba xanımın dediyi kimi, Nurlan da, İntiqam da bu otağın hər qarışında, hər əşyasında, hər divarında bir xatirə qoyub gediblər. Otağın bütün əşyaları dilsiz olsa
da, sanki danışırlar...
Əsgərlilər ailəsində 30 yaşlı şəhid İntiqamın Nur adlı balaca qızı
böyüməkdədir. Aprel şəhidi olan əmisi Nurlanın şərəfinə onun adını
Nur qoyublar. Ailənin gəlini isə bətnində İntiqamın varisini daşıyır.
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Ziba xanım övladının hələ dünyaya göz açmamış körpəsinə atasının
adını qoyacağını deyir.
Bugünlərdə Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsinin sədri
Qənirə Paşayeva şəhidlər anası Ziba xanım ilə görüşüb. Komitə sədri Nurlan və İntiqam
Əsgərli qardaşlarının Vətən uğrunda döyüşlərdə fədakarlıqla
iştirak edərək şəhid olmasının
ailədəki yüksək vətənpərvərliyi parlaq şəkildə göstərdiyini
bildirib: “Sizə minnətdarıq, əziz
Ana! Övladlarınızın ruhu qarşısında ehtiramla baş əyirik.Bu
gün sizinlə görüşümüz bir vəfa
borcudur... Şəhidlərimizin qanı
yerdə qalmayıb, Azərbaycan tarixi Zəfər qazanıb. Bu zəfər münasibətilə təbriki haqq edən ilk
insanlar şəhid Analarıdır. Sizi iki
şəhidimizin anası kimi, Zəfərimiz münasibətilə böyük ehtiramla təbrik edirəm."
Qənirə Paşayeva Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsi adından
şəhid anasına təşəkkür məktubu təqdim edib. Görüşdə iştirak
edən “Nəfəs” Xeyriyyə Təşkilatının sədri Firəngiz Balakişiyeva, Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri
Arzu Bağırova və digər ziyalılarımız Ziba xanıma hər zaman yanınızdayıq deyiblər.
Şəhid qardaşların atası Bayram Əsgərov deyir ki, böyük oğlu
İntiqama həm Vətəninin, həm qardaşı Nurlanın, həm də döyüşçü yoldaşlarının intiqamını almaq nəsib olub:“ Övladlarım həmişə
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Vətəni düşünərdilər. İstəmirdilər ki, torpaqlarımız düşmən tapdağı
altında qalsın. İntiqam Vətəninin, qardaşının, döyüş yoldaşlarının
qisasını aldı. Amma öz ömrünə də şəhidlik yazıldı. Oğlum Şuşada
şəhid oldu. Şuşada qazanılan zəfərdə İntiqamın da payı var.”
17.12.2020

P.S: 7 iyul 2021-ci ildə Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ş.Məmmədov İntiqam Əsgərlinin Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı
medalını alqış sədaları altında şəhid qəhrəmanımızın adını daşıyan övladı İntiqamın yaxasına taxdı.
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ÖLÜM AYRILIQ DEYİL...
Qısa tanıtım: Əsədli Əsəd
Mahir oğlu 1995-ci il iyunun
17-də Masallının Çayqıraq kəndində anadan olub. Bakının Nizami rayonunda Milli Qəhrəman
şəhid Yuri Kavalyov adına 229
saylı tam orta məktəbi bitirib.
2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət
İqtisadiyyat Universitetinə daxil
olub. 2016-cı ildə həqiqi hərbi
xidmətə çağırılan igid döyüşçü
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir il kəşfiyyatçı kimi xidmət
edib. Hərbi mükəlləfiyyət dövründə nümunəvi xidmət etdiyi üçün dəfələrlə təltif olunub. Tovuz
rayonu istiqamətində erməni təxribatı nəticəsində baş verən döyüşlər onu hiddətləndirib və könüllü olaraq döyüşlərə yollanmaq
üçün ərizə ilə müraciət edib. Vətən müharibəsi başlandıqdan sonra ilk günlərdən döyüşlərə qatılıb, Füzulidə, Xocavənddə düşmənə
ağır zərbələr vurub. Son döyüşü noyabrın 9-da Xocavənd rayonunun strateji yüksəkliklərindən birinin müdafiəsi uğrunda olub. Bakının İkinci Fəxri xiyabanında dəfn olunub. Prezident İlham Əliyevin
sərəncamları ilə Əsəd Əsədli ölümündən sonra "Vətən uğrunda",
“Hərbi xidmətlərə görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
***
...Odlar yurdumuzun elə bir bölgəsi, elə bir şəhəri, kəndi tapılmaz ki, orada şəhid məzarları olmasın. Düşmən qarşısında
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mərdliklə dayanıb, Vətənimizi, torpaqlarımızı qoruyarkən şəhid
olan hər bir igid döyüşçümüzün xatirəsi bizə əzizdir. Vətənpərvərlik ruhu və duyğusu qəhrəmanlarla birlikdə ölmür, əbədi yaşayır.
Ona görə müharibə mövzusunda yazan qələm əhlinin ən ümdə
borcu şəhidlərin ruhunu həmişə öz yazıları ilə şad etməkdir.
Məzarı paytaxtın İkinci Fəxri xiyabanında olan könüllü döyüşçümüz Əsəd Əsədlinin sosial şəbəkələrdə və xəbər portallarında
videogörüntülərini görəndə onun haqqında yazmağı qərara aldım, hətta bir anlığa qürurlandım ki, Vətən müharibəsində canı
bahasına 21 əsgər yoldaşının həyatını xilas edən bu cəsur əsgər
mənim boya-başa çatdığım doğma Masallının axarlı-baxarlı Çayqıraq kəndində, adını və soyadını daşıdığı ulu babası Əsədin ocağında dünyaya göz açıb. Doğum tarixini valideynləri qeydiyyatda
olduğu Bakı şəhərində rəsmiləşdiriblər. Şəhərdə böyüsə də, Əsəd
öz xarakteri etibarilə göz açıb gördüyü təbiətə çox yaxın olub; Talış dağları kimi məğrur, Xəzərin qoynuna can atan Viləşçay kimi
çoşqun, cənub meşələrinin möcüzəsi sayılan dəmirağac kimi
möhkəm olan bu oğlan təpədən-dırnağa torpağa, Vətənə bağlı
idi. Əsəd qəlbinə və düşüncəsinə hakim kəsilən “Vətəni sevmək
imandandır", "Vətən haqqı ana haqqıdır" kəlamlarının Nizami rayonunda yerləşən Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı
şəhid Yuri Kavalyov adına 229 saylı tam orta məktəbi bitirəndən
sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində ali təhsil almış,
bir il Naxçıvan Muxtar Respublikasında kəşfiyyatcı əsgər kimi nümunəvi hərbi xidmət etmişdi.
...Valideynlərinin arzusu 25 yaşlı Əsədi gözaltı elədiyi qızla nişanlamaq idi. O isə Tovuz rayonu istiqamətində erməni təxribatı
nəticəsində baş verən döyüşlərdə general Polad Həşimovun həlak
olmasından çox hiddətlənmişdi və ailə üzvlərindən xəbərsiz könüllü olaraq döyüşlərə yollanmaq üçün ərizə ilə müraciət etmişdi.
Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Vətən müharibəsi başlayandan
iki gün sonra Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid107
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mətinin müvafiq şöbəsindən zəng edib müharibəyə çağırılanda
Əsəd ailədə, qohum - əqrəbada hamı ilə halallaşdı. “Açığı onu dilə
tutmaq istədik ki, getməsin, anası onkoloji xəstədir. Ancaq hər
şeyə rəğmən o öz qərarını vermişdi...” Bu sözləri Əsədin atası Mahir deyir. Ömür-gün yoldaşı Səidə xanımın hüzurunda şəhid oğlu
barədə danışmaq nə qədər çətin də olsa özünü ələ alır: “Şəmkirdə
könüllülərdən ibarət dəstə yaratdılar.Təlimlər keçdilər...” Təlimlərə başıaçıq qatıldığına görə ona rus dilində “kaskasız” (dəbilqəsiz) Əsəd deyirdilər.
Anası Əsədin təhsil aldığı illərdə müəllimlərinin sevgisini qazandığını dilə gətirir, eyni zamanda, onun qəlbində Allaha, Peyğəmbərə və əhli –beytə tükənməz sevgi olduğundan söhbət açır. Deyir
ki, Əsəd Kərbəla qəhrəmanı Həzrəti Hüseynin aşiqi idi. Bu təsadüfi
deyildi. Çünki Əsədin böyük nənəsi Mirşərəf xanım əhli-beytin nişanələrini öz əməllərində yaşadan, XX əsrin böyük mərhəmət və
kəramət sahibi Seyid Mirtağı ağanın bacısı idi. Sağlığında uşaqdan
böyüyə hamının sevdiyi Mirtağı ağanın ölümündən sonra Masallıda ata ocağındakı məzarı və Bakının Xətai rayonunda adı ilə tanınan məscid pir kimi ziyarətgaha çevrilib. Əsəd də mənsub olduğu
ailənin digər üzvləri kimi namaz qılmağa, ibadətlə məşğul olmağa
başlayıb. Çox qəribədir ki, Əsədin qatıldığı könüllülər dəstəsi hərbi təlimlər başa çatdıqdan sonra sıraya düzüləndə “İndi düşmənlə
döyüşə gedirsiniz, kim bu döyüşə özünü hazır bilirsə, bir addım
irəli atsın” əmri verilən zaman irəli çıxan 72 könüllü əsgərdən biri
də Əsəd olur. Vətən uğrunda döyüşə atılan 72 könüllü Azərbaycan
əsgəri Kərbaləda əqidə uğrunda şəhidlik məktəbinin əzəli və əbədi qəhrəmanlarını xatırladır.
Əsəd şəhidlərin ölmədiyinə, onların Ulu Yaradanın yanında
olduğuna canı-könüldən inanırdı. Elə bu daxili inam hissi ilə o,
döyüşlərdən-döyüşlərə atılırdı. Əsədlə çiyin-çiyinə döyüşən hərbçi yoldaşlarının sözlərinə görə, onun hər sözü, hər kəlməsi şəhidliyin müqəddəs məqam olmasından bəhs edirdi. Hətta o, hücum
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zamanı silah - sursatı qurtaranda belə geri qayıtmayıb, öz canını
təhlükəyə ataraq ermənilərin üzərinə gedib. Əlbəyaxa döyüşdə
düşmənin 7 hərbçisini məhv edəndən sonra onların "Ural” markalı maşınını ələ keçirərək yaralı yoldaşlarının həyatını xilas edib...
Videogörüntülərin birində Əsəd Qarabağ uğrunda döyüşlərdə oğul itirən şəhid analarına müraciət edərək, igid Azərbaycan
oğullarının timsalında bütün əsgərlərin onların oğulları olmasını
bildirir: “Bir ömür onlara xidmət edəcəyik... İnşallah, sağ qayıdarıq, əgər şəhid olsaq belə, biz ölməyəcəyik...” Şəhid olmağı özünə
şərəf bilən Əsədin ruhuna Vətən sevgisi, əməlinə cəsurluq, əqidəsinə dönməzlik hakim kəsilmişdi.
Noyabrın 2-də işğaldan azad etdikləri yüksəkliklərdən birindən göndərdiyi videoda atası Mahiri doğum günü münasibətilə
təbrik edən Əsəd Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə silah
yoldaşlarını mühasirədən çıxarsa da, özü qəhrəmancasına şəhid
oldu. Müharibənin bitməsinə bir gün qalmış şəhid olan Əsədin
müqəddəs və xilaskar ruhu Tanrının rəhmət nuruna bələndi.Ölümündən sönra yaşamaq hər kəsə nəsib olmayan səadətdir. Behiştə zəvvar olan Əsədin də ölməzliyə yolu ölümdən keçdi. Tərcümeyi-halı qısa olsa da, qazandığı əbədiyyətlə adını Azərbaycanın
Vətən müharibəsi tarixinə yazdı.
Döyüşlərdə göstərdiyi cəsurluq, mərdlik, xilaskarlıq nümunələrinə görə könüllü əsgər Əsəd Əsədli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə
"Vətən uğrunda", “Hərbi xidmətlərə görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunub. Qardaşı Səməd deyir ki, bütün şəhidlər kimi, Əsəd
də fəxrimizə çevrilib: “Düzdür, həsrəti adamı yandırıb yaxır... Ancaq şəhadət elə məqamdır ki, onun varlığını daim hiss edirəm...”
Oğlundan doluxsuna – doluxsuna danışan Səidə xanım təkcə
aralarındakı ana-bala məhəbbətindən deyil, xalqına, dövlətinə və
Ali Baş Komandanına sədaqətli və əqidəli Vətən oğlundan mər109
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danə söhbət açır. Səidə xanımın böyük arzusu oğlu barədə ürək
sözlərini onun toy mərasimində demək olub...
Arzusu ürəyində qalan ananı dinlədikcə yadıma şair Arif Fərzəlinin Birinci Qarabağ müharibəsində bizim Xırmandalı kəndinin
şəhidi Fədail Abbasovun anası Nəzmiyyə xanıma həsr etdiyi bu
misralar düşdü:
Dərd içini doğrasa da,
Mərd gəzən şəhid anası.
Yerin-göyün ağrısıdı,
Sən dözən, şəhid anası.
Azərbaycanın bütün şəhid anaları qəhrəman analardır. Onların
hər birinə sayğı və ehtiram Azərbaycan vətəndaşı olaraq hamımızın
borcudur. Söhbətimizin sonunda şəhid atası Mahir bəyin arzusu ilə
maraqlandıq. Bildirdi ki, keçdiyi şərəfli döyüş yolu gələcək nəsillərə
örnək olsun deyə arzusu Əsədin adının qəhrəman kimi yaşadığı Nizami rayonunda əbədiləşdirilməsidir. Bundan başqa onun tezliklə
oğlu Səmədi evləndirmək və dünyaya gələcək oğul nəvəsinə Əsədin
adını vermək arzusunda olduğunu öyrəndik. Biz də öz növbəmizdə
şəhid atası ilə görüşüb həmsöhbət olmağı, ona və ailəsinə səbir
diləməyi, təsəlli verməyi özümüzə mənəvi borc bildik. Əsəd Əsədli
barədə xatirələrini bizimlə bölüşdüyü üçün Mahir bəyə oxucularımız adından minnətdarlığımızı bildiririk.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
10 fevral 2021-ci il
Qeyd: Məqalə Tehranda Azərbaycan və fars dillərində nəşr
edilən “Xudafərin” dərgisinin mart sayında “Behişt zəvvarı” sərlövhəsi ilə dərc olunub.
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“CANAVAR” LƏQƏBLİ QARĞALIQLI GİZİR
Qısa tanıtım: Əzizov Elvin
Əfrayil oğlu 26 fevral 1986-cı
ildə Masallı rayonunun Qarğalıq kəndində anadan olub.
1992-2003-cü illərdə şəhid
Ədalət Vəliyev adına Qarğalıq
kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. 2004-cü ilin aprel ayında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb.
Həqiqi hərbi xidmətinə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
“N” saylı hərbi hissəsində başlayıb. Nümunəvi xidməti ilə komandirlərin və əsgər yoldaşlarının
dərin hörmətini qazanıb. Hərbi təlimlərdə əldə etdiyi yüksək nailiyyətləri ilə fərqlənib. 2005-ci ilin oktyabr ayında həqiqi hərbi xidmətini başa vurub. Müxtəlif işlərdə çalışıb. 2009-cu ildən MAXE
kimi hərbi xidmətini davam etdirib. 2011-ci ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində “Gizir hazırlığı kursu”nu bitirib və
"N" saylı hərbi hissədə tank komandiri vəzifəsini yerinə yetirməyə
başlayıb.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan
azad olunması uğrunda Füzuli rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə düşmənə qarşı əzmlə və böyük mərdliklə döyüşüb. Qanlı
döyüşlərin birində əl və üz nahiyəsindən yaralanıb. Yaraları tam
sağalmamış yenidən döyüş meydanına qayıdıb. Oktyabrın 15 -də
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Füzulinin Musabəyli kəndi uğrunda gedən qızğın döyüş zamanı
idarə etdiyi tank düşmən tərəfindən vurulub. Cəsur tank komandiri yanan tankın içərisindən yaralı yoldaşlarının həyatını xilas
edərkən düşmən gülləsinə tuş gəlir və şəhid olur.
Şəhid gizirin nəşi 16 oktyabr 2020-ci ildə doğulduğu Qarğalıq
kənd qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb.
Ailəli idi. Üç övladı-iki qızı və bir oğlu Vətənə əmanət qalıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, Silahlı Qüvvələrinin giziri Elvin Əfrayil oğlu Əzizov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.
“Uşaqlıqdan qətiyyəti ilə seçilirdi”
...Elvin yeniyetmə yaşlarından idmanın karate növü ilə məşğul
olub. Yarışlarda qazandığı uğurlara görə karate üzrə “qara kəmər”
dərəcəsinə layiq görülüb. Dostlarının dediyinə görə, uşaq çağlarından qətiyyəti, ötkəmliyi, döyüşkənliyi ilə yaşıdlarından çox
fərqlənirdi. Atası Əfrayil deyir ki, oğlum çox dostcanlı, canlara
dəyən, ürəyiaçıq, ailəyə bağlı idi.
Ailəsinə bağlı olduğu kimi, Vətənini də çox sevirdi Elvin...
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən isə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərə qatılıb. Elvinin idarə etdiyi
tank döyüş meydanına girəndə düşmənlər “canavar” gəlir deyə,
silah-sursatlarını atıb qaçırdılar.
Düşmənin 4 tankını, bir neçə avtomobil və zirehli texnikasını, 5
bazasını partladaraq xeyli canlı qüvvəsini məhv edən Elvin barədə
döyüş yoldaşları danışır ki, onun ürəyinin üstündə üçrəngli bayrağımız vardı. “Elvin deyirdi ki, sinəmin üstündə gəzdirdiyim bu
bayrağı inşallah, Şuşaya çatan kimi özüm orda ən yüksək yerdə
dalğalandıracağam...”
Oktyabrın 3-də onun komandiri olduğu tankın heyəti vurulur,
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özü üz və bədən nahiyələrindən yanıq xəsarətləri alır. Buna baxmayaraq, cəsur komandir özündə güc toplayaraq ağır yaralanan
sürücü-mexaniki tankdan çıxartmağa müvəffəq olur. Düşmənlə
döyüşə-döyüşə onu çiynində daşıyaraq təxliyə edib. Müalicə aldığı xəstəxanada Elvin çox qalmır. Deyir ki, mənim əsgər yoldaşlarım
döyüşür, mən burada rahat yataqda yatmağı vicdanıma sığışdıra
bilmərəm.
Xəstəxanadan çıxdığı gün həyat yoldaşı Aynurə xanıma zəng
edib: “Mənə zəhmətini halal elə. Dünyanın işini bilmək olmaz.
Uşaqları sənə, səni də Allaha tapşırıram” - deyib.
Anası Şəhla xanım deyir ki, Elvin xəstəxanada yatarkən ondan
yenidən döyüşlərə qatılmamasını istədim: “Dedim, Elvin, getmə,
qal, müalicə elətdir. Dedi, ana, mən oradakı oğlanlardan artıq deyiləm...”
Ürəyi əsgərlərinin yanında qalan Elvin Əzizov o gün səhər saatlarında atasından da halallıq almağa vaxt tapıb...
Tabutuna bir tərəfdə oğlu, bir tərəfdə atası sarılıb ağladı
...Xüsusi təyinatlı qüvvələrin dəstəsi ilə ön sıralarda vuruşan
Elvin oktyabrın 11 - də Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi
istiqamətində gedən döyüşlərdə öz tankı və döyüş yoldaşları ilə
birgə son nəfəsinədək döyüşür. Hətta döyüş zamanı tank komandiri olsa da, əsgərinin həyəcandan düzgün nişan almadığını görüb özü tuşlayıcı kimi hücuma keçir. Elvinin son döyüşü oktyabrın
15-də Füzuli rayonunun Musabəyli kəndinin erməni işğalından
azad olunması uğrunda olub. Düşmən üzərinə gedən tankın son
görüntüsündə üstündə 34 yaşlı Elvinlə yanaşı dayanan gənc əsgər sevinc nidasıyla qışqırırdı: “İrəli, irəli, ancaq irəli! Canavarlar
gəlir... Cəbrayıla, Laçına, Şuşaya gedirik!..” Elvin də gülümsəyərək
baş barmağının işarəsi ilə hər şeyin qaydasında olduğunu bildirir.
Fəqət, o gün saat 17.00 radələrində komandiri olduğu tank düş113
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mən tərəfindən vurulur. Özünü itirməyən cəsur komandir tank
heyətini od-alovun içindən qurtarmağa çalışır. Elə bu zaman başından düşmən gülləsinə tuş gəlir. Şəhidin qardaşı Tacəddin deyir ki, Elvin Cəbrayıl istiqamətində yaralanıb. ...O gün səhər çağı
atasına “hər şey yaxşıdır, torpaqlarımızı düşməndən azad edirik”
deyən Vətənin qəhrəman oğlu axşamüstü şəhid olur.
Oktyabrın 16-da Elvinin tabutu doğulub boya -başa çatdığı
Qarğalıq kəndində böyük coşqu ilə qarşılandı. Üçrəngli bayrağımıza bükülmüş tabutuna bir tərəfdə oğlu 9 yaşlı Ayxanın, bir tərəfdə
atası Əfrayilin sarılıb ağladığı səhnə şəhid gizirimizi son mənzilə
yola salmağa gələn insanları kövrəltmişdi.
Şəhid gizirimizin övladları
... Kənd toylarının birində Elvin çıxış edəndə sözünə belə başlamışdı: “Oğul ya qız, fərqi nədir, hər ikisi can meyvəsidir...”
... Elvin bizlərə uğrunda şəhid olduğu doğma Vətənlə bərabər, üç övladını da əmanət edib: Ayxan, Aybəniz, Şəhanə hələ də
atalarının yoxluğuna inana bilmirlər. Anaları Aynurə xanım deyir:
“Elvin uşaqlara həmişə deyərdi ki, atanızın adı çəkiləndə fəxr edəcəksiniz...”
Şəhid gizirimizin oğlu Ayxan uşaq olmasına baxmayaraq çox
zəhmətkeşdir. Ailəsinə təsərrüfat işlərində kömək edir. Atasının
qəhrəmanlığından söz düşəndə deyir: “Atamın yaralı halda çiynində daşıdığı döyüş yoldaşının gözləri yanıbmış. Əsgər deyib ki,
komandir, məni qoy burada get, mən ağrıyıram, vəziyyətim pisdir.
Atam ona “öz gözlərimi sənə verəcəm” deyə onu sağaldacağına
söz verib... Atam şəhid olandan sonra həmin əsgərin ailəsi də gəlib bizə baş çəkdi, atamın məzarını ziyarət etdi...”
Elvin arzu edirdi ki, hər üç övladı orta məktəbi bitirəndən sonra ali məktəbə qəbul olsun. “Biz atamızın arzusunu layiqincə yerinə yetirəcəyik, fəxr edirik ki, elə bir şəxsiyyətin övladıyıq” deyən
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Aybəniz atasının arzu etdiyi kimi, gələcəkdə həkim, Ayxan hərbçi,
Şəhanə isə müəllim olmaq istəyir.
Şəhid gizirin qardaşı Mirzağa deyir ki, Elvin yanan tankın içərisindən döyüş yoldaşlarını xilas edərkən şəhid olub. “Mən qardaşımla,
bütün şəhidlərimizlə fəxr eləyirəm. Onların hamısı bizim qardaşımızdır. Elvinin ən böyük arzusu Qarabağın mədəni və mənəvi paytaxtı Şuşaya Qələbə bayrağı sancmaq idi. Qardaşım öz arzusuna çatmasa da, indi Şuşada şanlı Azərbaycan Bayrağı əzəmətlə dalğalanır.”
Şəhid gizirimizin ailəsi müsəlman adət-ənənələrinə böyük hörmətlə yanaşır. “Cığır” Mənəvi Dəyərlərin İnkişafına Dəstək İctimai
Birliyinin (MDİD İB) nümayəndələri Qarğalıq kəndində şəhidin
ailəsini ziyarət edərkən çox maraqlı, özlərinin təbirincə desək, örnək bir təklifin şahidi olublar. Şəhid ailəsi qonaqlara israrla deyib:
“Gəlin şəhid evində namaz qılın, bundan şərəfli nə ola bilər?! Şəhidimiz də namazda sizinlə bərabər olsun...”
Şəhid atası Əfrayil Əsəd oğlu bizimlə həmsöhbət olanda bildirdi ki, Elvin namaz qılıb, oruc tutub, hətta, müharibədə belə öz
ibadətindən qalmayıb...
Bu gün Masallının bütün kəndlərində olduğu kimi, Qarğalıq
kəndində də şəhidlərə və onların ailə üzvlərinə xüsusi qayğı və
diqqət vardır. Müəllimləri şəhid gizir Elvin Əzizovun xatirəsinə şeirlər həsr edir, şagirdlərinə onun qəhrəmanlığından söz açırlar.
“Qızıl Qələm” Media mükafatı laureatı Gövhər Rüstəmlinin şəhid
gizirimizə həsr etdiyi şeiri kiçik ixtisarla “Şəhidlik manifesti” kitabının oxucularına təqdim edirik:
Vətən harayına səs verib həmən,
Qoşuldun yurdumun haqq savaşına.
Aslan tək atılıb ər meydanına
Od - alov ələdin düşmən başına.
Hünərin dastandı dilində elin,
Yurdumun cəngavər igidi, Elvin!
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...Şanlı Vətənimin salnaməsinə,
Yazdın öz ismini qızıl hərflə.
Ötsə də on illər, yüz illər belə,
Adın anılacaq yalnız zəfərlə.
Hünərin dastandı dilində elin,
Yurdumun cəngavər igidi, Elvin!
Övladların dözmür ayrılığına,
Qurumur göz yaşı körpə Ayxanın.
Şəhanə, Aybəniz baxıb yollara,
Hələ də gözləyir ata sorağın.
Hünərin dastandı dilində elin,
Yurdumun cəngavər igidi, Elvin!
Uyu qucağında ana Vətənin,
Laylanı bu torpaq qoy özü çalsın.
Cismən ayrılsan da eldən -obadan
Ruhun bu yerlərdə əbədi qalsın.
Hünərin dastandı dilində elin,
Yurdumun cəngavər igidi, Elvin!
08.07.2021
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“AYRILIQ VAR, SONU YOXMUŞ AY AMAN...”
...Yolağaclı Xankişi oğlu Vidadini çəkdiyi iztirablar vaxtından əvvəl qocaldıb. Yarım saatlıq söhbətimizdə onun dəfələrlə
dərindən köks ötürdüyünün və
hər dəfə ah çəkən zaman necə
yanıb-yaxıldığının şahidi oldum.
Həyətində oturduğumuz kiçik
köşkdən gözəl dağ mənzərələri
görünür. Elə bil bu yamyaşıl təbiət mənzərələri Səttar Bəhlulzadənin sehirli fırçası ilə çəkilib.
Qarşımda oturan şəhid gizirimiz
Raqib Əzizovun atası Vidadinin canlı tablosunun müəllifi isə zamandır.
Şəhid atası ürək ağrısıyla tarixi Qələbəmizdən sonra oğlu Raqibin ailəsinə baş çəkmək üçün qısamüddətli məzuniyyətə gəldiyini
deyir: “Ayağının altında qurban kəsdim, dedim iki dəfə yaralansa
da, çox şükür Allaha ki, oğlum müharibədən sağ-salamat qayıdıb
gəlib. Heç 3 gün çəkmədi ki, həyət-bacada gəzə-gəzə gördüm ki,
çox dərin fikirə gedib.. Soruşanda dedi ki, ata, hərbi hissəyə qayıtmaq istəyirəm, orda əsgərlərim mənim yolumu gözləyirlər...”
Vidadi oğluna məzuniyyətinin təzə başladığını xatırlatsa da,
faydası olmadı. Silahlı Qüvvələrin giziri Raqib Əzizov məzuniyyətini yarımçıq qoyub ata-anası, həyat yoldaşı, beş yaşlı oğlu Rahid
və iki yaşlı qızı Ayanla vidalaşıb Hadrutda yerləşən hərbi hissəyə
qayıtdı...
Hadrut ətrafındakı meşələr ona doğma Yolağacı meşələrini xatırladırdı. Amma əsgərlərinə heç vaxt “ağır” işi rəva görməyən
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gizir bir gün avtomat silahını götürüb özü meşədən su gətirməyə
gedir. Bu zaman 44 günlük müharibədə sağ qalan və döyüşdən
qaçıb meşələrdə gizlənən erməni əsgərləri onu gülləyə tuturlar...
Raqib təkbaşına onlarla son nəfəsinədək vuruşur. Çox keçmir
ki, komandirlərinin köməyinə gələn əsgərlərimiz qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin üzvlərini məhv edir, amma...
Qısa tanıtım: Əzizov Raqib Vidadi oğlu 29 avqust 1991-ci ildə
Masallı rayonunun Yolağac kəndində dünyaya göz açıb. 19972008-ci illərdə Yolağac və Güllütəpə kənd tam orta məktəblərində
təhsil alıb.
2009- 2011 -ci illərdə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin “N” saylı hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2012-ci ilin noyabrın
21-dən 2013-cü il aprel ayının 26-na kimi Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris məktəbində “Gizir hazırlığı kursu”nda təhsil alıb. 2013cü il aprel ayının 29-da Müdafiə Nazirliyinin əmrinə əsasən, gizir
rütbəsində xidmətini müxtəlif “N” saylı hərbi hissələrdə davam
etdirib, bağlama rabitə bölüyünün mobil retransiyasiya stansiyasının rəisi vəzifəsində çalışıb.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan və Şuşa uğrunda
döyüşlərdə düşmənə qarşı vuruşub.
Qələbədən sonra qısamüddətli məzuniyyətə buraxılıb.Dekabrın 8-də Hadrut istiqamətində düşmən snayperinə tuş gələrək
şəhid olub.
Şəhid gizirin nəşi 9 dekabr 2020-ci il tarixdə doğulduğu Yolağac kənd qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb. Ailəli idi.
İki övladı Vətənə əmanət qalıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən,
Raqib Əzizov ölümündən sonra "Vətən uğrunda", "Xocavəndin
azad olunmasına görə" və "Zəngilanın azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
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Ali təhsili yarımçıq qalmışdı
Əzizovlar ailəsində boya -başa çatan Raqibin ulu babası Cəbrayıl İkinci Dünya müharibəsində alman faşistlərinə qarşı döyüşmüşdü. Atası Vidadi sadə peşə sahibi idi. Sürücülüklə ailəsinin
çörəyini qazanırdı. Raqib hələ beşinci sinifdə oxuyanda Naxçıvanda xidmət edən zabit dayısı Həbib Həbibovla birlikdə keçirdikləri
günlər onun qəlbində hərbi peşəyə maraq yaratmışdı. Əmisi nəvəsi Dərgah deyir ki, yeniyetmə çağlarında Raqiblə birlikdə meşədə
şən məclislər qurardıq. “Çox zarafatcıl, canlara dəyən oğlan idi.
Yayda əl-ələ verib qış üçün oduncaq tədarükü görər, mal-qaraya
ot biçib gətirərdik...”
...Təsərrüfat işlərində ailəsinə kömək etməklə yanaşı, Raqib
məktəb illərində çalışqan şagird olub. Hətta orta təhsilini başa vurandan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində iki il ali təhsil də alıb. Lakin Təhsil Nazirliyi tərəfindən universitetin lisenziyasının ləğv edilməsi nəticəsində Raqibin ali təhsili yarmçıq qalıb...
Sonra Vətən torpaqlarını işğalçı düşmənin murdar tapdağından azad etmək üçün həyatını hərbiyə bağlayır. Gizir hazırlığı kursunda hərbin sirlərinə bacarıqla yiyələnir və çalışqanlığı, həyata
baxışı onu çoxlarının sevimlisinə çevirir. Çox çəkmir ki, rabitə bölüyünün mobil retransiyasiya stansiyasının rəisi vəzifəsi ona həvalə
edilir.
Əsgərlərinə qarşı çox diqqətli və qayğıkeş komandir kimi gizir
Raqib Əzizov hərbi hissədə böyük hörmət qazanır.
Onu sanki ölüm mələyi səsləyirdi...
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən Qarabağ naminə odun-alovun içinə atılan gizir Raqib Əzizov öz bölüyü ilə əks-hücum əməliyyatlarında mərdliklə vuruşur, düşmənə sarsıdıcı zərbələr vura119
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raq onları geri çəkilməyə vadar edir. Füzulidən başlayan döyüş
yolu Şuşada qalibiyyətlə başa çatdı. 44 günlük əks-hücumda iştirak edən Azərbaycan Ordusunun bir çox gənc zabit, gizir və əsgərlərinin peşəkarlığına heyran olmamaq mümkün deyildi. Ucaboylu,
qarayanız, xoş simalı gənc olan Raqib qorxmaz komandir kimi öz
əsgərlərinə nümunə oldu. Elə bu nümunəvi xidmətinə görə də
müharibə bitdikdən sonra hərbi hissə komandanlığı ona ailəsinə
baş çəkmək üçün qısamüddətli məzuniyyət verdi.
Şanlı Ordumuzun qalib giziri Raqibin Yolağacına dönüşü nəinki
ailəsinin, bütün kəndin sevincinə səbəb oldu. Hamı atası Vidadiyə,
anası Xatmirə Musaxan qızına gözaydınlığı verirdi.
Raqib müharibə ərəfəsində əslən qarabağlı olan həyat yoldaşını, iki övladını ata ocağına gətirmişdi. Sirr vermədən dərhal da
geri dönmüşdü. Ailəsinin 44 günlük nigarançılığı sona çatmışdı.
Necə deyərlər, ayrılıq var, sonu şirin vüsaldır...
...O dekabr gecələrinin birində Raqib ata ocağının həyətində
Dəmbəlov dağının başının üstündə güzgü kimi bərq vuran aya
baxa-baxa fikrə dalmışdı. 11 il Vətənə xidmət edən oğlunu atası
heç belə dalğın görməmişdi. Dalğınlığının səbəbini soruşanda əsgərlərini düşündüyünü söyləyən Raqib ertəsi gün məzuniyyətini
yarımçıq qoyub hərbi hissəyə dönür. “Elə bil onu ölüm ağuşuna
çağırırdı”- deyə atası dağlara sarı boylanıb yenə dərindən köks
ötürür. Bir an mənə elə gəldi ki, Raqibin ruhu da o dağların ən uca
zirvəsindən ata ocağını seyr edir...
Xalqını çox sevən və oxucuların çox sevdiyi yazıçı Əlibala Hacızadənin “Ayrılıq var sonu şirin vüsaldır, ayrılıq var sonu yoxmuş, ay
aman..." fikrini xatırlayıb dağlar qoynunda özüm də dərin düşüncələrə dalıram.
Səfər yoldaşlarım Hekayət Nəzərov və Rövşən Muxtarov mənimlə birlikdə Yolağacından Güllütəpəyə enəndə söhbət edə-edə
Raqibin Qələbədən sonra həlak olmasına çox təəssüflənirik.
...Bakıda Zəfər paradı keçirilən gün Masallıda şəhid gizirin nəşi
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izdihamla son mənzilə yola salınırdı. O gün Vətən sevgisi ilə vətənləşən Raqibin şəhid kimi yeni bir ömrü başladı.
Canını Vətən uğrunda gözünü qırpmadan fəda edən şəhidlər
əbədi ömür qazanıblar. Onları tanımaq və gələcək nəsillərə tanıtmaq bizim borcumuzdur.
08.07.2021
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ARZUSUNA QOVUŞAN ŞƏHİD
İllər ötəcək, fəsillər və nəsillər dəyişəcək, zamanın gedişində bir çox yaddaqalan tarixi
hadisələr olacaq... Amma 44
günlük Vətən müharibəsində
xalqımıza QƏLƏBƏ sevinci yaşadan qəhrəmanlar heç vaxt
unudulmayacaq. Belə qəhrəmanlardan biri də Kəlbəhüseynli kəndinin igid oğlu Ziya Gözəlovdur. Qəhrəmanlıq xalqımızın
qan yaddaşında genetik xüsusiyyətlərindən biri hesab olunur. Ziyanın ulu babası Ağamir İkinci Dünya müharibəsində alman
faşizminə qarşı rəşadətlə döyüşərək partizan “Mir” ləqəbi ilə adsan qazanmışdı. Babası Əlvan İbrahimovu Masallıda tanımayan az
adam olar. Rəhmətlik Əlvan İbrahimov Birinci Qarabağ müharibəsində könüllülərdən ibarət Masallı batalyonu yaradanlardan biri
idi. Qanlı-qadalı döyüşlərdə yaralanandan sonra onunla müalicə
olunduğu xəstəxanada görüşmüşdüm. Haqqında “Masallı xəbərləri” qəzetində yazmışdım. Çox zarafatcıl adam idi. Görünür, babası
kimi Ziyanın da taleyinə erməni faşistləri ilə vuruşmaq yazılmışdı.
Yazılmışdı deyəndə ki, Ziya uşaq yaşlarından özü bunu arzu edirdi.
Hətta 2020-ci ilin yanvarında həqiqi hərbi xidmətə yola düşərkən
doqquz aydan sonra müharibənin başlayacağını və torpaqlarımızı
işğaldan azad edərək şəhid olacağını doğmalarına söyləyib...
Onun barəsində döyüş yoldaşları birmənalı olaraq belə fikir
söyləyirlər: "Ziya bir çox düşmən mövqelərinin alınmasında şücaət
göstərdi. Sanki 19 yaşlı əsgər deyil, təcrübəli zabit idi. Son nəfəsinə122
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dək düşmənlə ölüm-dirim savaşı apardı və müharibə başlayan gündən çiyin-çiyinə döyüşdüyü komandiri ilə birlikdə şəhid oldu...”
Qısa tanıtım: Gözəlov Ziya Zahid oğlu 19 yanvar 2002-ci ildə
Masallı rayonunun Kəlbəhüseynli kəndində anadan olub. 20082019-cu illərdə şəhid Nicat Əbilov adına Kəlbəhüseynli kənd tam
orta məktəbində təhsil alıb. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra
2020-ci ilin yanvar ayından Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hərbi hissəsində xidmət etməyə başlayıb.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən erməni işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənlərə qarşı böyük mərdliklə döyüşüb.
Oktyabrın 14-də Ağdərə istiqamətində yaralı komandirinin həyatını xilas edərkən şəhid olub.
Nəşi 22 noyabr 2020-ci ildə Masallı rayonunun Çaxırlı kənd
məzarlığında izdihamla dəfn olunub . Subay idi...
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Ziya Zahid oğlu Gözəlov
ölümündən sonra «Vətən uğrunda» medalı ilə təltif edilib.
Nəfəs haqdan gələr...
Əhli-beyt aşiqi, Vətən sevdalısı Ziyanın qəlbi nəsil şəcərəsinə
və nəcabətinə görə öz dövrünün tanınmış seyidi Mirələm ağa ocağından nur almışdı. Bəzən o özü də yoluna işıq salan, dilinə haqq
sözü gətirən, onu qəhrəmanlığa səsləyən SİRRİN fərqinə varmırdı. Nənəsi Zöhrə Rzayeva bu “sirri” özünün də, həyat yoldaşının
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da seyid nəslindən olduğuna bağlayaraq deyir: “Dədəmin cəddi
haqqı, Ziya hələ hərbi xidmətə yola düşməmiş ona hər şey əyan
olmuşdu. Əlini sinəsinə qoyub dedi ki, nənə, mən əsgər gedəndən
9 ay sonra müharibə başlayacaq, 30 ilə yaxın işğal altında olan
torpaqları bax, bu nəvən azad edəndən sonra şəhid olacaq...”
...Son dəfə öz əli ilə yeni il yolkası bəzəyəndə və önündə dayanıb şəkil çəkdirəndə də buna bənzər fikirlər söyləmişdi. “Mən bu
illik burdayam, gələn il Allah bilir haralarda olacağam...” Ziyanın
anası Kəmalə xanım deyir ki, uşaq yaşlarından fikri-zikri böyüyüb
əsgər getmək, ermənilərdən xalqımızın qisasını almaq idi. Ziya çox
vətənpərvər uşaq idi. Arzusu Vətən uğrunda şəhid olmaq idi. O
mənim arzularımı yarımçıq qoydu, amma öz arzusuna çatdı.”
Anasına, nənəsinə “şəhid olsam, başınızı dik tutarsınız, heç
vaxt ağlamazsınız” deyən Ziyanın hərbi xidmətinin 9 - cu ayının
tamam olmasına 3 gün qalmış Vətən müharibəsi başladı.
Nəfəs-nəfəsə bitən ömür…
Ziya yeniyetməlik illərində idmanın futbol və güləş növləri ilə
məşğul olub. Güləş müəllimi tanınmış məşqçi İlyas İsayev ölkəmizi
beynəlxalq yarışlarda təmsil edən onlarca gənc idmançı yetişdirib. Ziya idmanla məşğul olmaqla yanaşı, erkən yaşlarından əlini
zəhmətə alışdırmışdı. Əmisi Mirağa deyir ki, zəhmətsevərliyi ilə
kənddə hamının hörmətini qazanmışdı. “Öz at arabası ilə təsərrüfat işlərində camaata kömək edərdi. Xidmətinin qarşılığında ona
pul veriləndə almağa xəcalət çəkərdi... Gözü-könlü tox uşaq idi.
Bir dəfə Novruz bayramında bizə papaq atmağa gəlmişdi. Papağın
içinə qoyduğu kağız parçasına yazmışdı. “Əmi, bayram payın 2
manatdan nə az olsun, nə çox...”
Mirağa ürək ağrısıyla onu da bildirdi ki, Vətən müharibəsinin
şəhidlərinin şəkillərinə baxanda görürsən ki, hamısı bir-birindən
gözəl, yaraşıqlı gənclərdir. “Allah elə bil onları şəhid olmaq üçün
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seçmişdi... Biz isə hələ də ümidlə gözləyirik ki, mənim gözəl, qabiliyyətli qardaşım oğlu Ziya əsgərlikdən qayıdıb gələcək...”
Oktyabrın 14-də Ziya ailəsi ilə telefonla əlaqə saxlayıb. Bu ondan gələn sonuncu zəng olub. Tərtərin Talış və Suqovusan kəndlərinin işğaldan azad edilməsi zamanı döyüşlərdə bacarığı və mətinliyi ilə seçilən Ziya qoynunda saxladığı üçrəngli bayrağı Şuşada
dalğalandırmaq ümidi ilə səngərdən səngərə atılıb.
Növbəti əks-hücum əməliyyatı zamanı komandiri baş leytenant Murad İbadov ağır yaralanır. Ziya onu xilas etməyə gedəndə
qoynundan çıxartdığı bayrağı yaxınlığında dayanan əsgər yoldaşına uzadıb: “Bu bayrağı Şuşada dalğalandıran gün məni xatırlayarsan!”-deyir. Düşmən tərəfindən atılan fasiləsiz minamyot atəşinə
məhəl qoymadan yaralı komandirinə yaxınlaşır. Bu zaman yaxınlığına düşən mərmi hər ikisini ölümcül yaralayır. Komandirlə əsgər
bir-birini qucaqlayaraq şəhid olurlar...
“Ölümüzdən doğuluruq...”
Əmisi Mirağanın dediyinə görə, şəhid olandan xeyli sonra Ziyanın nəşini döyüş meydanından cəlilabadlı bir idmançı-döyüşçü
çıxarıb. “Mən onun nəşini gözlərimlə gördüm. Şəhid olmamışdan
əvvəl onun üzündəki ifadələr olduğu kimi qalmışdı.”
Görəsən, o an Ziya nə düşünüb? Bəlkə əsgər yoldaşına verdiyi
bayrağın tezliklə Şuşada dalğalanacağı anı? Bəlkə son dəfə bəzədiyi yolkanın yanıb-sönən işıqlarını göz önünə gətirmişdi?! Deyə bilmərəm. Amma onu bilirəm ki, Ziyanın üzündə əbədi həkk olunmuş o nur qəlbində daşıdığı Vətən sevgisinin, Əhli-beyt eşqinin
parlaq nişanəsiydi...
... O gün atası Zahidə dünyanın ən ağır yükü olan oğul tabutunu son mənzilə yola salmaq, Zöhrə nənəyə 19 yaşlı nəvəsinin
tabutunun arxasınca ağı demək, qardaşına isə cənazəsinin büküldüyü bayrağı öpmək qismət oldu.
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Ziya da qəhrəmanlığı ilə babaları kimi yaddaşlarda iz qoydu.
Yazıma yekin vurmaq istəyirdim ki, rejissor dostum Elçin Cahangirli müharibə mövzusunda çəkdiyi filmin bir neçə fraqmentini
mənə yolladı. Kadrlarda Zəfər bayrağımız dalğalanan Şuşada Alim
Qasımovun səsi ərşə ucalırdı..
44 günlük yol aşarıq,
Qaya keçib dağ aşarıq.
Payızda qalxıb coşarıq,
Qaynayarıq sellər kimi,
Selimizdən doğularıq.
Dünyanın çoxu - azıyıq,
Od oğluyuq,od qızıyıq.
Yandı deməyin bu yazıq,
Külümüzdən doğuluruq.
Bu elə bil səltənət ki,
Şəhid verən şəhadət ki,
Tanrı verən bir hikmət ki,
Ölənimiz Vətən doğurÖlümüzdən doğuluruq.
...Alimin səsi pillə-pillə nurüzlü şəhid Ziyanın özü kimi Tanrı
dərgahına yüksəlirdi.
03.07.2021
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DAĞLAR QOYNUNDA ŞƏHİD OLAN DAĞLAR OĞLU
Qısa tanıtım: Hadıyev Vüsal Balarəzi oğlu 18 oktyabr
2000-ci ildə Lənkəran rayonunun dağlıq ərazisində yerləşən
Gəgiran kəndində anadan olub.
Hələ körpə ikən ailəsi ilə birlikdə Masallı şəhərinə köçüb. Orta
təhsilini Nəriman Nərimanov
adına Masallı şəhər 2 saylı tam
orta məktəbində alıb. Məktəbli vaxtlarında idmanın cüdo
növü ilə məşğul olan Vüsal yeniyetmələr arasında təşkil olunmuş bir çox turnirlərdə iştirak
edərək müxtəlif dərəcəli dip-

lom və medallarla təltif olunub.
2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində
həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Üç ay Göranboy rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə karantin dövründə olub. Sonra Mingəçevir şəhərində quru qoşunlarında xidmətini davam etdirib.
Qısa vaxtda hərbi bilik və döyüş vərdişlərinə yiyələnib.
Vətən müharibəsinin başladığı ilk günlərdən etibarən döyüşlərə qatılıb və
5 oktyabr 2020-ci ildə Tərtər - Ağdərə istiqamətində gedən
şiddətli döyüşlərdə şəhid olub.
Nəşi 22 oktyabr 2020-ci ildə Masallı şəhər məzarlığında böyük
izdihamla son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Vüsal Hadıyev ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.
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“Əgər güllə məni tutmasa…”
Ailənin yeganə oğlan övladı olan Vüsal qəlbən Allaha bağlı gənc
idi. Atası Balarəzinin dediyinə görə, “Həzrəti Yusif” serialını təkrar-təkrar izləməkdən zövq alarmış. Bəlkə elə həmin filmdən təsirlənərək yeniyetmə yaşlarından həyatın bütün ağrı-acılarına sinə
gərib. Əlini halal zəhmətə alışdırıb. Nə anasının, nə də atasının bir
sözünü iki edib. Həmişə ülvi hisslərlə yaşayıb, məqsədi ailəsinə
kömək etmək, bacılarının qayğısına qalmaq olub. İdmanla məşğul
olması ona fiziki cəhətdən güc versə də, qəlbi xeyirxahlıq hissi
ilə döyünüb. Hər yerdə böyüklərə hörmət, kiçiklərə mərhəmət
göstərib. Müəllimləri də, qonum-qonşuları da Vüsalın tərbiyəsindən, davranışından çox razı qalıblar.
...Vüsalın gənclik arzuları çox idi. Bir arzusu da hərbi xidmətdən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzində işə düzəlmək idi. Anası Telli Nəhmətova deyir ki, Vüsal 12
yaşından ta hərbi xidmətə gedən günə kimi təhsil almaqla bərabər işləyib, çörək qazanıb, atasına, ailəyə arxa-dayaq olub. Əvvəlcə mebel sexində usta şagirdi, sonra usta kimi fəaliyyət göstərib.
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətindən
çağırış vərəqəsi gələndə anası Vüsalın çəkisi və boyunun aşağı olmasına görə hərbi xidmətə yararsız olacağını düşünürdü. Həmişə
Azərbaycan istehsalı olan döyüş silahları ilə öyünən Vüsal həqiqi
hərbi xidmətə yola düşən gün qonşuluqda yaşayan Əmrah adlı
dostu ona telefonla “sağ-salamat qayıdasan” ismarıcı yazanda, o
da arıq olmasına eyham vuraraq zarafatla belə cavab yazıb: “Əgər
güllə məni tutmasa, ilyarımdan sonra görüşərik.”
“Vaxt gələr mənimlə fəxr edərsən, ay ana!”
Anası Telli xanım deyir ki, Vüsal atası ilə dost kimi rəftar edərdi.“Mənimlə də zarafatlaşmağı çox sevərdi. Heç nədən, heç kimdən
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narazılıq etməzdi, işinin ağırlığından danışmazdı. Bir dəfə də olsun
dilindən giley-güzar eşitməzdik. Mən onun hər çətinliyə dözdüyünü
bildiyim üçün hərbi xidmətə yola düşəndə çox arxayındım.”
Qurban bayramında anasına məndən nigaran qalma, deyib. 15
yaşı olanda Azərbaycan istehsalı olan döyüş silahlarının adlarını
əzbər bilən Vüsal sinəsini qabağa verib deyərdi: Qarabağ məsələsi
mənlikdir, mən torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyəm...
Atası deyir ki, Vüsal cılız olsa da, çox çevik, mərd uşaq idi.
Elə müharibədə də ən ağır silahlarla düşmənlərimizlə son nəfəsinədək döyüşüb. Qələbə ovqatıyla irəli atılaraq döyüşçülərimizin
irəliləməsinə mane olan düşmənin zərbə hədəflərini məhv edən
Vüsalın obrazı canlanır gözlərimin önündə. Kim bilir, bəlkə döyüşə-döyüşə onun xəyalı dünyaya göz açdığı dağlarda, meşələrin
qoynunda qanad açıb?! Bəlkə düşünüb ki, indi oralarda - Lənkəranın, Masallının meşələrində dəmirağacların bir özgə hüsnü var.
Amma burada - döyüş meydanlarında ağaclar da düşmən gülləsindən əsgər kimi yaralanıb şəhid olurdular…
Masallı şəhərində Qurtuluş küçəsində şəhid Vüsalın bir vaxtlar
addım-addım gəzib-dolaşdığı həyətdə ata-anası ilə söhbət edirik.
Atası deyir: “Vüsal şəhid olanda 20 yaşı tamam olmamışdı… Çalışıram özümü ələ alam, amma Vüsalın itkisi bağrımın başını yandırır.” Bu kəlmələri söyləyəndə onun göz yaşlarını güclə saxladığını,
daxilən korun-korun tüstüləndiyini hiss edirəm.
…Anası şəhid oğlunun cənazəsinə bükülən bayrağa sarılıb 20
yaşlı Vüsalın nakam arzularına ağlayırdı... Vüsal Hadıyev 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan Azərbaycanın 18 cüdoçusundan biridir. CÜDO sözünün mənası,"Qələbəyə Aparan Asan
Yol" deməkdir. Müharibədə isə Qələbəyə aparan yol şəhidlikdən,
şəhidliyə gedən yol isə Vətən sevgisindən keçir... Vüsal da “Cənub
mirvarisi, qızıl Lənkəran” adlandırılan diyarın zümrüd meşəli dağlarının qoynunda dünyaya göz açmışdı. Qarabağda Vətən dağlarını erməni qəsbkarlarından azad edərkən şəhid oldu.
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Düşmən üzərində Qələbədən sonra Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva və “Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin (RHİMİB) sədri Arzu Bağırova
şəhid Vüsal Hadıyevin atası Balarəzi Hadıyevə tarixi zəfər münasibətilə üzərinə “Qarabağ Azərbaycandır!” yazılmış qol saatı təqdim ediblər.
Qənirə Paşayeva şəhid atası ilə ürək sözlərini belə bölüşüb:
“Əziz şəhid atası, Siz Vətən uğrunda fədakarlıqla döyüşərək öz
canını fəda etmiş bir oğulun atasısınız. Düşmən üzərində qələbə
münasibətilə təbriki ən çox siz şəhid valideynləri haqq edirsiniz.
Biz sizə minnətdarıq! Övladınızın ruhu qarşısında baş əyirik. Sizin
övladınız artıq yalnız öz ailəsinə deyil, bütün Azərbaycana əzizdir, doğmadır. Şəhid ailələri bizim baş tacımızdır. Vüsal kimi cəsur gənclərimizlə hər zaman qürur duyacağıq! Vüsalın və cəbhə
yoldaşlarının comərdliyi sayəsində torpaqlarımız Ermənistanın
işğalından azad olundu, xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoyuldu.
Tanrıya çox şükürlər olsun, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb.
Azərbaycan tarixi zəfər qazanıb. Sizi tarixi Qələbə münasibətilə bir
daha təbrik edirik”
03.06.2021.
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VİLƏŞÇAY ŞƏHİDƏ AĞI DEYİRDİ...
Qısa tanıtım: Həsənov Sübhan Rauf oğlu 26 iyul 2001-ci
ildə Masallı şəhərində anadan olub. 2007-2018-ci illərdə
İ.Zülalov adına Masallı şəhər
5 nömrəli tam orta məktəbdə
təhsil alıb. 2019-cu ildə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı
Rayon Şöbəsi tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb.
Hərbi xidmətini Goranboy
rayonunda yerləşən “N” saylı
hissədə yerinə yetirib. Xidmət
müddətində quru qoşunların
tərkibində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə Ordusu ilə birlikdə Mingəçevir və Yevlax şəhərlərində keçirdiyi hərbi təlimlərdə
iştirak edib.
Tovuz istiqamətində düşmən təxribatı nəticəsində başlayan
döyüşdə kəşfiyyatçı snayper kimi fərqləndiyinə görə təşəkkürnaməyə layiq görülüb. Arzusu ordudan tərxis olunandan sonra
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində qulluq etmək idi.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən erməni işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı könüllü döyüşmək istədiyini israrla komandirinə bildirib və həmlə bölüyünün tərkibində
Füzuli, Ağdərə və Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərib.
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Oktyabrın 2-də Suqovuşan ətrafında əlverişli yüksəkliyi düşməndən azad edərkən şəhid olub. 2 aydan sonra tapılan nəşinin
ailə üzvləri DNK testi verəndən sonra ona aid olduğu müəyyənləşib. Dekabrın 7-də doğulub boya-başa çatdığı Masallı şəhərinin
İsgəndərli qəbiristanlığında böyük izdihamla dəfn edilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Sübhan Rauf oğlu Həsənov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
“Şəhid olsam, xəbəri Vətən verəcək sizə...”
Sübhanın Vətənə olan sonsuz sevgisində doğulub boya-başa
çatdığı ata-baba ocağının general Həzi Aslanov küçəsində yerləşməsi və orta təhsil aldığı məktəbin şəhid İsbəndiyar Zülalov adına
olması da böyuk rol oynamışdı. İ. Zülalov Azərbaycanın azadlığı və
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi
yazan 20 Yanvar şəhidlərindən biri idi. Şagirdlərdə hərbi vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək məqsədi ilə hər il məktəbdə keçirilən
tədbirlərdə Qanlı Yanvar faciəsinin, Xocalı qətliamının qurbanlarının və Qarabağ şəhidlərinin xatirəsi yad edilirdi. Bütün şagird yoldaşları kimi, Sübhanda da Birinci Qarabağ müharibəsi haqqındakı
ilk təsəvvür baxdığı fotostendlərdən və bədii-sənədli filmlərdən
yaranmışıdı. Ona görə də insanın iç dünyasında yetişən Vətən sevgisinin hər şeydən üstün olduğunu yaxşı bilirdi. ”Vətən və torpaq
şəhidləri ilə ucalır” kəlməsi yeniyetməlik çağlarından onun ruhuna hakim kəsilmişdi. Sübhan vətənpərvər olduğu qədər olduqca
zəhmətkeş uşaq idi. Əlindən hər iş gəlirdi.
Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin nəzdində Uşaq
Gənclər İdman məktəbinin cüdo bölməsinin çalışqan yetirməsi
idi. İdmanla məşğul olduğu vaxtlarda dəfələrlə rayon və zona
yarışlarının iştirakçısı və mükafatçısı olmuşdu.
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Nənəsi Ofeliya Həsənova deyir: “Sübhan mənim ən istəkli
nəvəm olub. Kiçik yaşlarından şox qabiliyyətli, salamlı-Əsgər gedəndə elə sevinirdi ki, elə bil toya-bayrama gedirdi.”
...Ailənin yeganə oğlu Sübhan Vətən müharibəsi başlayanda 20
yaşına iki ay idi ki, qədəm qoymuşdu. Son dəfə atası ilə sentyabrın 25-də danışıb halallaşmışdı: “İnşallah, irəli gedəcəyik, haqqınızı halal edin!” Dayısı oğlu İsmayıla dediyi son sözü isə belə olub:
“Şəhid olsam, xəbəri Vətən verəcək sizə.”
“Qırğı” ləqəbli snayper
Məkrli və mənfur erməni işğalçılarının tapdağı altında qalmış
torpaqlarımız bir-bir azad edilirdi. Bacarıqlı snayper kimi düşmənə
meydan oxuyan Sübhan Həsənov hələ Vətən müharibəsindən
qabaq “Qırğı” ləqəbi qazanmışdı. Bəzən ön xətdə döyüş növbəsi
çəkəndə əli hər an tətikdə, gözü düşmən üzərində olan bu gülərüz
cənublu balasını silah yoldaşları “Qırğıgöz” deyə çağırardılar.
Amma heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, hərbi əməliyyatlar başlayandan həmlə bölüyündə düşmənin canlı qüvvəsini sərrast atəşi
ilə bir-bir məhv edən cəsur döyüşçümüzün özü də düşmən snayperinin hədəfinə çevrilə bilər...
O müdhiş gün mənfur düşmən Suqovuşan istiqamətində strateji əhəmiyyətli mövqeyini heç cür əldən vermək istəmirdi. Həmlə bölüyünün şücaəti ilə bu maneə də tezliklə aradan qaldırıldı.
Lakin bu, Sübhanın sonuncu döyüşü oldu. Düşməndən təmizləndiyi zənn edilən yeraltı beton tuneli xatırladan sığınacaqda həmlə
bölüyünü erməni silahlıları qəfildən fasiləsiz atəşə tutublar. Atışma zamanı irəlidə gedən komandirin yaralandığını görən Sübhan
özünü irəli atıb onun həyatını xilas edərkən boğazından snayper
gülləsi ilə ölümcül yaralanır.
Qalınlığı bir metrə çatan betondan hörülmüş belə bunkerlərdə
və tunellərdə gizlənən erməni faşistləri Azərbaycan hərbçilərinin
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“ölüm kabusu” olsa da, dığalar özləri də yaxalarını ölümdən qurtara bilmirdilər...
Oktyabrın 3-də Talış kəndi və Suqovuşan qəsəbəsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edildi. Sübhangilin
həmlə bölüyündən cəmi 3 nəfər salamat qalmışdı. Amma 19 yaşı
iki ay öncə tamam olan Sübhanın həyat hekayəsi hələ də davam
edirdi. Kimi onun xilas etmək istədiyi hərbi qulluqçu ilə birlikdə
itkin düşdüyünü, kimi də onların nəşinin düşmən tərəfindən aparıldığını düşünürdü...
“Ruhuma layla çalan sənsən Viləş...”
Uşaqlıq çağı Sübhan rayon mərkəzi ilə İsgəndərlini birləşdirən
asma körpünün üstündə dayanıb qədim Viləş çayının zümzüməsini doyunca dinləmişdi. Bəzən yorğun olanda Viləş çayı ruhuna
sanki ana kimi layla çalırdı.
...44 günlük Vətən müharibəsi başa çatandan sonra sevimli
nəvəsini soraqlayan Ofeliya nənənin göz yaşları üzü dənizə axan
dağ çayının sularına qarışmışdı. Yeganə oğlunun dərdi Sübhanın
anası Ülkər xanımı için-için qovururdu, bəzən yanan ürəyinin atəşi
sinəsindən qopan odlu “ah”la dilinə süzülüb bayatıya çevrilird:
Dağlar, maralım gəlməz,
Qəlbi yaralım gəlməz.
Sübhanım Qarabağdan
Solub, saralım gəlməz...
Bacısı Aydan Dadaşova da gecə-gündüz ağlaya-ağlaya qardaşını haraylaydı. Ana babası Qalib kişi, atası Rauf, əmisi Ziya Sübhandan soraq gəlməyən günlərin bütün acılarını yaşadılar... Onun
adı itkin əsgərlər siyahısında yox idi. Nəhayət uzun axtarışlar nəticəsiz qalmadı. Ailə üzvləri DNK testi verəndən sonra, Sübhanın
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şəhid olduğu müəyyənləşdirildi. Şəhidin əzizləri onun Azərbaycan
Bayrağına bükülmüş tabutunu Həzi Aslanov küçəsinə sığışmayan
izdihamla göz yaşları içində qarşıladılar.
Dekabrın 7-də Masallının hər guşəsindən dəstə-dəstə qəhrəmanın sorağını alıb gələnlər üçrəngli zəfər bayrağımızı əllərində
tutaraq, onu son mənzilə ehtiramla yola saldılar. Ailənin yaxın
dostu, şəhid Fuad Novruzovun atası Qorxmaz kişi deyir ki, Sübhanın doğma İsgəndərliyə, ata-baba ocağına izdihamlı “dönüşü”
sözün əsl mənasında məhəlləyə nur gətirdi. “Gözdən uzaq, könüldən iraq bu guşə birdən -birə güllü-gülüstana çevrildi.”
Azərbaycan öz qəhrəmanlarını uca tutur...
“Suqovuşan şəhidi Sübhan Həsənov kimi Vətən fədailəri heç
vaxt unudulmayacaq. Dövlətimiz siz şəhid ailələrinin yanındadır.
Biz də hər zaman sizinləyik.” Bu sözləri şəhid Sübhan Həsənovun
atası Rauf Hüseynqulu oğlu ilə görüşəndə və ona üzərinə “Qarabağ Azərbaycandır!” yazılmış qol saatı təqdim edərkən Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva və “Regional
Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin (RHİMİB)
sədri Arzu Bağırova bildiriblər.
Masallıda şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, əziz bayram günlərində onların məzarlarının və valideynlərinin hörmət və
ehtiramla ziyarəti ənənəvi hal alıb. Ramazan bayramı günlərində
“AzadMedia” saytının Cənub regional bürosunun rəhbəri Rəmzi
Şahverdiyevlə birlikdə Masallı şəhidləri Cavad İbadov, Niyaməddin Sultanzadə, Vüsal Hadıyev, Murad Nəfəsov, Araz Seyfullayev
və Sübhan Həsənovun doğma ocaqlarında olarkən Azərbaycanda və ölkədən kənarda yaşayan neçə-neçə həmyerlimizin şəhid
ailələrinin ziyarətinə gəldiklərinin şahidi olduq.
Şəhid snayperin atası Raufun və anası Ülkər xanımın ziyarətinə
gələn insanları görəndə qürbətdə yaşayan lənkəranlı şair Baloğlan
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Cəlilin birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş sevimli şagirdinin əziz xatirəsinə həsr etdiyi “Şəhidlik zirvəsi” şeirindən bu
misraları xatırladım:
Şəhidlik zirvəsi - ən uca zirvə,
Bu gün o zirvəyə yaxşılar uçur.
Ruhları göylərin yeddi qatına,
Özləri torpağın altına köçür...
Xalq şairi Məmməd Araz isə Azərbaycanımızın bütün şəhid
oğullarının şəninə belə demişdi: "Mərd oğullar - mərdliyilə öyünməzlər, torpaq altda ölümlüyə gömülməzlər."
Sübhan kimi xalqımıza Qələbə sevinci bəxş edən Vətən fədailərimiz həm də behişt zəvvarlarıdır. Raufun özünə və doğmalarına
təsəlli vermək üçün başqa söz tapa bilmədik və bir daha Allahdan
bütün şəhidlərə rəhmət diləyib şəhid Sübhan Həsənovun doğulduğu evi tərk etdik...
20.05.2021
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QARDAŞINA CAN DEDİ,
VƏTƏNƏ CANIN VERDİ...
Hünəri dillərə dastan olan
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlıları Vətən
müharibəsində tarix yazdılar.
Qarğalıqlı cəsur kəşfiyyatçı Rəfail Hüseynov da Şuşanın azad
olunması əməliyyatında qəhrəmanlıq göstərən xüsusi təyinatlı taborun giziri olub. Keçilməz
yollardan keçib, çətin və sıldırım
qayalıqlardan qalxıb düşmənin
üstünə qartal kimi şığıyan xüsusi
təyinatlılar Daşaltı kəndinin yaxınlığındakı meşədən qalxaraq gecə
saatlarında Şuşaya daxil olublar. Şuşa-Laçın yolunda düşmənin qəfil
həmləsi ilə qarşılaşıblar. 4-5 saat atışma zamanı hər iki tərəf xeyli
canlı qüvvə itirib.
Şuşanın girəcəyində Rəfailin ən yaxın silahdaşı yaralanıb, o isə
irəli gedib. Öz taborlarından tək qalan Rəfail başqa dəstələrə qoşulub Şuşaya hücum edib. Gözəl təbiət guşəsindən özündən böyük
döyüşçü qardaşına salam göndərib: “Canım qurban Elmir, xəbərim
yoxdur səndən, inşallah, salamatsan. Səni çox sevirəm, canım qardaşım, bunu sənə öz əllərimlə göstərəcəyəm” deyə telefonla lentə
aldığı əlbəyaxa döyüş səhnələrindən birinə müharibə bitdikdən
sonra qardaşı Elmirlə birlikdə baxacaqları ümidi ilə yaşayıb...
Qələbədən sonra Rəfail Qarğalıq kəndinə şəhid kimi, qardaşı
Elmir isə qazi olaraq qayıdıblar...
Qısa tanıtım: Hüseynov Rəfail Teymur oğlu 1 yanvar 2000-ci
ildə Masallının Qarğalıq kəndində dünyaya göz açıb. 2017-ci ildə
Ədalət Vəliyev adına Qarğalıq kənd tam orta məktəbini bitirib.
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2018-ci ilin yanvarında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb.
“N” saylı hərbi hissədə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 6 aylıq kursunu müvəffəqiyyətlə başa vuraraq kiçik gizir rütbəsində xidmətini davam etdirib. Bir çox hərbi təlimlərdə iştirak edib, cəsur kəşfiyyatçı və sərrast snayper kimi təcrübə qazanıb.
Sentyabrın 27-də başlanan 44 günlük müharibənin 42 gününü
döyüşüb. Döyüş yolu Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Qubadlı, Zəngilan,
Kəlbəcər və Xocavənddən keçib. Qanlı-qadalı döyüşlər zamanı
neçə-neçə yaralı və şəhid əsgər yoldaşını təxliyə edib.
Noyabrın 5-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə son nəfəsinə
qədər qəhrəmanlıqla vuruşub. Düşmənin atdığı minaatan mərmisinin qəlpəsindən ağır yaralanaraq şəhid olub.
Şəhidin nəşi doğulub boya-başa çatdığı Qarğalıq kəndində böyük izdihamla son mənzilə yola salınıb.
Rəfail Hüseynov ölümündən sonra Ali Baş Komandanın Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunub.
“Görünmədən görmək - ölmədən dönmək”
Yeniyetmə çağlarından idmanın
taekvando növü ilə məşğul olan Rəfail Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə xidmətə başladığı gündən hərbi döyüş
və idman hazırlığında fərqlənirdi. Hələ
müharibədən əvvəl o, bir çox riskli
əməliyyatlarda iştirak edib, ən ağır sınaqlardan keçmişdi. Dağlara alpinist
kimi dırmaşırdı, taktiki-xüsusi təlimlərdə əlbəyaxa döyüş fəndlərindən məharətlə istifadə edirdi.
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XTQ kəşfiyyatçılarının "Görünmədən görmək - ölmədən dönmək!" devizini yaxşı bilən Rəfailin
ən böyük arzusu Qarabağı azad
görmək idi. Ermənistan Azərbaycan
torpaqlarını işğal edəndə o, hələ
dünyaya gəlməmişdi. Amma içində mənfur düşmənə böyük bir kin
bəsləmişdi, qisas hissi ilə yaşamışdı.
Vətən müharibəsi başlayanda qisas hissilə damarlarında qanı coşan
aslan pəncəli oğullarımız kimi o da
önə atılır. Çox keçmir ki, böyük qardaşı Elmir də könüllü olaraq döyüşlərə qatılır.
Hər iki qardaş eyni cəbhələrdə vuruşmasalar da, Vətən müharibəsi başlayan gündən öz silahdaşları ilə kürək -kürəyə, çiyin-çiyinə verib
ən şiddətli döyüşlərdə işğalçı düşmənə qarşı rəşadətlə vuruşurlar.
XTQ-nin aslanlarından biri kimi Rəfail Hüseynov Kəlbəcər istiqamətində, Murovdağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə, Füzulinin, Hadrutun düşmən işğalından azad olunmasında böyük qəhrəmanlıqlar göstərir...
20 yaşlı qəhrəmanımız Qələbə ətrinə bələnmiş yollardan keçib
döyüşə-döyüşə Şuşaya çatır və burada əlbəyaxa döyüş səhnələrindən
birini telefonu ilə lentə alır. Müharibə bitdikdən sonra qardaşı Elmirlə
birlikdə baxacaqları ümidi ilə deyir: ”Səni çox sevirəm, canım qardaşım, bunu inşallah, özüm öz əllərimlə sənə göstərəcəyəm...”
“Nəmli gözlərimi sərdim yollara...”
Qəhrəmanımızın anası Şəlalə xanım da şəhid oğlunun ücrəngli bayrağımıza bükülmüş tabutunu çiynində aparan mərd Azərbaycan qadınlarından biridir. Nəmli gözlərini yollara dikən ana
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kövrələ-kövrələ deyir ki, oğlumun varlığını hər an yanımda hiss
edirəm: “Hər dəfə özünü elə tanıtdırırdı ki, inanmırdım ki, Rəfail
şəhid olar. Ona o qədər güvənirdim, insana elə güvən verirdi ki...
Onun 20 yaşı olsa da, ürəyi böyük idi. Mən oğlumla fəxr edirəm.
Onun şəhidliyi ilə qürur duyuram. Bir ana olaraq Allaha şükür
edirəm ki, mənə Rəfail kimi övlad vermişdi...”
Rəfail evlərinə sonuncu dəfə avqust ayında baş çəkmişdi. Xidməti
işi ilə bağlı ailəsinə çox şey danışmazdı. Nə vaxt sual versələr, "inşallah, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edəcəyik"-deyərdi...
Ailənin başçısı Teymur zəhmət adamıdır. Həyətində kənd
təsərrüfatı işlərində istifadə etdiyi bir neçə texnika var. Elmir də,
Rəfail də lap yeniyetmə yaşlarından əllərini zəhmətə alışdırmışdılar, “Belarus” markalı traktoru idarə etməyi və kənd təsərrüfatı
texnikalarını sazlamağı bacarırdılar.
...Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə Rəfail müharibədə neçəneçə yaralı və şəhid silahdaşını erməni fermasından tapdığı traktoru xüsusi vasitələrlə işə salandan sonra arxasına qoşqu qoşaraq
döyüş meydanından çıxarıb. Kəlbəcərdə də köhnə traktoru Rəfail
saz vəziyyətə gətirib, onu işə salandan sonra dərədə olan şəhid
və yaralıları yoldaşları ilə birlikdə çıxarıb onları təhlükəli ərazidən
uzağa aparıblar...
Rəfailin hünərindən söz açan qazi qardaşı Elmir deyir ki, o, Şuşaya daxil olarkən kəşfiyyat qrupunda tək qalan zaman ona tabor
komandiri geri çəkilməyi məsləhət görüb, qardaşı isə belə cavab
verib: “Mən geri qayıtmıram! Siz mənə dəstək yollayın, mən onlarla birlikdə öz yoluma davam edəcəyəm...”
...Son döyüşdə ölümcül yaralanan qəhrəman gizir deyib: “Ermənilər bizim canımızı ala bilərlər, amma azadlığımızı və torpaqlarımızı ala bilməzlər!”
Elmirin dediyinə görə Rəfailin çox arzusu yarımçıq qalıb, bir
qızı çox sevirmiş. “Müharibədən sağ qayıtsaydı, nişanlanmağı düşünürdü...”
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“Əgər bu torpağın suyunu içib, çörəyini yeyiriksə...”
Bu sözləri son telefon danışıqlarında Teymur oğluna söyləyib:
“Rəfail dedi ki, ata, telefonlarımıza zəng çatmayacaq, biz kəşfiyyata gedirik, nigaran qalmayın. Dedim, bala, yolun açıq olsun! Allahdan sənə bundan başqa nə diləyə bilərəm?! Vətəni qorumaq
hər birimizin borcudur. Əgər bu torpağın suyunu içiriksə, çörəyini
yeyiriksə, ona canımızla borcluyuq...”
...Şuşaya kimi qəhrəmanlıqla vuruşan, burada düşmən müdafiəsini yararaq alınmaz qalamızı fəth edən cəsur kəşfiyyatçının
atası deyir ki, cəsur kəşfiyyatçı Rəfail Hüseynovun adı Vətən müharibəsində göstərdiyi rəşadətə görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən
“Rəşadət” ordeninə və bir sıra medallarla təltif olunmağa da təqdim olunub.
Teymur Hüseynov oğlunun uğrunda şəhid olduğu Vətən torpağına tapşırılan gün çıxışında deyib: “Vətən sağ olsun. İgid oğulların sayəsində bu gün biz bütün dünyada ad çıxardıq. Mən fəxr
eləyirəm Rəfail kimi övlad böyütmüşəm. Bir də mən onun müəllimlərinə minnətdaram ki, bizim övladlarımızın qəlbində Vətən
sevgisi yaradıblar...”
Şəhidlər bizim həm nisgilimiz, kədərimiz, ürək ağrımızdır, həm
də qürurumuz, vüqarımız, fəxrimiz, ölməzliyimiz, örnəyimizdir.
Qarğalıqda yaşayan Hüseynovlar ailəsi də fəxr edir ki, Vətən müharibəsində qazandığımız böyük Qələbədə onların övladlarının da
payı var.
28.06.2021
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VƏTƏN MÜHARİBƏSİNİN İLK MASALLILI ŞƏHİDİ
…Qəbiristanlıqda belə qeyri-adi hisslər keçirməyim heç
yadıma gəlmir. Baxışlarım şəhid
Zaur Hüseynovun baş daşındakı “leytenant” sözünə dikilən
anda içimdə əslən Qızılağacadan olan həmyerlimiz, qələm
dostum Şahin Musaoğlunun
yazıb bəstələdiyi hərbi mahnısı - “Cənab Leytenant” səslənirdi. Dodaqlarım bu unudulmaz
mahnının sözlərini az qala dua
kimi pıçıldayırdı:
Barıt qoxulu o yollar, o yollar
Səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri
Bir cüt ulduzlu, aylı paqonlar.
Hay ver mənə, cənab leytenant,
Hay ver mənə, leytenant.
Xoş müjdəli bir savaşdan
Pay ver mənə leytenant.
…Könüllərdə özünə ölməzlik abidəsini ucaldan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin leytenantı Zaur Hüseynov mənə hay verməsə
də, Vətənimizə, xalqımıza xoş müjdəli bir savaşdan - elə Vətən
müharibəsinin başladığı ilk gündə pay Verdi... Yaşasaydı, bəlkə
də general olacaqdı... Çünki o öz işini də, Vətənini də çox sevirdi.
Vətəni Zaur kimi işini bilən, ləyaqətli, qorxmaz övladların fəda142
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karlığı Vətən edir. Leytenant Zaur Hüseynov canından Vətənə can
verib özü də dönüb bir VƏTƏN oldu…
Qısa tanıtım: Hüseynov Zaur Vaqif oğlu 24 iyun 1995 - ci ildə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində anadan olub. E.Ağayev adına
Hişkədərə kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinfini və Bakıda C.Naxçıvanski adına hərbi liseyi bitirib. 2012-2016-cı illərdə Heydər Əliyev
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində (AAHM) ali hərbi təhsil alıb.
Hərbi Akademiyanın məzunu olandan sonra leytenant rütbəsində Ağcabədidə “N” saylı hərbi hissədə xidmətə başlayıb. Sonra
Beyləqandakı hərbi hissədə xidmətini davam etdirib.
2018-ci ildə döyüş hazırlığında qazandığı uğurlara və silahlı
qüvvələrin möhkəmlənməsində iştirakına görə “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi (1918–2018)" yubiley medalı ilə təltif edilib.
2020 -ci ilin İyulun 12-də erməni silahlı qüvvələrinin təxribatı
nəticəsində baş verən Tovuz döyüşlərində iştirak edib.
Sentyabrın 27-də səhər saatlarında faşist Ermənistanı növbəti dəfə atəşkəs rejimini pozub, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Ağdərə
istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə, kəndlərimizə iriçaplı silahlardan, ağır artilleriyadan istifadə edərək, genişmiqyaslı təxribatlar törədəndə leytenant Zaur Hüseynov idarə
etdiyi BMP ilə Füzuli istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə
düşmənin bir neçə müdafiə istehkamını məhv edərək, 7 postunun alınmasında şücaət göstərib. O gün təxribatın qarşısını almaq
üçün əks-hücum əməliyyatı zamanı düşmənə ağır zərbələr endirib
və Füzuli uğrunda qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olub.
Sentyabrın 28-də şəhid zabitin nəşi doğma Hişkədərə kəndində böyk izdihamla son mənzilə yola salınıb. Ailəli idi. Bir qız ovladı
yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamları ilə leytenant Zaur Vaqif oğlu Hüseynov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə" və “Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
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Baş tutmayan görüş
…Sentyabrın 27-də Zaur səhər çağı anası Vəfa xanımın telefonuna belə ismarıc yollayıb: “Təlimə gedirəm. Hər şey yaxşı olacaq
ana, narahat olmayın, uşaqlar sizə əmanətdi…” O gün Zaurun atası Vaqif Zakir oğlu maşınını birbaşa Beyləqandakı hərbi şəhərciyə
sarı sürdü. Zaurun ailəsi burada yaşayırdı. Əvvəlcə hərbi hissəyə
gedib Zaurla görüşmək istədi. Uzun-uzadı söz-söhbətdən sonra ona Zaurun yaralandığı barədə xəbər verdilər. Yaralı oğlunu
görmək istəyəndə isə müalicə üçün onun Masallı xəstəxanasına
göndərildiyini bildiriblər…
Vaqif deyir ki, artıq o an mənə hər şey aydın idi: “Əmin oldum
ki, Zaur artıq həyatda yoxdur. Gəlinimi, 9 aylıq nəvəm Zeynəbi də
götürüb Masallıya qayıtdım…”
…O gün gerçəkdən də Zaur Köndələnçayın sol sahilində, Mil
düzündə yerləşən Alxanlı kəndində əvvəl ciynindən, sonra ayağından və kürəyindən ağır yaralanmışdı. Bu həmin kənd idi ki, 3 il
öncə burada yaş yarımlıq Zəhra və onun nənəsi erməni təxribatının qurbanı olmuşdu.
…İndi burda atışma bir az səngiyəndən sonra döyüş postundakı əsgərlərinə baş çəkərkən ölümcül yaralanan leytenant Zaur
Hüseynov səhər döyüşlərində işğalçı düşmənə qan uddurmuşdu.
Bədəninin üç yerindən axan qan Vətən torpağına qarşan zabit son
nəfəsində əsgərlərinə qızı Zeynəbdən danışıb və onlara: “Sevdiklərimə və Zeynəbimə tez-tez baş çəkərsiniz” tapşırığı verərək gözlərini əbədi yumub…
“Sarı Sünbül”ün qisası yerdə qalmadı
Zaur kürən olduğu üçün dost-tanışları ona zarafatla “Sarı sünbül” deyərdilər. Gülərüzlü, orduda böyük rütbələr almaq arzusu
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ilə yaşayan gənc zabitin cənazəsi ata ocağında böyük coşqu ilə
qarşılandı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin leytenantı, Vətən müharibəsinin ilk şəhidlərindən biri olan Zaur Hüseynovun ücrəngli bayrağımıza bükülmüş tabutu 28 sentyabrda izdihamla son mənzilə yola
salındı. Dəfn iştirakçıları “İgidlər ölməz, Vətən bölünməz”, “Masallı oyaqdır, Qarabağa dayaqdır”, “Vur keç səngəri, Azərbaycan
əsgəri” şüarları ilə şəhidə öz ehtiramlarını bildirirdilər.
…O gün Zaurun qisasını almaq üçün bütün hişkədərəli gənclər səfərbər olmuşdular. Səfərbərlik xidmətinə müraciət etmək
istəyəndə yeganə övldına “getmə, axı sən gözümün ağı-qarası
bircə oğlumsan” deyən anası ondan: “Sən Zaurun anasından artıq deyilsən” cavabını alanda çox kövrəlmişdi…
Ertəsi gün - sentyabrın 29-da Masallıdan 400 nəfərdən çox
gənc Vətən uğunda döyüşlərə yola düşdü. Analar oğullarına
“Qələbə ilə qayıdın!” dedilər. Oğullar da səngərlərdə öz güclərini
düşmənə dəmir yumruqları ilə göstərdilər:
Çıx, ey qaniçən yırtıcı, çıx, torpağımızdan,
Xain gözünü çək, dərəmizdən, dağımızdan...
Qartal kimi qonnuq sinənə, qorx o günündən,
Qurtarmaz o murdar cəsədin caynağımızdan.
Biz hiylənə aldanmarıq, ey tülküdən alçaq,
Burnun gec-tez əzilər toxmağımızdan... *
…Çox çəkmədi ki, igid döyüşçülərimiz erməni faşistlərindən
Zaurun da, bütün şəhidlərimizin də qisasını aldılar.
…Zaurun məzarını, doğulub boya-başa çatdığı ata ocağını
Hişkədərə ərazi nümayəndəliyinin baş mühasibi Siyasət Şahverdiyev və millət vəkili Məşhur Məmmədovun köməkçisi Hekayət
*Bu şeir müəllifin 2008 - ci ildə nəşr olunmuş “Qara sarmaşıq” kino-romanındandır.
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Nəzərovla birlikdə ziyarət etdik. Körpə Zeynəb babasının qucağında oturmuşdu.
…Zeynəb Zaur qızı Hüseynlinin bir yaşı atası şəhid olandan 75
gün sonra tamam olmuşdu. Xatirə güşəsindəki zabit mundirində
çəkilmiş şəkillərindən Zaur da sanki qızına boylanırdı. O an yadıma “Şəhid övladı” adlı bir şeir düşdü. Vətənpərvər şairə -publisist
Manya Səxavətqızının qələmə aldığı həmin şeir elə bil həm də Zaurun adından qızı Zeynəbə yazılmışdı:
Bu gün gözlərində qəribə hüzn,
Qəribə intizar izini salıb.
Sən körpə uşaqsan, amma elə bil,
Duyursan ayrılıq ömrə iz salıb.
Bilirəm ay qızım, yoxluğum sənlə
Böyüyüb günbəgün ahıllaşacaq.
Hər gələn yaşında ata həsrətin,
Qəlbində böyüyüb ağırlaşacaq.
Kədərli gözlərin yola dikilib,
Ata gözləyəcək hər ad günündə.
Sən məni gözünlə görməsən də, bil,
Əllərim olacaq çiyinlərində…
Adının önündə dilə gətirib,
Sənə deyəcəklər şəhid övladı.
Qızım, səbirli ol, sən məğrur dayan,
Hər zaman qürurla daşı bu adı.
21.06.2021
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MASALLININ İGİD OĞLU CAVAD
Qısa tanıtım: İbadov Cavad
Cabir oğlu 10 dekabr 1996 - cı
ildə Masallı şəhərində anadan
olub. 2002-2013-cü illərdə Sakit Tağıyev adına Masallı şəhər
4 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb. 2014-cü ildə Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsi tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi
xidmətini başa vurduqdan sonra könüllü olaraq Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin "N" saylı
hərbi hissəsində və Daxili Qoşunların Xüsusi Təyinatlı Dəstəsində
MAXE kimi qulluq edib.
İdmanın güləş və taekvando növləri ilə məşğul olub. Hərbi
xidmətdə xüsusi təlimlərdə fərqləndiyinə görə Fəxri fərmana və
təşəkkürnaməyə layiq görülüb.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş
çavuşu olan Cavad İbadov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin
və Hadrut qəsəbəsinin erməni qəsbkarlarından təmizlənməsi
əməliyyatlarında iştirak edib. Oktyabrın 16-da Hadrutun dağlıq
ərazisində strateji əhəmiyyətli yüksəklik uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. 44 gündən sonra tapılan nəşi Masallıya gətirilib və şəhərin Digah qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları
ilə Cavad İbadov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və "Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif olunub.
Arzusu peşəkar hərbçi olmaq idi...
Cavad bu dünyaya göz açanda birinci Qarabağ müharibəsindən
iki il yarım ötmüşdü. Məktəbə gedəndə baxdığı filmlərin, oxuduğu kitabların qəhrəmanına bənzəmək xəyalı ilə yaşayırdı. Anası
Rəsmiyyə xanım oğlunu “Mənim balaca qəhrəman balam” deyə
çağırardı. Amma gənc ananın o vxt ağlına belə gəlməzdi ki, oğlu
bir gün Azərbaycanın 30 illik yurd həsrətinə son qoyaraq şərəfli tarix yazan, Vətən yolunda şəhadətə yüksələn qəhrəmanlardan biri
olacaq. “Cavad zahirən sakit görünsə də, içində bir döyüşkənlik
vardı... Valideynləri onu mübariz ruhda böyütmüşdülər. Hərbi xidmətə yola düşəndə atasına demişdi ki, Vətənə, yurda sevgi hərbidən keçir. Ona görə də xidmətini başa vurandan sonra könüllü
olaraq müddətdən artıq hərbi xidmət etməyə başlayıb. Atası Cabir İbadov oğlunun son görüşlərindəki dedikləri sözləri xatırlayır:
“Axırıncı dəfə evə gələndə dedi ki, ermənilərin canavar kimi şah
damarını üzəcəyəm. Dişimlə, dırnağımla...”
Babası Xanoğlan İbadov isə nəvəsi Cavadın onun nəslinin layiqli davamçısı olduğunu deyir: “Mənim nəslim həmişə döyüşçü
olub. Şükür edirəm, fəxr edirəm ki, nəvəm də bu yolu davam etdirdi, Vətən yolunda həlak oldu.”
Hərbçi yoldaşları onu “İbad” deyə çağırardılar. Mehribanlığı,
səmimiyyəti, qayğıkeşliyi, ən çox da cəsurluğu və şücaəti ilə bütün
əsgər və zabitlərin sevimlisinə çevrilmişdi. Vətən müharibəsi başlayandan sonra əvvəlcə Murovdağın, ardınca Füzulinin, Cəbrayılın,
Hadrutun düşməndən azad olunması üçün döyüşən və bir neçə
yüksəkliyin alınmasında şücaət göstərən Cavad Hadrutda növbəti yüksəkliyin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə düşmə148
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nin atdığı top mərmisinin qəlpəsindən ağır yaralanıb. “Vətən sağ
olsun” deyə gözünü qırpmadan canını torpaq uğrunda fəda edən
və qəhrəmanlıq dastanı yazan igidimizin arzularının da, sevgisinin də adı Vətən idi... Vətənin mərd, qorxmaz, cəsur övladı arzusu, sevgisi yolunda ölümsüzlüyə yüksələrək hamımızın qəlbundə əbədi taxt qurdu...” Bu sözlərlə peşəkər hərbçi olmaq arzusu
yarımçıq qalan baş çavuş Cavad İbadovun qısa ömür yoluna işıq
salan telejurnalist Pərvanə Nəhmətqızı 24 yaşlı qəhrəmanımızın ruhuna xitabən deyir: “Rahat uyu, 24 yaşlı, nurüzlü qəhrəman
şəhidim. Sənin sevgin də, arzuların da bu xalqa əmanətdir... Cənnətdəki doğum günün mübarək, Vətən heç vaxt sizi unutmayacaq...”
Rəqəmlərin fəlsəfəsi və ya
şəhidi qocaltmaz illərin yaşı...
..Gözlərini əbədi yumduğu məqamdan 44 gün sonra Masallının igid oğlu Cavadın nəşi uğrunda şəhid olduğu Vətən torpağının qoynuna köçdü. 2020 - ci ilin ZƏFƏR müjdəsi də məhz 44
rəqəminin “bəxtinə” yazıldı.Vətən müharibəsinin son 44-cü günü
həm də dünya üçün həqiqətin təntənəsi idi. Psixomatrisdə qoşa 4
rəqəminin “sirri” öz fiziki gücündən istifadə etməklə qarşı tərəfi,
yəni düşməni susdurmaq və uzun çəkən mübahisəyə son qoymaqdır. 4000 il yaşı olan numerologiya elminə görə isə 44 rəqəmi sağlam və yüksək temperament deməkdir. Qəribə olsa da bu
qoşa dörd rəqəmi Masallı rayonunun informasiya daşıyıcısı - yəni
avtomobillərin qeydiyyat kodudur... Rəqəmlərin insan taleyinə
təsirsiz ötüşmədiyi barədə çoxlu mülahizələr söyləmək olar... 24
yaşını doldurmağına sayılı günlər qalan Cavadın üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımıza bükülmüş tabutunun son mənzilə yola salındığı
29 noyabr günü qızıl payız da şəhid baş çavuşumuza yas saxlayırdı. Təbiətin payızı qışa, qışı yaza qovuşduran fəsilləri var. Mən
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də şəhidin məzarını ziyarət edəndə ana təbiət taxt-tacı gül-çiçəkli
bahar fəslinə vermişdi. Mayın 13-də müqəddəs Ramazan bayramı
günündə Digah qəbiristanlığında baş çavuş Cavad İbadovla Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 19 yaşlı sıravi əsgəri Araz Seyfullayevin
baş daşındakı rəqəmlərə baxanda bu misraları xatırladım:
Şəhidi qocaltmaz illərin yaşı,
Şəhid yatan torpaq oyaqdır, yatmaz!
Şəhidi ağlasın bahar yağışı,
Ona - anaların göz yaşı çatmaz.
Cavadın anadangəlmə qəhrəman olduğunu bildirən yaxın qohumu Rafiq Mahmudov deyir ki, ata-anası və biz qohum-əqrəbası Cavad şəhid olandan sonra onun müharibədə iştirak etdiyini
bilmişik. “Soruşanda həmişə Gəncədə olduğunu söyləyirdi. Gücsüzə arxa-dayaq olan, böyüklərin hörmətini, kiçiklərin sevgisini
qazanan Cavad anadangəlmə qəhrəman idi...”
Məzarının ziyarətinə gələn silah yoldaşlarından biri deyib ki,
əgər “İbad” olmasaydı, mən yəqin ki, sağ qalmazdım. “Ona görə
də Hadrut fatehinin məzarının qarşısında baş əyməyi özümə borc
bilirəm...”
Şəhidin atası Cabir kövrəlir, gözləri dolur. Ürəyi dil açıb danışan
şəhid atasının kədərində elə bil Nəsiminin məşhur kəlamına bənzəyən bu sözlərin əks-sədasını eşidirəm: “Ağlamayım, neyləyim,
çün gövdədən can ayrılıb...” Şəhidin qardaşı Cavidin dediklərinə
görə Cavadın ona son sözü bu olub: “Torpaqlarımızın azad olunmasına və qisasımızın alınmasına çox az qalıb...”
Bir otaqda “görüşən” 3 şəhid ruhu...
Əslən Ucar rayonundan olan Sənan adlı baş çavuş deyir ki,
Cavadı tanıdığım 5 ilə yaxın müddət ərzində hərbçi yoldaşlarına
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qarşı yalnız onun xoş rəftarının şahidi olmuşam. Tabor komandiri mayor Zaur Rəhimov da Cavadın sakit, öz yerini bilən, nizam
-intizamlı hərbi qulluqçu olduğunu bildirir. Hadrutun aşırımlarını bir-bir keçərək ən son zirvəsi sayılan yüksəkliyində əməliyyat
zamanı tabor düşmən tərəfindən atəşə tutulur. Əsgərlərinin düşmənin top mərmisinə tuş gəlməzdən əvvəl Cavadla baxışlarının
toqquşduğu anı unuda bilmədiyini tabor komandiri belə dilə
gətirir: “Aramızda 10 metrlik məsafə olsa da, güllə yağışı altında
bir-birimizə yaxınlaşmaq çox təhlükəli idi. Ermənilər müxtəlif ağır
artilleriya silahları ilə fasiləsiz atəş açaraq yüksəkliyi əldən vermək
istəmirdilər. Birdən Cavadla eyni anda bir-birimizə baxdıq. Elə bu
zaman düşmənin minaatan silahından çıxan 120 millimetrlik mərmilərdən biri düz onun yaxınlığında partladı. Ayağının birini itirən
Cavadı partlayışın zərbə dalğası dərəyə yuvarlatdı...” 3 gün davam
edən qanlı döyüşdən sonra tabor döyüş tapşırığını yerinə yetirir.
Kapitan Vüqar Qasımovun (hazırda mayor) qrupu Cavadın nəşini
dərədən gətirib fəth etdikləri zirvəyə qaldırırlar. Tabor komandiri deyir ki, Cavadın son baxışları uzun müddət gözlərimin önündən çəkilib getmədi. “Düşünürdüm ki, müharibədən sonra gedib
məzarını ziyarət etsəm, onun atası, babası ilə görüşsəm bəlkə
mənən rahatlıq taparam... Allahdan hamımızın sevə-sevə “İbad”
dediyimiz Cavada və bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm...”
Vətən müharibəsində 39 yaşlı mayor Zaur Rəhimovun başçılıq
etdiyi taborun şəhid olan 11 xüsusi təyinatlısından birinci qrupda
olan 3 nəfər dost – cəlilabadlı Mirsəfa Mirəşrəfbəyli, füzulili Elşən
Quluzadə və masallılı Cavad İbadov MAXE hərbi qulluqçusu kimi
Gəncə şəhərində kirayə elədikləri birotaqlı mənzildə yaşayırdılar.
Həmin otağın divarlarına onların şaqraq gülüşləri, qaynar gənclik
illərinin ən xoş anları hopmuşdu. İndi cismini ana torpağa tapşıran
3 şəhidin ruhları həmin otaqda görüşürlər. Şair Arif Fərzəli demişkən:
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Cismini tapşırıb ana torpağa.
Şəhidlər təzədən qalxar ayağa.
Yenə alov saçar od baxışları,
Təpəri yerində, gücü yerində.
Yenə səngər-səngər zəfərə sarı,
Vətəni aparar çiyinlərində...
20 may 2021-ci il
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TOYUNA HAZIRLAŞAN ŞƏHİDİN HEKAYƏTİ…
Qısa tanıtım: Səməndər
Vahid oğlu İsgəndərov 23 iyun
1996-cı ildə Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində anadan
olub. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfəralı Məmmədov adına
Sərçuvar kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. 2014-cü ildə
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
Əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra
Məşhəd və Kərbəla ziyarətində
olub. Bir müddət avtomobil
təmiri ustası kimi çalışıb.
27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan Vətən müharibəsinə
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı rayon Hərbi şöbəsindən çağırılıb.
Şuşa uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhid Səməndər Vahid oğlu İsgəndərovun nəşi 12
noyabrda Sərçuvar kənd qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Sərəncamı ilə Səməndər Vahid oğlu İsgəndərov ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.
***
Zəruri qeyd: “İki sahil” qəzetinin əməkdaşı Taleh Bağırovun
“Toyuna hazırlaşan şəhidin hekayəti…” adlı yazısını kiçik ixtisarla
“Şəhidlik manifesti” kitabına daxil edirik.
...44 gün davam edən II Qarabağ müharibəsi xalqımızın yaddaşında dərin iz qoydu. Xalqımız Qarabağın düşmən işğalından azad
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olunmasına sevinməklə yanaşı, həm də bu sevinci onlara yaşadan
şəhidlərinin məzarı başında göz yaşı tökür. Bizlər gündəlik həyatımızda öz xırda problemlərimizi dağ edərkən, əsl dağa sinə gərən
əsgərlərimiz oldu. Nə yatmağa isti yerləri, nə yeməyə isti yeməkləri oldu, təkcə isti olan bədənlərinə batan mərmilər, qəlpələr idi.
Bununla belə onlar geri çəkilmədilər, "Allahu Əkbər" deyib düşmən üzərinə yeridilər, son damla qanlarından, canlarından keçənə
qədər getdilər. Yalın əllə qayaları dırmanıb Cıdır düzünü düşmənə
dar etdilər, Şuşa qalasının qapılarını açaraq, məscidin minarəsində azan oxuyub, Xarıbülbülün toz-dumanını dağıdaraq, ən yüksək
yerə şanlı bayrağımızı sancdılar.
Bunlar şəhidi, qazisi və digər döyüşçüləri ilə Azərbaycan əsgəri idi. Hər birinə borcluyuq! Şəhidlərə isə borcumuz daha çoxdur.
Biz jurnalistlərin də borcu onları hər zaman yad edib ürəyimizdə
yaşatmaqla bərabər, xalqımıza tanıtmaqdır. Bu gün sizə müharibənin ilk günündən son günə kimi şücaətlə döyüşən, Şuşa qalasının qapılarını bizlərə açan şəhid Səməndər İsgəndərovdan söhbət
açacağam...
“Bu, oğlumla son canlı görüşüm idi...”
Şəhidin atası Vahid İsgəndərov bildirdi ki, müharibə başlayanda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Masallı rayon Hərbi şöbəsindən zəng edərək deyiblər ki, oğlunuz
Səməndər İsgəndərov çağırışa gəlməlidir: “Axşam idi, Səməndər
hələ işdən gəlməmişdi, zəng edib danışdım. Fikirləşmədən dedi
ki, ata, gedərəm, narahat olma, təki Vətən sağ olsun. Avtomobil
ustası idi, evə gəldi, yuyundu, hazırlaşdı. Səhər tezdən özüm apardım komissarlığa, qeydiyyatdan keçdi və digər çağırışçılarla birgə
hərbi avtomobillərə minərək yola düşdülər. Bu, üç ay öncə nişanladığım Səməndərlə son canlı görüşüm idi, gülərək, içində böyük
Vətən sevgisi ilə getdi oğlum cəbhəyə."
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“Şuşa azad edildi, sülh oldu,
lakin Səməndərdən zəng gəlmədi”
Səməndərin atası deyir ki, bilirəm, müharibənin hər anı, hər
dəqiqəsi ölümdür. Yalnız telefonla danışdığım an rahat olurdum,
özünü görməsəm də, bilirdim ki, səsini eşitdim, sağ-salamatdır. Beləcə günlər keçirdi, döyüşə-döyüşə Şuşaya kimi gedib çıxdı Səməndər.
Həmişə danışanda gülürdü, əhval-ruhiyyəsi çox yaxşı olurdu. Son
dəfə danışanda Hadrut qəsəbəsində idi, qələbə bizimlədir deyirdi,
sona kimi gedəcəyik deyirdi. Sonra dedi ki, ola bilsin bir müddət
zəng edə bilməyim, çətinliyimiz olsun, amma narahat olmayın. Bu
sözləri deyəndə oktyabrın 27-si idi. Sonra Şuşa azad edildi, Qələbə
elan olundu, lakin Səməndərdən zəng gəlmədi. Mənə ilk xəbəri o
verməli idi, çox narahat oldum. Əvvəl mənə zəng etdiyi nömrələri
bir-bir yığmağa başladım, Səməndərdən heç bir xəbər ala bilmədim.
Özümə heç cür yer tapa bilmirdim, noyabr ayının 11-i bacım
oğlu ilə Beyləqana, oradan Ağcabədiyə və sonra Füzuliyə getdik.
Orada Səməndərin xəbərini aldım, o, artıq şəhid olmuşdu. Müharibədən qayıdandan sonra toy edib ailə quracaqdı, xəyalları, arzuları var idi, amma qismətində şəhidlik var imiş. O an yeganə təsəllim işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi idi. Bu, tamam
başqa bir hissdir, mən hələ də o hisslə yaşayıram. O torpaqları
Səməndər və onun kimi digər şəhidlər qanları ilə alıblar, onların
hamısı qalib ordumuzun qəhrəman əsgərləridir. Tarix yazmaq, tarixdə qalmaq şərəfi hər insana nəsib olmur. Övlad itkisi nə qədər
acı olsa da, torpaqlarımızın azad olunması məni yaşadır.
“Onları gördüm elə bildim hamısı Səməndərdir”
Bilirəm ki, Səməndər çox rahat yatıb, oğlum İmam Hüseynin
qonağıdır. Özündən sonra ad qoydu, iz qoydu. Bu gün döyüş yoldaşları gəlmişdi, məzarını ziyarət etdilər. Onları gördüm, elə bil155
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dim hamısı Səməndərdir, bir təsəlli, rahatlıq yaşadım. Çünki onlar
bütün şəhidlərin qisasını alaraq bizə gəlmişdilər.
Səməndər həmişə telefonla gülə-gülə danışırdı, mən ona təsəlli verməkdənsə, o mənə təsəlli verirdi, deyirdi darıxma, hər şey
yaxşı olacaq. Bir dəfə də dedi ki, ata, bu, bir fürsətdir, istifadə edib
işğal altındakı bütün torpaqları, şəhidlərin qisasını almalıyıq. Çox
mülayim idi, mən onun şəhid halını da gördüm, cənazəsi belə gülürdü, gülə-gülə şəhid olmuşdu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir, qazilərə şəfa versin. Bu müharibə Azərbaycan xalqının nə qədər vətənpərvər, mərd, igid, cəsur, həmrəy
olduğunu bütün dünyaya göstərən bir ayna oldu.
“Nişanlısını, bizləri yarıyolda qoydu oğlum”
Səməndərin anası Tərgül xanımın oğlunun yoxluğu ilə barışa
bilməməsi hər halından bəlli idi, gözündən dayanmadan yaş axırdı, çətinliklə bir neçə söz deyə bildi: “Oğlum uşaq vaxtından sakit,
mülayim idi. Üç ay əvvəl nişanlamışdıq, fikirləşirdik ki, sağ-salamat
gəlsin toy edərik. Amma arzuları yarıda qaldı, nişanlısını, bizləri
yarıyolda qoydu. Bir dəfə də olsun qəlbimizi qıracaq söz deməmişdi. Müharibədə olarkən cəmi üç dəfə danışa bildim, axırıncı dəfə
danışanda dedi ki, özündən muğayat ol, ana, inşallah, gələndə hər
şey düzələcək, yenə əvvəlki kimi olacağıq. Amma oğlumun bütün
xəyalları, arzuları yarıda qaldı."
“Bütün müəllimlərin qəlbində onun xüsusi yeri var idi”
Səfəralı Məmmədov adına Sərçuvar kənd tam orta məktəbinin
direktoru Zahid Məmmədovun da xatirində nümunəvi şagird kimi
qalıb şəhidimiz: “Kəndimizin ikinci şəhidi olan Səməndər İsgəndərov on bir il kənd məktəbində təhsil alıb. Birinci sinifdən məzun
olan günə kimi yoldaşlarından fərqli idi. Sakit, ağıllı və nümunə156
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vi olmaqla yanaşı, dərslərində də yüksək qiymətlər alırdı. Bütün
müəllimlərin qəlbində onun xüsusi yeri var idi, hamı onu çox istəyirdi. İndi isə bu sevgi daha da artdı. Çünki onların tərbiyə, təhsil
verdiyi bir şagird ən yüksək ada -şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Onun
o cür cəsur olmağı, vətənpərvərliyi bizi fərəhləndirir, daha da ruhlandırırdı."
Səməndərin həmkəndlisi, həm də əsgər yoldaşı olan Elvin Aslanov qəzetimizə müsahibəsində onun igidliyindən, cəsurluğundan danışdı: “Səməndər çox ağıllı, tərbiyəli, sakit təbiətli oğlan idi.
Həmkəndli olsaq da, qismət elə gətirdi ki, əsgərlikdə də bir yerdə,
eyni hərbi hissədə xidmət etdik. Mən orada Səməndəri, yəni dostumu, kəndçimi daha yaxından tanıdım, onun necə mərd, cəsur
olduğunu gördüm. 2014-cü ildə Ağdamdakı hərbi hissədə xidmət
edirdim. Yeni əsgərlər gəlmişdi, Səməndər də onların arasında idi,
birinci görəndə inanmadım, sonra görüşüb qucaqlaşdıq, doğma
elimizdən uzaqdakı hərbi hissədə rastlaşmışdıq. Gənc əsgər olduğu üçün bir az sıxılırdı, hələ hərbi hissəyə uyğunlaşmamışdı. Dedi
ailəmlə danışmaq istəyirəm, köməklik etdim, danışdı ata-anası ilə.
Atası Vahid dayı ilə mən danışdım əvvəl, biləndə ki, Səməndər mənim yanımdadır, bir yerdəyik, çox sevindilər. Bir müddət sonra mən
xidmətimi postda davam etdirməli oldum, lakin bir-iki ay keçmişdi
ki, Səməndəri də eyni posta göndərdilər. Düşmən postları ilə yaxın
olduğundan tez-tez atışma olurdu, atəşkəs pozulurdu. Mən orada
Səməndərin nə qədər igid, cəsur, qorxmaz olduğunu gördüm. Bizə
nisbətən gənc əsgər olmasına baxmayaraq, bizimlə çiyin-çiyinə döyüşürdü. Bir dəfə irad tutdum ki, ehtiyatlı ol, çox irəli getmə, cavab
verdi ki, ölsəm də, Vətən uğrunda öləcəm, şəhid olacam. Onun o
cür cəsur olmağı, vətənpərvərliyi bizi fərəhləndirir, daha da ruhlandırırdı. Səməndərlə çox günlərimiz oldu, hər zaman bir-birimizə
dəstək olduq, təsəlli verdik. Hətta dostluğumuz o qədər möhkəm
idi ki, o, tərxis olunarkən mənim formamı istəmişdi. O zaman mən
artıq xidmətdən qayıtmışdım, formamı istədiyini eşidəndə çox se157
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vindim, aparıb atasına verdim ki, Səməndərə yollasın. Sonra tərxis
olub ailəsinin yanına qayıtdı, tez-tez görüşürdük, əsgərlik günlərindən söhbət edirdik. Nəhayət, gün gəldi cənab Ali Baş Komandanımızın çağırışı əsasında onu cəbhəyə yola saldıq, son günə kimi
mərdliklə vuruşdu, Şuşaya kimi getdi, lakin Şuşada şəhidlik məqamına yüksəldi. Təbii ki, eşidəndə çox pis oldum, amma bir tərəfdən də qürurlanırdım ki, o, ən yüksək məqama-şəhidlik zirvəsinə
ucalıb, tarix yazanlardan olub. Onun kimi minlərlə şəhidin qanı hesabına əzəli torpaqlarımız düşmən işğalından azad olundu, dünyanın 30 ildə həll edə bilmədiyi münaqişəni məhz Səməndərlər həll
etdilər”.
“Vətənpərvər ruhda böyüdüyü ilk kəlməsindən bilinirdi”
Biz İsgəndərovlar ailəsində olarkən Səməndərin digər əsgər
yoldaşı, II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Qulamhüseyn Mirzəyev şəhidin məzarını ziyarət etməyə gəlmişdi. Məzarın üzərinə
gül dəstəsi qoyub ehtiramını bildirdikdən sonra Səməndərlə bağlı
fikirlərini bölüşdü: “Biz əsgərlikdə bir yerdə xidmət etmişdik. Hələ
o zaman Səməndər öz igidliyini, qəhrəmanlığını göstərmişdi. Çox
yaxşı yoldaş, dost olduq. Gözündə qorxu yox idi, Vətəninə, elinə,
obasına, ailəsinə bağlı bir insan idi. Vətənpərvər ruhda böyüdüyü ilk kəlməsindən bilinirdi. Mən Şuşadan bu gün gəlmişəm, hələ
anamı görməmişəm, əvvəl şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyməyi, onları heç bir zaman unutmayacağımı bildirmək üçün buraSəməndər qardaşımın məzarı önünə gəldim. Bu gün Azərbaycan
xalqı “Qarabağ bizimdir!”, “Şuşa bizimdir!” deyə bilirsə, bu, şəhidlərimizin, qazilərimizin və digər döyüşçülərin sayəsindədir. Allah
bütün şəhidlərin yerini cənnət etsin, qazilərə şəfa versin”.
9 yanvar 2021-ci il
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AZƏRBAYCANLI “AXİLLES”İN VƏTƏN EŞQİ
Qısa tanıtım: Kəlbiyev Şaiq
Namiq oğlu 1994-cü il sentyabrın 10-da Bakı şəhərində anadan olub. 2002-ci ildə Qaradağ
rayonunun Sahil qəsəbəsində
E. Eyyubov adına 273 nömrəli
tam orta məкtəbin birinci sinfinə gedib . 2007-ci ildə təhsilini 319 saylı tam orta məкtəbdə davam etdirib. 2012-ci ildə
orta məktəbi uğurla bitirib,
Bakı Sosial-İqtisadi Kollecinə
daxil olub. 2014-cü ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarına müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılıb. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində iştirak edib.
Yaralı, şəhid hərbçilərimizin döyüş meydanından çıxarılmasında və Lələtəpə strateji yüksəkliyinin işğaldan azad edilməsi zamanı fərqlənib. Müharibədə aldığı xəsarətə görə uzun müddət
müalicə olunsa da, 2020 - ci ilin sentyabrın 27-də Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda başlanan
Vətən müharibəsinə öz istəyi ilə qatılıb. Oktyabrın 15-də Füzuli-Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralı əsgər yoldaşını xilas edərkən dabanından ağır yaralanaraq şəhid olub. Sahil
qəsəbəsində böyük izdihamla dəfn olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
Şaiq Kəlbiyev ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilmişdir.
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İsgəndərli Musarza kişinin nəvəsi
...Masallı şəhərinin mərkəzi ilə iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı olmuş tank qoşunları general-mayoru Həzi Aslanovun adını
daşıyan küçəni birləşdirən körpüyə el arasında İsgəndərli körpüsü deyilir. Qədim Viləş çayının sahilində yeləşən İsgəndərli kəndi
8 il il əvvəl Masallı şəhərinə qatılmışdır. Vaxtı ilə “Meşə idarəsi”
yerləşən məhəllədə yaşayan Məşədi Musarza kişi Bakı şəhərində
dünyaya gələn ikinci nəvəsinin adını Şaiq qoymuşdu. Şaiq sözü
klassik ədəbiyyatda bir şeyə böyük şövqü, həvəsi, meyili, ilhamı
olan mənalarda işlənmişdir. Hələ Şaiq uşaq ikən Məşədi Musarza
kişi onu Masallıda bir müddət özü ilə saxlayanda deyərmiş: “Uşaq
qoy dağ havası alsın, möhkəmlənsin, mətinləşsin!..”
Şaiq mənəvi ucalığı və dəyanəti Yanardağdan, şövqlə coşmağı Viləş çayından almışdı. Uşaq çağlarından cənnət Masallının saf
havasını hər dəfə ciyərlərinə çəkəndə Vətən sevgisi qanına-canına
hopmuşdu. Namaz qılmağı, ibadət etməyi, xeyirxahlığı da dağlar
oğlu Musarza babasından öyrənmişdi. Babasının ona qoyduğu
adın məna çalarlarını öz əməllərində Şaiqin necə təcəssüm etdirdiyinə Sahil qəsəbəsində anası Səkinə xanım, atası Namiq və
bacısı Hökümə xanımla həmsöhbət olanda şahid oldum. Qardaşı
olmayan bacılara qardaş, oğlu olmayan analara oğul olan Şaiqə
Allah tükənməz enerji və istedad vermişdi. Uşaqlıqdan vətənpərvərliyi ilə yaşıdlarından seçilirdi. Yeniyetmə yaşlarından qurub –
yaratmaq həvəsi, insana və təbiətə olan münasibəti Şaiqi hamının
sevimlisinə çevirmişdi.
On barmağında on bacarığı olan gənc
Müəllimi Nargilə Əhmədova deyir ki, Şaiq məktəbin bütün
ictimai işlərində fəal iştirak edirdi. “Hətta məzun olandan sonra
onu tez-tez məktəbdə təşkil olunan tədbirlərin bədii tərtibatını
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hazırlamağa dəvət edirdik...” Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecində (Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində
Sosial-İqtisadi Kollec) təhsilini başa vurandan sonra dizayn işlərindən tutmuş rəssamlığı, heykəltəraşlığı və zövqlə gördüyü digər əl
işləri Şaiqi "On barmağında on bacarığı olan gənc” kimi məşhurlaşdırmışdı. Bir neçə dəfə ATV kanalının moda verilişində iştirak
etmişdi.
...2014 - cü ildə hərbi xidmətə başlayarkən şəxsi işindəki rəssamlıqla bağlı məlumat hissə komandanlığının diqqətini cəlb etsə
də, Şaiq öz arzusu ilə kəşfiyyatçı hazırlığı kursu keçmişdi. Nümunəvi xidmətinə görə “N” saylı hərbi hissənin komandiri Əflatun
Nurəliyev valideynlərinə məktub göndərmişdi. Təşəkkürnamələrin birində belə yazılmışdır: “Şaiq Kəlbiyev döyüş və ictimai-siyasi
işlərdə hazırlıqla bağlı əldə etdiyi keyfiyyətlətə görə təltif olunur.”
Kontuziya alan əsgərin qüruru
...Şaiqin Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifələrindən olan
Aprel döyüşlərində iştirakından valideynləri 25 gündən sonra xəbər
tutmuşdular. Yaralı silahdaşlarını döyüş meydanından çıxaranda
mina partlayışı nəticəsində ağır kontuziya almışdı. Hərbi xidmətdən
tərxis olunandan bir müddət sonra nə çarpayıda, nə də divanda
yata bilirdi. 4-5 günlük müharibənin sağlamlığına vurduğu psixoloji
zədədən aylarla əziyyət çəkdi. Müalicə olunmaq üçün hətta İrana gedib-gəldi. Bakıda 6 ay psixoterapevt həkim onun sağlamlığını
bərpa etməyə çalışdı. Kəlbiyevlər ailəsinin yaxın tanış-bilişləri deyirdilər ki, müharibədə iştirak etmiş şəxsin hər dəqiqəsi ölüm-itim
deməkdir. “İstər əsgər olsun, istərsə də zabit ehtiyata buraxılanda
onun müharibədə yaralanması, psixoloji baxımdan aldığı zədə dövlətimiz tərəfindən nəzərə alınır.” Buna baxmayaraq “ulduz” olmaq
həvəsi ilə yaşayan Şaiq müalicəsini davam etdirdi, müharibə veteranı statusu və əlillik vəsiqəsi almaqdan imtina etdi...
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“Ölüm aşağıdır Vətən eşqindən”
Şaiq mütaliə etməyi çox sevərdi. Orxan Pamukun “Qar”,
Mark Levinin fransız dilindən tərcümə edilmiş “Yenidən başlamaq mümkün olsaydı” və başqa görkəmli yazıçıların romanlarını
oxumuşdu. Universal gənc olaraq fərqli sahələrdə fəaliyyətinə
və uğurlarına görə təkcə 2018-ci ildə ona BMT başda olmaqla bir
çox nüfuzlu qurumların sertifikatları verilmişdi. 25 yaşlı gəncin
istedadı, Vətən sevgisi köksünə sanki darlıq edirdi. O, heç vaxt
sinəsinə döyüb "Mən Vətənimi sevirəm" deməzdi. Amma Vətən
sevgisini əməli işi ilə təsdiq edirdi. Tovuz hadisələrindən sonra
valideynlərindən xəbərsiz, könüllü əsgər getmək üçün Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Qaradağ rayon şöbəsinə müraciət edəndə müalicə olunduğu xəstəliyə aid
bütün sənədləri gizlətmişdi. Sentyabr ayının 27-si yüzlərlə cəsur
oğullar kimi Şaiq də tarix yazmaq üçün yenidən silaha sarılaraq
düşmənlə savaşa yollandı. Anası Səkinə xanım deyir ki, Şaiqin
vidalaşmaqdan xoşu gəlməzdi. “Mən onu heç əməlli-başlı yola
sala bilmədim. Bir də onda ayıldım ki, Şaiq quş kimi uçub döyüş
bölgəsinə gedib...”
“Axillesin dabanı”
Silah yoldaşları “Saşa” deyə xitab etdikləri Şaiqin Aprel döyüşlərində qazandığı kəşfiyyatçı təcrübəsindən çox istifadə edirdilər... Öz istəyilə cəbhəyə gələn cəsur döyüşçü 17 gün fasiləsiz düşmənlərlə savaşdı. Neçə-neçə gənc əsgər yoldaşının itkisi
onun qəlbinə dağ çəkirdi. Vətən oğullarının intiqamını almaq
hissi bir an da onu tərk etmirdi... Səngərdən səngərə atılırdı.
Öndə gedirdi. Füzuli şəhərinin alınması uğrunda gedən döyüşlərdə ayağından çox ağır yaralandı. Düşmənin atdığı mərmidən
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qopan qəlpələrdən biri onun daban vətərini bıçaq kimi kəsmişdi.
Kim bilir, bəlkə o anda Şaiq Troya müharibəsinin qəhrəmanı,
məğlubedilməz, qorxu bilməz Axillesin düşmənin atdığı oxla sol
dabanından vurularaq öldürüldüyünü xatırladı. Axı insanın ayaq
dabanındakı baldır əzələlərinin dabana bağlı olan vətərə "Axilles
vətəri" adı verilmişdir.
...Ruhu qələbəyə köklənən igidimizin dabanından axan isti
qanı düşmən işğalından azad etdiyi Vətən torpağına qarışırdı.
Əbəs yerə deməyiblər: “Torpaq su ilə qarışanda palçıq, qanla qarışanda Vətən olar.” Öz qanı ilə torpağı Vətənə çevirən Şaiqin 26 illik
ömrünə sığmayan tərcümeyi-halı şəhidlik zirvəsində tamamlandı.
“Şaiq, sən bizim qürurumuzsan...”
...Sahil qəsəbəsində minlərlə insan şəhid Şaiqi son mənzilə
yola salmaq üçün küçələrə axışırdı. Şaiq Kəlbiyevin Azərbaycan
bayrağına bürünmüş nəşi “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz“,
“Şaiq, sən bizim qürurumuzsan”, “Allahu Əkbər” və Əhli-beytə
həsr olunan mərsiyə sədaları altında torpağa tapşırıldı. Dünyada
ən böyük nemət olan ömrünü Vətən naminə qurban verən Şaiqin
valideynlərinin yaşadığı binanın girişində vurulan mərmər lövhədən boylanan olduqca nikbin, nurlu və təbəssüm dolu baxışları
bura gələnləri qarşılayır.
...9-cu mərtəbədəki mənzillərin birində səliqə-sahmanla yaradılmış “Şəhid guşəsi”ndə diqqətimi Şaiqə aid təsbeh, “Ayətül - kürsi” duası, Fəxri diplomlar, təşəkkürnamələr, sertifikatlar,
uşaq bağçasında və məktəbdə çəkilmiş xatirə şəkillərinin kitabçaları (“vinetkalar”) və başqa əşyalar cəlb edir. İstər-istəməz
ölməz ruhu ilə üzü Allaha doğru gedən Şaiqin Vətən sevgisində
babası – dağlar oğlu Məşədi Musarzanın payı olduğunu düşünürsən!..
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Şaiqin müstəcəb olan duası
...On yaşında Şaiq namaz üstə həmişə dua edəndə deyərmiş ki,
bacım olsun, adını Hökümə xanım qoyacağam. Allah onun duasını eşidib. İndi ailənin sonbeşiyi olan həmin qız qardaşı haqqında
xatirə danışanda gözləri dolur: “Mən qardaşımla həyatda olanda
da fəxr etmişəm, indi də fəxr edirəm” deyir. Sahil qəsəbəsindəki
“Optimal Market”də çalışan həmkarlarının, 319 saylı məktəbdə
müəllimlərinin, döyüş yoldaşlarının, qardaşı Orxan Kəlbiyevin və
başqalarının Şaiqlə bağlı o qədər xatirələri var ki... Şəhid oğlundan
danışa-danışa şair olduğunu söyləyən Səkinə xanımın “mənim
üçün Şaiq ölməyib, sağdır” sözləri, atası Namiqin qürurlu duruşu Şaiqin qısa, lakin Vətən savaşında gələcək nəsillərə örnək ola
biləcək şəhidlikdən qəhrəmanlığa ucalan vətənpərvər Azərbaycan
gəncinin şərəfli ömür yoluna işıq saçır. Bəli, Şaiq kimi oğullar qərinələrin yaddaşında qəhrəman kimi yaşayacaqlar. Bu, hər kəsə
nəsib olmayan əbədiyaşarlıqdır
30 mart 2021-ci il
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“QARABAĞ” ORDENLİ QIZILAĞACLI KƏŞFİYYATÇI MAYOR
Bəzən cəmiyyətdə baş
verən ən kiçik hadisəyə belə
böyük diqqətlə yanaşması adamın kimliyini dəqiq xarakterizə edir. Çətin situasiyalarda
və ekstremal vəziyyətlərdə isə
insanın ŞƏXSİYYƏT kimi əsl siması üzə çıxır. Tarixboyu Vətənin taleyüklü məqamlarında
onu ağır sınaqlardan çıxarmaq
vəzifəsi yurdun qorxmaz, fədakar, mərd və cəsur oğullarının
üzərinə düşüb. 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycan əsgər və zabitlərinin misilsiz qəhrəmanlığının və xalqımıza, dövlətimizə sədaqətinin şahidi olduq.
Müdafiə Nazirliyində şöbə müdiri vəzifəsində çalışmasına baxmayaraq, könüllü olaraq Vətən müharibəsinə gedən mayor Taleh
Kərimov da belə qəhrəmanlardan biridir.
Əmisi Sabirin dediyinə görə Taleh Masallının Qızılağac kəndində dünyaya göz açıb. Uşaq ikən ailəsi Sumqayıtın Corat qəsəbəsinə köçüb. “Taleyin soyadını daşıdığı ulu babası Kərim, babası
İbrahim Əhmədov kəndin sadə həyat tərzi sürən sakinlərindən
olublar. Atası Adil ixtisasca texnik-texnoloq idi…”
Taleh gənc yaşlarından vətənsevərliyini əməlləri ilə, gördüyü işlərlə sübut edib… Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad
olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üçün qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi qəhrəmanlıq
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nümunəsinə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsinin öhtəsindən layiqincə gələrkən igidlik və mərdlik nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, Taleh Kərimov ölümündən sonra "Qarabağ" ordeni ilə təltif edilib. Mayor
Taleh Kərimov sağlığında və ölümündən sonra bir sıra medallarla
da təltif olunub.
36 yaşı Vətən müharibəsində şəhid olandan 5 ay sonra tamam
olan kəşfiyyatçı mayorumuzun Vətənə göstərdiyi xidmətlərə görə
təltifi yalnız bundan ibarət deyil. Talehin hərbi xidmətdə qazandığı
nailiyyətləri sadalamaqla bitməz.
Xalq şairi Rəsul Rzanın ölməz misralarını Sumqayıt şəhərinin
Şəhidlər xiyabanında uyuyan həmyerlimizin şəhid ruhu məzarının
ziyarətina gələnlərə pıçıldayır:
Mən Vətənin qoynundayam,
Vətən mənim qoynumdadır…
Qısa tanıtım: Mayor Kərimov Taleh Adil oğlunun tərcümeyi
- halında 1985-ci il martın 6-da Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində anadan olduğu qeyd olunub. 1992-1995-ci illərdə Corat
qəsəbəsində 7 saylı tam orta məкtəbdə, 1995-2003-cü illərdə isə
Məhəmməd Füzuli adına Tibb, Humanitar və Texniкi Təmayüllü
"İstedad" Liseyində təhsil alıb. Ali təhsilini isə 2003-2007-ci illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məкtəbində (AAHM)
"Kəşfiyyatçı" ixtisası üzrə alıb.
2007-ci ilin iyun ayından 2008-ci ilin iyun ayına qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Təlim və Tədris Mərкəzində "Zabit" ixtisası üzrə təlimlərdə olub. 2008-ci ilin iyun ayından 2010-cu ilin mart
ayına qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin "N" saylı hərbi hissəsində Motoatıcı Taborun Qərargah rəisinin Kəşfiyyat üzrə müavini
və Kəşfiyyat Taqım Komandiri, 2014-cü ilin yanvar ayından 2016cı ilin yanvar ayına qədər isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin "N"
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saylı hərbi hissəsinin Kəşfiyyat bölməsinin və Kəşfiyyat rəisinin
məlumatların toplanması üzrə rəisi vəzifələrində çalışıb.
2016-cı ilin yanvar ayından 2016-cı ilin iyun ayına qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin "N" saylı hərbi hissəsində Kəşfiyyat
rəisi və Kəşfiyyat bölməsinin rəisi, 2016-cı ilin noyabr ayından
2018-ci ilin mart ayına qədər isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
4-cü Ordu Korpusunda Kəşfiyyat şöbəsinin rəisinin məlumatların toplanması və təhlili üzrə müavini, 2018-ci ilin mart ayından
2019-cu ilin noyabr ayına qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
"N" saylı hərbi hissəsinin Kəşfiyyat rəisi və Kəşfiyyat bölməsinin
rəisi, 2019-cu ilin noyabr ayından Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Kəşfiyyat Baş İdarəsinin Qoşun Kəşfiyyatı İdarəsinin Planlaşdırma
və Əlaqələndirmə şöbəsində xidmət edib.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsinə nazirlikdəki işindən istefa verərək
öz ərizəsi ilə könüllü qatılıb. Füzulinin, Cəbrayılın və Qubadlının
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi rəşadət göstərib.
Oktyabrın 30-da Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olub.
Noyabrın 13-də Sumqayıt şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən Taleh Kərimov ölümündən sonra "Qarabağ" ordeni,
"Vətən uğrunda" və "Qubadlının azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib .
“Məni xəbər alıb soruşan olsa...”
Vətən sevgisi ilə Vətənin qoynunda əbədiyyət, ucalıq, şərəf,
qəhrəmanlıq ünvanına qovuşan mayor Taleh Kərimovun müxtəlif
illərdə hərbi mundirdə çəkilmiş şəkilləri sanki dil açıb onun şərəfli
ömür yolundan danışır. 35 illik qısa ömrünə nələri sığdırmadı…
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Hərbi Akademiyanı müvəffəqiyyətlə başa vuran Taleh mütaliəni çox sevirdi. Bir sıra beynəlxalq kurslarda və təlimlərdə iştirak
edərək bilik və təcrübəsini artırıb. Peşəkar hərbi mütəxəssis kimi
tanınırdı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Talehin bilik və bacarığı,
Vətən eşqi onun real işlərində və əməllərində özünü büruzə verirdi.
…Aprel döyüşlərində rəhbərlik etdiyi kəşfiyyat bölməsi düşmənə qarşı barışmaz mövqeyini
ortaya qoyub, Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsində iştirak
edib. "Qüsursuz xidmətə görə"
III və II dərəcəli medallarına layiq görülüb. “Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin 90 illiyi” (19182008), "Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” (1918-2013),
"Azərbaycan Ordusunun 100
illiyi" yubiley medalları, Fəxri
fərmanlarla təltif olunub və bir
çox qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıb.
…Vaxtilə fransızlar tərəfindən girov götürülüb Parisə aparılan
türk topunun üstündə yazılan “Zora dağlar dayanmaz” atalar sözümüz 44 günlük Vətən müharibəsində bir daha öz dəmir məntiqinin təsdiqini tapdı.
“Dəmir yumruğun” zərbəsi ilə torpaqlarımızdan qovulan erməni köpəkləri geri çəkilsələr də, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi ağır artilleriya silahlarından atəşə tuturdular. Mayor Taleh
Kərimov başçılıq etdiyi dəstə ilə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində yüksəklikləri ələ keçirərək düşmənin zirehli texnikasını və canlı
qüvvəsini məhv edib. Düşmənin kabusuna çevrilən cəsur mayor
Qubadlıda yüksəkliklərin birini azad etdikdən sonra əsgərləri ilə
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birlikdə adını “Dəmir yumruq” əməliyyatının Zəfər salnaməsinə
yazaraq həlak olub.
Mayor Taleh Kərimovun və onun qəhrəman əsgərlərinin qanı
Azərbaycan bayrağının qırmızı rənginə qarışıb, indi işğaldan azad
etdikləri kəndlərimizdə, şəhərlərimizdə dalğalanır...
Talehin müəllimi, ehtiyatda olan zabit Sahib Quliyev deyir ki,
o, savaşa “mən zabitəm, bu mənim işimdir” fikri ilə deyil, Vətənə,
torpağa bağlı fədai kimi qoşulmuşdi. “İkinci Qarabağ savaşında Taleh nazirlikdə şöbə müdiri olsa da, yazılı şəkildə yuxarı komanda
heyətinə müraciət edərək bu yolu seçdi. Gedəndə də sanki ürəyinə nəsə dammışdı, bütün dost-tanışları ilə görüşdü, hətta evimizə gəlib mənə də müharibəyə getdiyini bildirdi…”
“Şəhadət şərbətini əsgərləri ilə birgə içdi”
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının göstərdiyi
qəhrəmanlıq, şəxsi
rəşadət, igidlik, qanı
və canı bahasına qələbəni təmin etmələri
hər birimizə qürurverici anlar yaşatdı,
qəlbimizi fərəhlə doldurdu. Ata - anası vəfat edən qəhrəmanımızın bacısı Mehriban Mirzəyeva deyir ki, biz qardaşımızı həmişə
həyatda gülərüz görmüşdük. “Taleh məndən kiçik olduğu üçün
əlimdə böyümüşdü… İş yoldaşları onun haqqında xoş sözlər danışdılar. O, şəhadət şərbətini yanındakı əsgərləri ilə birgə içdi.”
Allah qatında seçilmiş elə insanlar var ki, onlar ölmürlər, cis169
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mən bu dünyanı tərk edib, ruhən əbədiyyətə qovuşurlar. Taleyinə
şəhidlik qismət olan Taleh Kərimov da hər kəsə nəsib olmayan zirvəyə - Vətənə olan sonsuz sevgisi ilə ən uca zirvəyə ucalanlardandır…
“Şöhrət zirvəsinə hər adam ucala bilər, amma şəhidlik zirvəsinə yox…” bu fikir şəhid mayorumuzun bacısı Pərvanə xanıma
məxsusdur. Qardaş itkisi ürəyini ağrıtsa da, Vətən torpaqlarının
işğaldan azad olunması və qardaşının, eləcə də bütün şəhidlərimizin qanının yerdə qalmaması onun üçün böyük təsəllidir. “Şəhidlər hər iki dünyada əbədiyyən yaşayırlar. Ona görə mən qardaşımla qürur duyuram…”
…Bacıları tez-tez kəşfiyyatçı mayorun Sumqayıtın Şəhidlər
xiyabanında gül-çiçəyə qərq olmuş məzarını ziyarət edirlər. Şəxsiyyətinin bütövlüyü haqqında dil açan xatirələr Talehin yarımçıq
qalmış ömrünün davamına çevrilib.
…Cənnət ətri verən gül-çiçəyin arasında Taleh Kərimovun şəhid ruhunun pıçıltısı Yunis Əmrənin qərinələr öncə söylədiyi ayrılıq salamları kimi, həm də söz ehsanı olaraq səslənir:
Biz dünyadan gedər olduq,
Qalanlara səlam olsun,
…Arxamızca xeyir-dua,
Qılanlara səlam olsun...
Taleh Kərimov kimi şəhidlərimizin arxasınca xeyir - dua qılan
insanlar qəlblərində onların əziz xatirələrini həmişə yaşadacaqlar.
Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu rəhmət nuruna qərq etsin!
27.06.2021
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TARİX DƏRSİNİ SƏNGƏRDƏ KEÇƏN ƏSGƏR...
...İbrahim səmimi, mehriban xarekteri ilə sayılıb-seçilən
bir gənc idi.
Uşaqlarla vaxt keçirməyi,
onlara qayğı göstərməyi çox
sevirdi. Bakıda kiçik bizneslə
məşğul olurdu. Tanınmış biznesmen olmaq, xeyriyyəçilik
etmək arzusuyla yaşayıb. Həmişə deyərdi ki, kaş Allah mənə
gələcəkdə elə bir şans verə ki,
mən də kimsəsiz uşaqlara yardım edim, onlara arxa-dayaq ola bilim. Həmişə kəndə yolu düşəndə balaca uşaqlar üçün hədiyyələr
gətirərdi. Zəhmətsevər idi. Əlindən çox işlər gəlirdi. Evdə elektrik
əşyalarından hansı xarab olsaydı, onu çətinlik çəkmədən saz vəziyyətə gətirərdi. Həqiqi hərbi xidmətdən sonra dost-tanışa torpaqlarımızın işğaldan azadlığı uğrunda müharibə başlasa cəbhəyə
könüllü gedəcəyini bildirən İbrahim günlərin bir günü 20 Yanvar
metrosunun keçidindəki ticarət köşkündə alver edərkən keçmiş
əsgər yoldaşları ilə rastlaşır. Söhbət Tovuz istiqamətində düşmən təxribatından sonra könüllü hərbi xidmətə getmək istəyən
vətənpərvər gənclərdən düşür. İbrahim də vaxt itirmədən onlara
qoşulub birlikdə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Abşeron rayon şöbəsinə yollanır. Orada Aprel döyüşlərinin iştirakçısı kimi qeydiyyata alınır. Aidiyyətı üzrə Masallıya göndərilən müraciətinə əsasən, İbrahim Lələyev 29 sentyabr
2020-ci ildə cəbhəyə yola düşür...
Qısa tanıtım: Lələyev İbrahim Həzrətqulu oğlu 25 avqust
1996-cı ildə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində anadan olub.
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2002-2011-ci illərdə Elşad Ağayev adına Hişkədərə kənd tam orta
məktəbində təhsil alıb.
6 iyul 2015-ci ildən 2 yanvar 2017-ci ilədək həqiqi hərbi xidmətini Qazax rayonunun Kəmərli kəndində yerləşən “N” saylı hərbi
hissədə keçirib. Nümunəvi xidmətə görə 6 aydan sonra hərbi hissə komandiri tərəfindən qısamüddətli məzuniyyətə buraxılıb.
2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri arasında cəbhənin Tərtər və
Cəbrayıl-Füzuli istiqamətlərində başlanan döyüşlərdə iştirak edib.
Ordudan tərxis olunandan sonra bir müddət Bakı şəhərində
Bayraq Meydanında işləyib. Sonra kiçik ticarətlə məşğul olmağa
başlayıb.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsinə könüllü yollanıb. Sanayper-tuşlayıcı kimi Füzuli rayonunun azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşub.
Oktyabrın 10-da Cəbrayıl rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı düşmən mərmisinin partlaması nəticəsində şəhid olub.
Şəhidin nəşi doğulduğu Hişkədərə kəndində izdihamla dəfn
olunub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, İbrahim Lələyev ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif
edilİb.
Hamı onu “İbo” çağırırdı
İbrahim ailənin sonbeşiyi idi. Uşaqlıq çağlarında sevimli əyləncələrindən biri də “dava-dava" oyunu olub. Taxtadan düzəltdiyi
oyuncaq tapança ilə “dava-dava” oynadığı həmyaşıdları onu “İbo”
deyə çağırardılar... O vaxt heç kimin ağlına gəlməzdi ki, aradan illər
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ötəcək, İbrahim Vətənin igid əsgəri kimi Aprel döyüşlərində, Vətən
müharibəsində həqiqi silahla erməni faşistlərini məhv edəcək.
...Müharibədə iştirak etdiyini anasının xəstəliyinə görə ailə
üzvlərindən gizlətməyə çalışıb. Cəbhəyə yola düşəndə mobil telefonunu evdə saxlayaraq deyib: “Ağcabədiyə təlim keçməyə gedirik...”
Anası Gülzar xanım deyir ki, İbrahim məni çox istəyirdi, amma
Vətəni məndən də çox sevirdi. Sonuncu dəfə oktyabrın 8-də komandirinin telefonu ilə xalası oğlu Azərlə danışıb. “Erməni bizim
qarşımızda kimdir ki, duruş gətirə? Biz onların hamısını it kimi qırarıq.”
Oktyabrın 9-da atası son zəngi gələn nömrəyə dəfələrlə zəng
edib. Amma İbrahimdən soraq ala bilməyib.
...Çox sonralar komandiri bildirib ki, bir müddət döyüş getdikdən sonra humanitar atəşkəs elan olundu. “Biz ermənilərlə həlak
olmuş döyüşçülərin nəşini dəyişməli idik. Mənə 3 əsgər lazım
idi. Soruşdum ki, kim mənimlə gedər? İbrahim tez dillənib: “Mən
gedərəm, komandir” dedi. Çox ürəkli və qorxmaz əsgər idi...”
Hamı bilirdi ki, atəşkəs olsa da, mənfur ermənilərə etibar etmək olmaz. 80 nəfər əsgərin arasında İbrahimin komandirlə birlikdə cəsədləri dəyişməyə getməsi onun gözünü qırpmadan, ölümün gözünə dik baxan igid obrazını canlandırır.
...O gecə düşmən tərəfindən güclü top atəşinə tutulan taqım
pərən-pərən düşür. Cəsur döyüşçü İbrahim Lələyev də əbədiyyətə
qovuşan şəhidlər cərgəsinə qoşulur.
“Tarix müəlliminin etirafı”
...Şəhid atası Həzrətqulu Ahıl oğlu Vətən naminə canını qurban
verən 24 yaşlı İbrahimə aid əşyaları bizə göstərir. Şəhid guşəsində
onun müasir silahlarla çəkilmiş şəkilləri, xatirəsinə həsr olunmuş
hekayə və şeirlər diqqətimizi cəlb etdi. Ailənin yaxın qohumu, ta173
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nınmış yazıçı Meyxoş Abdullahın “Tarix müəlliminin etirafı” hekayəsi “Sözün işığı” qəzetində dərc olunub. Bu maraqlı hekayədə
şəhid şagirdinin məzarını ziyarət edən tarix müəllimi deyir: “Sən
şəhid olmağınla Vətəni sevməyi, torpağına bağlılığı, nəinki, dostlarına, hətta, mən ağsaçlı müəlliminə də öyrətdin...
Tarixi əzbərləmək yox, tarix yazmaq lazımmış, sənin kimi,
oğul...”
Hekayənin sonunda müəllim “cib dəsmalına büküb gətirdiyi
təbaşirlə şəhid şagirdinin mərmər baş daşının aşağı tərəfində, ona
heç vaxt vermədiyi "5"(əla) qiymətini yazaraq, təbaşirli dəsmalla
gözlərinin yaşını silə-silə ” qəbiristanlıqdan uzaqlaşır...
Vətən uğrunda, millətin yolunda şüurlu surətdə canlarını fəda
edən şəhidlərimiz hər zaman hörmətə layiqdir, onları yad etmək,
xatirəsini əziz tutmaq isə hər bir yaradıcı adamın ən müqəddəs
borcudur. Turanə Şamaxılının İbrahimin xatirəsinə həsr etdiyi
şeirləri də bu mənəvi borcdan yaranıb. Həmin şeirlərdən birini
oxuculara təqdim edirik:
Masallı tanınır oğullarıyla,
İgidlər məkanı, ərlər diyarı.
Hər oğlu qəhrəman, döyüşkən ruhlu,
Pəhləvən diyarı, nərlər diyarı.
Lələyev İbrahim -millətin sevən,
Ucalır qəlblərdə əməlləriylə.
Əziyyət çəkərək qazandığını
Verib kasıblara öz əlləriylə.
İnsanlıq adına şərəf gətirən,
Həyat kitabına yazılıb adı.
Halalı başının tacı eyləyib,
Halal ailənin halal övladı.
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Vətənçün döyünən o gənc ürəyi,
Qisas yanğısıyla aşıb-daşırdı.
Torpağa bağlılıq, elə bağlılıq,
İçində cücərib, formalaşırdı.
Tutdu ürəyində, sevən qəlbində,
Vətən sevgisini hər şeydən üstün.
Özü qərarını verərək qəti,
Könüllü döyüşə yollandı bir gün.
Döyüş meydanında mətin dayandı,
Silahla düşmənə məzar qazaraq.
Qorxmadı ölümdən, ancaq irəli,
Ucaldı zirvəyə tarix yazaraq.
Həyata keçməmiş arzularını,
Əzrayıl əlindən aldı yarımçıq.
Cəbrayıl uğrunda döyüş zamanı,
Həyatı yarıda qaldı yarımçıq.
Nəsillər unutmaz cəsarətini,
Düşməni məhv edən ey igid əsgər.
Vətən torpağını suvardı qanın,
Haqqını halal et, can, şəhid əsgər.
06.07.2021.
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TATYANOBALI CƏSUR DÖYÜŞÇÜ
Qısa tanıtım: Lətifov Rəşid Güləhməd oğlu 14 yanvar
2000-ci ildə Masallı rayonunun
Tatyanoba kəndində anadan
olub. 2006 - 2017-ci illərdə Güllütəpə kənd tam orta məktəbində təhsil alıb.
2018-ci ilin yanvar ayında
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. 2019-cu ilin iyul ayında
həqiqi hərbi xidmətdən tərxis
olunub. 2019-cu ilin avqust
ayında MAXE kimi hərbi xidmətini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Şəmkir şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə davam etdirib.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə böyük şücaət
göstərib.
Oktyabrın 1-də Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə
ağır yaralanaraq Rəşid Lətifov şəhid olub. Bir müddət döyüş meydanında qalan nəşi tapılandan sonra 29 dekabr 2020-ci ildə doğulduğu Tatyanoba kənd qəbiristanlığında böyük izdihamla torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən,
Rəşid Güləhməd oğlu Lətifov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif olunub.
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Hər ömrün bir tarixi var...
Deyirlər, insan bu dünyaya öz bəxti, taleyi ilə birgə göz açır.
Həyatımızda ən çox işlətdiyimiz ifadələrdən biri də "taleyi belə gətirdi, qisməti belə imiş” inancıdır. Yəni nə qədər çalışsaq da, taleni, qisməti dəyişmək mümkün deyil. İstər uzun olsun, istər qısa,
insan həyatı varlıqla yoxluq arasında məsafədir. Bəzən deyirlər
ki, ömür bir göz qırpımı qədər qısa, su içimi qədər gödəkdir. Xatirələrdə əbədi qalmağın isə uzun və ya qısa ömür sürməklə heç
bir əlaqəsi yoxdur. Elə insanlar var ki, onlar “su içimi qədər” qısa
ömürlərin də əslində böyük yol qət edir, fədakarlıqları və hünərləri ilə adlarını Vətənin qəhrəmanlıq salnaməsinə yazırlar. Xalqımızın yaddaşında əbədiyaşarlıq haqqı qazanan oğullardan biri də
Tatyanobanın igid oğlu Rəşid Lətifovdur.
Ucaboylu bu sarışın oğlan təbiətcə çox sakit olub. Yeniyetmə
yaşlarında çox yaxşı futbol oynaması ilə tanınıb. Arzusu polis olmaq idi. Lakin ilyarımlıq hərbi xidməti ərzində Rəşid əsl vətənpərvərlik dərsi keçib. Vətənə, xalqa, dövlətə sevgi hissi onun həyatının mənasına çevrilib. Müvəqqəti hərbi xidmətdə olarkən silahla
davranmağı da çox gözəl mənimsəmişdi. “N” saylı hərbi hissənin
komandiri polkovnik Əflatun Nurəliyev Rəşidin valideynlərinə ünvanladığı təşəkkür məktubunda yazırdı:
“...Oğlunuz Rəşid hərbi xidmətini bizim hərbi hissədə keçirir.
Rəşid özünü qısa müddətdə nizam-intizamlı, qorxmaz, cəsur və
igid Azərbaycan əsgəri kimi göstərmişdir. Ona həvalə olunmuş silahı mükəmməl öyrənib, azğın düşməni məhv etmək üçün onun
imkanlarından məharətlə istifadə etməyə hazırdır. Rəşid hərbi hissədə vətənpərvərliyi və qayğıkeşliyi ilə yoldaşlarının və hərbi hissə
komandanlığının dərin hörmətini qazanıb. Əla xidmətinə və nümunəvi intizamına görə dəfələrlə komandanlıq tərəfindən təşəkkürlərlə təltif olunub.. Rəşid müstəqil Azərbaycanın mənafeyini
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müqəddəs tutaraq torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda öz əsgəri
borcunu layiqincə yerinə yetirir. Vətənimiz Azərbaycanın etibarlı müdafiəçisi olan Rəşid kimi oğul tərbiyə edib, böyütdüyünüzə
görə sizə təşəkkür edirik... Rəşid kimi övladınız olduğu üçün fəxr
edə bilərsiniz. Sizə uzun ömür və Qələbə sevinci arzulayıram.”
Ömrünün 32 ilini Vətənə xidmət edən, 17 yaşında 1-ci Qarabağ
müharibəsində, 2016 - cı ildə Aprel döyüşlərində şücaət göstərən
təcrübəli polkovnik Əflatun Nurəliyevin sıravi əsgərə diqqət və
qayğısı Rəşidin qəlbində hərbi peşəyə böyük maraq oyatmışdı.
Ona görə də Rəşid Lətifov həqiqi hərbi xidmətdən tərxis olunandan bir ay sonra Azərbaycan Ordusunda müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmətə könüllü daxil olmaq arzusu ilə üç il müddətinə
müqavilə imzalayaraq MAXE kimi qulluq etməyə başlayır...
Gözaltı elədiyi qızla nişanlanmaq istəyirdi
Şəmkir korpusu olaraq da adlandırılan Azərbaycan Quru
Qoşunlarının 3-cü Ordu Korpusunda təlimlər keçən Rəşid həmlə
taborunda müddətdən artıq hərbi xidmətini həvəslə davam etdirirdi. Onun xidmət etdiyi hərbi hissə Ermənistanın uzun illər işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağla təmas xəttində yerləşirdi.
Vətənə yaxşı xidmət müqabilində təşəkkürnamələr alması Rəşidin hərbi qulluqçu kimi özünə inamını da artırırdı, məsuliyyətini
də...
Müqavilə vaxtı başa çatanda Rəşidin məqsədi gözaltı elədiyi
qızla nişanlanmaq idi. Lakin Ermənistan hərbi hissələrinin Azərbaycan sərhədlərində törətdiyi təxribatlar, Ermənistan rəhbərliyinin yeni müharibə hazırlığından soraq verən bəyanatları müharibəni qaçılmaz etmişdi. Sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin təxribatının qarşısını almaq, mülki əhalinin
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusu bütün cəbhəboyu əks-hücum əməliyyatına başladı.
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Rəşidgilin həmlə taboru da döyüş tapşırığını şərəflə yerinə
yetirərək Murov dağ silsiləsi istiqamətində "Canavar qulağı" adlı
yüksəklikdə ermənilərin bir neçə postunu ələ keçirdi. Düşmən
xeyli sayda canlı itki verib geri çəkildi. Müharibənin ilk günü gədəbəyli dostu Seymur Allahverdiyevin Rəşidin qolları üstə şəhid
olması onu çox bərk sarsıtdı.
Oktyabrın birində ayağından ağır yaralansa da, Rəşid təxliyədən imtina edərək döyüş meydanını tərk etmir. Murov dağı silsiləsindəki strateji əhəmiyyətli yüksəkliyi əldən vermək istəməyən
düşmən əks-həmlə taborunu güclü artilleriya atəşinə tutur. Rəşidin yaxınlığına düşən mərminin qəlpəsi onu başından ölümcül
yaralayır və bu onun Murov dağ silsiləsində yerləşən "Canavar qulağı" adlı yüksəklikdə son döyüşü olur...
Tarix ən böyük müəllimdir
3 aydan sonra şəhidliyi təsdiqlənən Rəşid son dəfə sentyabrın 25-də ailəsi ilə əlaqə saxlamışdı. Nəşi dekabrın 29-da Masallı
rayon ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə Tatyanoba kəndində son mənzilə yola salındı. Güllütəpə kənd tam orta məktəbinin
direktor müavini Rövşən Muxtarov canını Vətən uğrunda fəda
edən Rəşidin boya-başa çatdığı evi ziyarət etməkdə bizə yardımçı oldu. Bildirdi ki, məktəbin müəllimi İlham Əsədov bu ərazidən
olan Vətən müharibəsinin şəhidləri Rəşid Lətifovun, Şəmsəddin
Təhməzovun, Ülvi Nüsrətbəylinin və Raqib Əzizovun xatirələrinə
şeirlər ithaf edib. Rövşən müəllim bədii qiraətçi məharəti ilə o şeirlərdən bir neçəsini bizə oxudu və şəhid Rəşid Lətifovun atası
Güləhməd kişi, anası Sevinc xanımla və məktəbli qardaşı Əhmədlə
həmsöhbət olmağımıza körpü saldı.
20 yaşlı Murov qəhrəmanı barədə xatirələr, İlham müəllimin
şəhid şagirdinə həsr etdiyi şeirindəki bir-birindən gözəl obrazlı
ifadələr mənə 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı sosial şəbəkə179
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də Vüsal Hicran adlı bir müəllifin paylaşdığı şeirin məzmununu
xatırlatdı:
“Keçmiş şagirdinin şəhid xəbərini eşidən tarix müəllimi hamı
kimi bərk sarsılır. Və xəyalən bir anlıq geriyə qayıdır, yadına düşür ki, tarix dərsinə hazırlıqsız gələn həmin şagirdini çox danlayıb, tənbeh edib və ona “2” yazıb. İndi müharibə zamanı igidlik
göstərən həmin şagirdinin Azərbaycan bayrağına bükülmüş cənazəsinə baxa-baxa düşünür ki, müəllim də çətin suallar qarşısında səhv edə bilər və sonda ETİRAF edərək belə deyir:
“Bilməzdim tarixdən iki alanlar,
Özləri nə vaxtsa tarix yazacaq...”
Öz şagirdinin xatirəsinə İlham Əsədovun həsr etdiyi şeirdə
ifadə etdiyi kimi, “Rəşid al qanı ilə tarix yazan” tatyanobalı cəsur
döyüşçü olub. Rəşidlər, Şəmsəddinlər, Ülvilər, Raqiblər bir göz
qırpımı qədər ömür yaşasalar da, həmişə xatırlanacaqlar. Allaha
şükürlər olsun ki, doğma Azərbaycanımızın bütün şəhidləri kimi,
onların da qanı yerdə qalmadı. Bu gün şəhidlərimizin ruhları şaddır. Bilirlər ki, bu Vətən, xalq onlara əbədi minnətdardır! Nur içində yatsınlar, nurüzlü şəhidlərimiz! Allah ailələrinə, əzizlərinə səbir
versin!
07.06.2021
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RUHUYLA GÖYLƏRƏ UCALAN İGİD
Qısa tanıtım: Malikov Nurlan Dünyamalı oğlu 19 sentyabr
1996-cı ildə Masallı rayonunun
Öncəqala kəndində anadan
olub. 2003-cü ildə Ə.Məmmədov adına Öncəqala kənd tam
orta məktəbinin birinci sinfinə
qəbul olub. 2014-cü ildə həmin
məktəbin onbirinci sinfini bitirib. 2014-cü ilin oktyabr ayında
çağırışçı kimi həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Həqiqi hərbi xidmətini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Tərtər rayonunda, “N”
saylı hərbi hissədə davam etdirib. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində iştirak edib. Ordu sıralarından
tərxis olunduqdan sonra bir müddət Sankt-Peterburq şəhərində
yaşayıb.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan
azad olunması uğrunda Füzuli və Qubadlı rayonları ərazilərində
gedən döyüşlərdə düşmənə qarşı böyük mərdliklə vuruşub.
Oktyabrın 21-də Qubadlı istiqamətində döyüşlərdə şəhid olub.
Şəhidin nəşi 70 gündən sonra -31 dekabr 2020-ci ildə doğulduğu Öncəqala kənd qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb.
Ölümündən sonra Vətən müharibəsində iştirakına görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təltif olunmağa təqdim olunub.
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“Hərbi idman oyunlarını çox sevirdi”
...Orta məktəbdə oxuyanda özünə kumir seçmək, yeniyetmələr arasında özlərini hansısa film qəhrəmanına bənzətmək
təbii haldır. Nurlan da özünə iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
general Həzi Aslanovu kumir seçmişdi. Atası Dünyamalı birinci
Qarabağ savaşında 5 ilə yaxın düşmənlə cəsarətlə vuruşmuşdu.
Döyüş yoldaşları arasında “Rembo” ləqəbi qazanmış atasının
müharibə haqqında söhbətləri Nurlanın içindəki intiqam hissini
alovlandırdı.
Nurlanın hərbi müəllimi olan Xəlil Hüseynov deyir ki, o, hələ
orta məktəbdə vətənpərvərliyi ilə şagird yoldaşlarına nümunə
idi. “İki il dərs dediyim Nurlan “Şahin” hərbi idman oyunlarında
həvəslə iştirak edərdi. Bir dəfə məktəbimiz rayon üzrə keçirilən
yarışlarda 2-ci yeri tutdu. Bu uğurda Nurlanın əməyi böyük idi.”
Nurlanın hərbi texnikaya, silah növlərinə böyük marağı vardı.
Sinif rəhbəri Ofeliya Qurbanova Nurlanın zəhmətkeş bir ailədə
boya-başa çatdığını bildirir.
“Nurlan - nur saçan, işıqlanan, parlayan mənasındadır” - deyə
coğrafiya müəllimi Sübhan Şiriyev şagirdi haqqında ürəkdolusu
danışır: “Mən Nurlanda vətənpərvərlik işartılarını çoğrafiya dərsində müşahidə etmişdim. Adətən, bizim tədris etdiyimiz coğrafiya fənnindən açıq dərslər müxtəlif yaradıcı metod və üsullar
əsasında qurulur. Xəritə üzərində çalışmalarda Vətənimizin coğrafi mövqeyi, relyefi, iqlimi, yeraltı-yerüstü sərvətləri barədə söz
açanda Nurlanın hansı hisslər keçirdiyini görürdüm. İşğal altında
olan rayonlarımızı adbaad göstərəndə fikrini kövrək notlar üzərində söyləyərdi. Vətənpərvərlik ruhu onun ailəsindən gəlirdi. Atası
birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdi.”
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“Nurlansız elə bil bir qanadım yoxdur”
Bu sözləri Nurlanla on bir il bir sinifdə oxuyan, eyni gündə
hərbi xidmətə gedən və Aprel döyüşlərində iştirak edən Rəhim İsmayılov deyir. “Nurlan çox mərd uşaq idi. 2014 -cü il oktyabrın
2 - də bir yerdə hərbi xidmətə yollanmışdıq, 2016 -cı ildə Aprel
döyüşlərində böyük igidlik göstərmişdir. O vaxt Nurlan düşmənin
pilotsuz uçuş aparatını məhv etmişdi. Buna görə o, fəxri fərmana
layiq görülmüşdü... 4 günün içərisində Nurlan kimi igid oğullarla
çiyin-çiyinə, kürək-kürəyə verib düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızın kiçik bir hissəsini erməni qəsbkarlarından təmizlədik.
Ordudan tərxis olunandan sonra demək olar ki, günlərimiz bir yerdə keçərdi. Arzu edərdi ki, bir -birimizin toyunda iştirak edək...
Nurlan çox fədakar, etibarlı, əsl dost idi. İndi Nurlansız elə bil bir
qanadım yoxdur...”
“Kaş Qələbəmizi Nurlan da görəydi...”
Nurlanın Vətən müharibəsində döyüş yoldaşları Müseyib Musayev, Fərid Zeynalov, Famil Mehdiyev, Vüsal Əliyev və başqaları
onun məzarını ziyarət ediblər, ata-anasına, qardaşına səbir diləyiblər. Əsgər yoldaşları arasında Nurlanın hörmət sahibi olduğundan, Cəbrayıl istiqamətindəki döyüşlərdə göstərdiyi igidlikdən,
düşməni qova-qova birlikdə 70 km-dən çox piyada yol qət etdiklərindən söhbət açıblar.
...O dağlı-dərəlı yolları çiyin-çiyinə keçib getdiyi silah yoldaşlarının çoxu qalib əsgər kimi geri döndü. Məzarının önündə dərin
sükuta qərq olmuş döyüş yoldaşlarının qəlbindən bir fikir keçirdi: “Kaş böyük Qələbə gününü, Zəfər paradını Nurlan da görə
biləydi. Amma o sevincli günləri görməsə də, böyük Qələbəmizdə
onun da payı var... ”
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Ə. Məmmədov adına Öncəqala kənd tam orta məktəbinin
direktoru Elmira Zeynalova Nurlanla fəxr etdiyini dilə gətirir:
“Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, hər bir şəhid millətin mənəvi ucalığıdır. Şəhidlik milləti yüksəldən, milləti millət edən
amillərdən biridir. Nurlan da bizim məktəbimizin, kəndimizin, rayonumuzun adını ucaltdı...”
70 gün itkin kimi axtarıldı
Nurlan həqiqi hərbi xidmətdən qayıdandan sonra Sankt-Peterburqa gedib əmisi Zöhrabla birlikdə yaşasa da, bir müddətdən
sonra Vətən üçün darıxıb, qürbətdən doğma elinə-obasına dönüb. Amma Vətən müharibəsindən qalib əsgər kimi qayıtmaq arzusu ürəyində qalıb. Atası Dünyamalı ilə sonuncu dəfə oktyabrın
20-də danışıb və Füzulidən Cəbrayıl istiqamətinə getdiklərini bildirib. O gündən sonra Nurlanla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.
Qələbə qurbansız əldə olunmur. Müharibədə ölüm döyüşçüyə
şah damarı qədər yaxın olur. Amma uzun müddət Nurlanın tapılmayan nəşi ailəsi üçün, onu sevənlər üçün çox böyük, acı bir itki
oldu.
Ata oğlunun yoxluğuna dözmədi...
Şəhid əsgərimizin yaxın qohumu Eldəniz Cəbiyevin dediyinə
görə, Öncəqala kəndinin 70 faizi Nurlanın nəşinin tapılması üçün
qurban demişdi, qurban deməyənlər də kəramət sahibi olan seyidlərin cəddinə nəzir -niyaz eləmişdilər.
Dekabrın 30-da şəhid olması xəbəri bütün kəndi sarsıdır. Şəhidlik məqamına çatandan 70 gün sonra nəşi ailəsinə təhvil verilən 25 yaşlı Nurlan Öncəqala kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılandan iki ay sonra birinici Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı
olan atası da dünyasını dəyişdi.
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Bu gün Öncəqala kəndinin camaatının dilində Nurlanın adı əsl
övlad məhəbbəti ilə çəkilir, yaxşı əməllərdə, ürəklərdə yaşayır.
Nurlan Malikovun adını daşıyan küçədə inşa edilən abidə-kompleksinin ərazisində “Şəhidlər bulağı” və park salınıb. Abidənin
arxa hissəsində isə üçrəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Abidə-kompleks kənd xeyriyyəçilərinin maliyyə dəstəyi ilə inşa edilib.
Şəhid Nurlan Malikovun xatirəsinə Nizami Gəncəvi adına Masallı
Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə “Əbədiyyət nuru” adlı sənədli
film çəkilib. “Nur" studiyasının çəkdiyi filmin ideya müəllifi Eldəniz Cəbiyev, ssenari müəllifi Faiq Mirzə, rejissoru Elsevər Əliyev,
musiqi tərtibatçısı Məhbub Şüküroğlu, rəssamı Ehtiram Məmmədovdur. Film kövrək musiqi sədaları altında bu şeirlə başa çatır:
Həyatın ən çətin sınaqlarında,
Allahın gücündən güc aldı Nurlan.
Cismini torpağa qurban verərkən,
Ruhuyla göylərə ucaldı Nurlan.
Daddı şəhadəti ölüm gələrkən,
Şəhidlər dirilər vallah ölərkən,
Haqqı öz qanından uca bilərkən,
Ədalət üstündə tac oldu Nurlan.
Nurlan kimi canını, qanını, ürəyini Vətən uğrunda qurban
verən qəhrəmanlar Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi iz qoyublar. Biz onlara borcluyuq.
Allah Nurlanı və bütün şəhidlərimizi cənnətməkan eləsin!
05.06.2021
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ZABİT ANASI DA MÜHARİBƏYƏ GETMƏK İSTƏYİRDİ
"Əsgər atası" filmini bizim
yaşlı nəslin çoxu xatırlayır. İkinci Dünya müharibəsindən bəhs
edən bu filmi 1965 -ci ildən üzü
bəri ekranlarda nə qədər göstəriblərsə, bir o qədər də maraqla izlənilib. Oğlunun arxasınca
ölümü gözə alaraq, uzaq yol qət
eləyib cəbhəyə yollanan Georgi Maxaraşvilinin saflığı, məsumluğu ilə yanaşı, qəlbindəki
övlad sevgisi tamaşaçını həm
heyrətə, həm də riqqətə gətirir. Filmin sonunda döyüş yoldaşları ilə birlikdə Berlinə qədər gedib çıxan “Əsgər atası” qollarının
üstündə can verən oğluna çarəsizcə deyir: "İndi anana nə cavab
verəcəm?" Bu epizoda baxanlar yəqin elə mənim kimi kövrəliblər,
hətta göz yaşlarını saxlaya bilməyiblər.
...Xalqımızın yaddaşından, hərb tariximizdən silinməyəcək 27
sentyabr 2020 - ci ildə faşist Ermənistanın növbəti silahlı təxribatına qarşı başlayan Vətən müharibəsində xalqımız, dövlətimiz, ordumuz bir andaca səfərbər və tək yumruq oldu. İllərdir Qarabağa,
işğal olunmuş torpaqları azad etmək eşqi, həvəsi ilə 44 günlük
Vətən müharibəsinə könüllü qatılan azərbaycanlı leytenant Vüsal
Məhərrəmovun anası Elmira xanım da əlinə silah alıb cəbhəyə
getmək istəyirdi. Niyə? Bu sualın cavabını sizə şəhid zabitimizin
ömür yolu haqqında təqdim etdiyimiz yazıda tapacaqsınız.
Qısa tanıtım: Məhərrəmov Vüsal Aslan oğlu 10 dekabr 1979cu ildə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində anadan olub. 1986cı ildə Hişkədərə kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olub,
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1997-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi şücaətə
görə "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif edilən şəhid Elşad Ağayevin adını daşıyan həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.
1997-2001-ci illərdə Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında
təhsil alıb. Akademiyanın hərbi kafedrasından məzun olduğu üçün
leytenant rütbəsi alıb. 2003-2004-cü illərdə ehtiyatda olan zabit
kimi hərbi xidmətə çağırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı
hərbi hissədə bölük komandiri vəzifəsində xidmət edib. Hərbçi
sənətinə, tibb peşəsinə böyük maraq göstərib.
2008-ci ildə Gəncə şəhərində iki ay hərbi təlimlərdə iştirak
edib.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsinə könüllü qatılıb. Noyabrın
4-də Şuşa istiqamətində gedən şiddətli döyüşlər zamanı Daşaltıda
yaralanan əsgərlərinin həyatını xilas edərkən qəhrəmancasına şəhid olub.
7 noyabr 2020-ci ildə nəşi Masallıya gətiriilb. Rayonun və Hişkədərə kənd ictimaiyyətinin izdihamlı yürüşü ilə son mənzilə yola
salınıb. Ailəli idi. İki oğul övladı - 14 yaşlı Nicat və 12 yaşlı Nihad
Vətənə əmanət qalıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə leytenant Vüsal Aslan oğlu Məhərrəmov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalına layiq görülüb.
“Ən böyük arzum Şuşanı azad görməkdir”
Azərbaycan Ordusunun leytenantı Vüsal Məhərrəmovun boya
-başa çatdığı ailənin uşaqları (3 qardaş, 2 bacı) hamısı ali təhsil
alıblar. Üstəlik tibb sahəsinə aid olan ən vacib bilgiləri mənimsəyiblər. Şəhid zabitimizin heyrətamiz hadisələrlə dolu həyat kitabını vərəqləmək üçün baharın güllü-çiçəkli vədəsində Hişkədərə
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kəndinə yollandıq. Əvvəlcə kənd qəbiristanlığında şəhid məzarlarını ziyarət etdik. Sonra Vüsalın atası Aslan müəllimlə, anası Elmira
xanımla görüşüb söhbətləşdik. İxtisasca kimya müəllimləri olan,
hazırda təqaüdə çıxmış bu insanlarla yaxından tanış olduqca onlara təsəlli verməyə, səbir və dözüm arzulamağa söz “tapmadıq.”
Əmin olduq ki, bu təcrübəli, ziyalı ata-ana canlarının bir parçasını itirsələr də, müqəddəs Vətən uğrunda övlad qurban verməyi özlərinə valideynlik borcu bilir və başlarını uca tutaraq Vüsalın
yolunda çəkdikləri əziyyətin hədər getmədiyini görərək, daxilən
məğrurluq hissi keçirirlər. İndi Vüsal təkcə Məhərrəmovlar ailəsinin deyil, Azərbaycan xalqının qəhrəman övladı idi.
Ailənin hər bir üzvü vətənpərvərlik ruhunda böyüyüb, ürəklərində tükənməyən Vətən, torpaq sevgisi qərar tutub. Vüsalın ardınca qardaşları Rəşad və Mahir də Vətən müharibəsinə könüllü
yollanmaq istəyiblər: “Vüsal bizi müharibədə görsə, daha ürəklə
döyüşər...” Elmira xanım əvvəlcə dönüb boy-boya dayanmış 12
nəvəsinə baxıb, sonra üzünü oğlanlarına tutub təmkinlə və ciddi tərzdə deyib: “Mən də əlimə silah götürüb sizinlə müharibəyə
gedəcəyəm…”
Şəhid zabitimizin ata-anasının söhbətlərindən aydın olur ki,
mərdlik, cəsurluq, kişilik, vətənpərvərlik hələ tələbəlik illərindən
Vüsala xas xarakterik cəhətlərdən olub. Bacısı Gülşad xanım kövrək notlar üzərində qələmə aldığı xatirəsində yazır ki, Gəncədə
Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında təhsil alan zaman Vüsal Murovdağ istiqamətinə baxaraq tələbə yoldaşlarına zaman gələcək biz
Kəlbəcərə qayıdacağıq deyirmiş...
Vətən müharibəsinə könüllü yola düşəndə isə həyat yoldaşı
Mətanət xanıma təsəlli vermək üçün belə deyib: “Əgər bu gün
torpaqlarımızı azad edib müharibəyə son qoymasaq, gələcəkdə
övladlarımız müharibə etməli olacaqlar... Mənə heç nə olmaz.
Atamın duaları məni düşmən gülləsindən qoruyacaq.”
39 gün müharibədə Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut istiqamətində on188
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larca yaşayış məntəqəsini düşməndən azad edən taqım komandiri deyərmiş: “Ən böyük arzum Şuşanı azad görməkdir.”
Əsgərləri Vüsala “Ağsaqqal” deyirdilər
Adətən, hərbi xidmətdə və ya müharibədə hər kəsi soyadı, ya
da rütbəsinə görə çağırırlar. Vüsal Məhərrəmova tabeliyində olan
əsgərlər “ağsaqqal” deyə müraciət edirdilər. O, əsgərləri ilə komandir kimi yox, dost-doğmaları kimi rəftar edirdi. Yaralıları döyüş
meydanından çıxarıb, yaralarını özü sarıyırdı. Aqronom-torpaqşünas ixtisasına yiyələnsə də, həkimliyi də bacarırdı. Bir dəfə 3 yaralı
əsgəri döyüş meydanından təkbaşına çıxardıb, onlardan birinə öz
köynəyini geyindirir. Hardan biləydi ki, özü şəhid olandan sonra
həmin əsgər onun verdiyi köynəyi gətirib atası Aslan müəllimə
verəcək...
Fədakar taqım komandiri kəşfiyyata özü gedər, döyüş koordinatlarını müəyyən edəndən sonra əsgərlərinə mühüm tapşırıqlar
verərdi. Əhmədbəyli kəndini düşməndən azad edəndə Vüsal ayağından yaralanır. “Ağsaqqal, gəl səni döyüş meydanından çıxaraq”
deyən əsgərlərinə Vüsal “Siz mənim qardaşlarımsız, son nəfəsimə
kimi sizinlə birlikdə döyüşəcəyəm” deyir və ayağındakı güllə yarasını özü sarıyıb yenidən öndə gedərək döyüş meydanına atılır.
Ürəyində böyük Vətən sevgisi, Qarabağ eşqi, Şuşa sevdası yaşayan
Vüsal Məhərrəmovu Zəfər günündən cəmi 3 gün ayırdı. Növbəti
dəfə yaralı əsgərinin həyatını xilas edərkən qəhrəmancasına həlak
olur.
...Bir gün sonra cənazəsinə bükülmüş üçrəngli Azərbaycan
bayrağı məzarının önündə keçirilən mərasimdə oğlu Nicata təqdim olunacaqdı, nəşi doğma Hişkədərə torpağına tapşırılandan
sonra ruhu işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin səmasında dolaşacaqdı...
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“Elə bilirəm oğlum uzaq səfərə gedib”
...Məzarının ziyarətinə Azərbaycanın hər bir guşəsindən əsgərləri gəlirlər. 40 mərasimindən sonra Şamaxıdan bir əsgəri gəlib,
ixtisasca diş həkimi olan həmin ziyarətçinin Aslan müəllim adını
unutsa da, onun Vüsal haqqında dediklərini yaxşı xatırlayır: “Vüsal
mənim yaralarımı sarıyandan sonra hardansa tapıb gətirdiyi ağrıkəsici 'Diklofenak' iynəsi də vurdu. Ağrım o qədər şiddətli idi ki,
dedim, o iynədən birini də vursun. İzah etdi ki, ikinci iynəni yarım
saatdan tez vurmaq olmaz. Soruşdum ki, sən bunları hardan bilirsən? Dedi ki, ilk arzum həkimlik olub, ancaq alınmadı... Yarım saat
keçəndən sonra mənə ikinci ağrıkəsici ampulanı da vurub arxaya
göndərdi. Onun necə igid, cəsur, qorxmaz hərbçi olduğunu mən
yaxşı bilirəm.”
Aslan müəllim deyir ki, indi kiçik oğlum Mahir Vüsalın azad
görmək istədiyi Şuşaya çəkilən “Zəfər yolu”nun tikintisində iştirak edir...
Bu yol şəhid zabit və əsgərlərimizin qanı ilə yazdığı şanlı tarixin şahididir. Müzəffər ordumuz bu yolla Şuşa şəhərinə daxil olduğundan “Zəfər yolu” rəmzi məna daşımaqla yanaşı, həm də
mənəvi önəm kəsb edir.
Aslan müəllim bizimlə xudahafisləşəndə son sözü bu oldu:
“Mən Vüsalın ölümünə inanmıram. Elə bilirəm ki, o, uzaq səfərə
gedib.
Bir gün getdiyi yolla evimizə geri dönəcək..”
09.06.2021
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ƏBƏDİYYƏT QAZANAN ŞƏHİD ÖMRÜ
Mahmudavarlı 20 yaşlı Röyad
Famil oğlu Məmmədovun şəhid
ömrünün qarşısında əbədiyyət
kəlməsi belə sönük görünür...
Onun boya-başa çatdığı ata
ocağını ziyarət etməzdən öncə
dünyanın ən böyük video paylaşma sistemlərindən biri olan
“YouTube”da Röyad haqqında
Baku TV kanalının “Qəhrəmanlıq dastanı yazan şəhid” adı ilə
təqdim etdiyi kiçik bir süjet
diqqətimizi cəlb etdi. Süjetin
mətnində deyilir:
“...Keçən hər gün tarixə dönür. Amma tarixə yazılan günlərin
hamısı yaddaqalan olmur. Elə günlər var ki, unudulub gedir, elələri
də var ki, onlar heç vaxt unudulmur. Belə günləri unudulmaz edən
qəhrəmanlardır. Bu qəhrəmanlardan biri də Masallı rayonunun
Mahmudavar kənd sakini Röyad Məmmədovdur. Arzusu ali təhsil
alıb Vətəninə xidmət etmək idi. Xəyallarının bir addımlığında hərbi
xidmətə yollanan Röyad 20 yaşında şəhadət zirvəsinə yüksəldi...”
Kadrlarda Röyadın anası Samirə xanım oğlunun necə həyat eşqilə
dolu uşaq olduğundan söhbət açıb deyir ki, onun saysız-hesabsız arzuları vardı. “Əsgərlikdən gələndən sonra sənədlərini ail məktəbə
vermək istədi. Dedim ki, axı, sən kollec tələbəsisən, iki il də oxu, sonra
inşallah, ali məktəbə qəbul olub təhsilini davam etdirərsən...”
Biz də Röyadın atası Famil Ağacan oğlu ilə həmsöhbət olduq.
Şəhidin adına yaradılan xatirə guşəsində diqqətimizi Röyadın
müxtəlif illərdə çəkilmiş şəkilləri və ona məxsus əşyaların arasında
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klarnet nəfəs aləti cəlb etdi. Atası bildirdi ki, hələ kənd orta məktəbində şagird olarkən Röyad Masallı Uşaq İncəsənət məktəbinin
“Balaban” şöbəsində də dərs alıb.
Röyad Məmmədovlar ailəsinin böyük övladı idi, ağlı kəsən gündən anasına ev işlərində kömək etməkdən usanmazdı. Həm də
özündən kiçik qardaşı Nihada dərslərini hazırlamaqda canla-başla
kömək edərdi. Röyad dərslərini öyrənməklə yanaşı, həyət-bacada
ağac əkib, gül becərərdi. Yeniyetmə yaşlarından futbol oynamağı
çox sevərdi, hətta həqiqi hərbi xidmətdə olanda belə əsgər yoldaşları ilə birgə hissənin futbol komandasını yaratmışdılar.
Vətən müharibəsinə qədər yaxınlarının gözündə sadə, təvazökar, məsum bir gənc olan Röyad Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərə könüllü qatıldı. Adı 44 gün davam edən qanlı-qadalı müharibənin odlu-alovlu səngərlərindən mətinliklə keçib, 30
ilə yaxın işğala məruz qalan yurd yerlərimizi erməni faşistlərindən
azad edən igid Vətən oğullarının cərgəsinə yazıldı.
Qısa tanıtım: Məmmədov Röyad Famil oğlu 2000-ci il oktyabr
ayının 25-də Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində anadan
olub. 2007-2018-ci illərdə Mahmudavar kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Eyni zamanda Masallı Uşaq İncəsənət məktəbində
musiqi təhsili alaraq, (2010-2016-cı illərdə) nəfəsli musiqi aləti –
balabanda ifa etməyi öyrənir.
Orta məktəbi bitirəndən sonra Azərbaycanın ilk özəl ali təhsil
müəssisələrindən biri olan Qərbi Kaspi Universitetinin nəzdində
yeni yaradılmış Qərbi Kaspi Kollecinə daxil olub. Bir ay təhsil alandan sonra Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
2018-ci ilin oktyabr ayından 2020-ci ilin aprel ayına qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz rayonunda yerləşən “N” saylı
hərbi hissəsinin artilleriya bölməsində xidmət edib. Nümunəvi
xidmətinə və yüksək döyüş hazırlığına görə hərbi hissə komandanlığı tərəfindən valideynlərinə təşəkkür məktubu göndərilib.
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2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlayan Vətən müharibəsinə könüllü qatılıb, Füzulinin, Xocavəndin
və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərib.
Noyabrın 8-də Laçından Şuşaya gələn yolu ələ keçirmək uğrunda döyüşlər zamanı şəhid olub. Şəhidin nəşi 11 noyabr 2020-ci ildə
Mahmudavar kəndində böyük izdihamla son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına
əsasən, Röyad Məmmədov ölümündən sonra "Vətən uğrunda",
"Xocavəndin azad olunmasına görə", “Füzulinin azad olunmasına
görə" və “Şuşanın azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
Arzuların bir addımlığında...
...Vətən müharibəsində qəhrəman oğullar bir amal naminə
döyüşüb, şücaət göstərsələr də, bir-birilərindən fərqli tale yaşayıblar. Mühəndis kimi gələcəkdə elinə-obasına daha çox fayda
vermək arzusunda olan Röyad öz silahdaşları ilə çiyin-çiyinə döyüşərək Birinci Qarabağ müharibəsində, Aprel döyüşlərində həlak olan bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Tovuz istiqamətində
düşmən təxribatı nəticəsində baş vermiş savaşda general-mayor
Polad Həşimov başda olmaqla şəhid olan əsgər və zabitlərimizin
qanını yerdə qoymadı. 20 yaşı yenicə tamam olmuşdu. Mərdliyi,
cəsarəti Röyadın vətənpərvər əsgər kimi xarakterik cizgilərinin
mükəmməlliyindən xəbər verirdi…
Tərkibində olduğu tabor erməni sədlərini darmadağın edə-edə Xocavəndin Tuğ qəsəbəsinə çatıb xain separatçıları diz çökdürmüşdü... 3 gün Tuğda qaldılar. Qəsəbənin ətrafını düşməndən
təmizlədilər. Sonra Şuşaya yola düşdülər. Buludlu, yağışlı havada
meşəliklə, sıldırımlı yollarla irəliləyib Şuşaya - Azərbaycanın musiqi
və mədəniyyət beşiyinə çatanda sevincindən Röyadın ürəyi dağa
döndü. Demək, tezliklə müharibə qurtaracaq, o, doğma kəndinə
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qalib əsgər kimi qayıdacaq!.. Noyabrın 3-də son dəfə evə zəng
edəndə “Şuşaya gedirik, rabitə olmasa narahat olmayın” demişdi.
Şuşaya Laçından gələn dəhlizi nəzarət altına aldılar. Son döyüşlər də şəhidsiz, yaralısız olmurdu. Qardaşı Nihada ağır döyüşlərdə
iştirak etdiyini ata-anasından gizli saxlamağı tapşıranda bilmirdi
ki, düşmənin minaatan qurğusunun atəşi nəticəsində qəlpə yarasından ağır yaralanacaq və 3 gün sonra doğma Mahmudavara
bu kəndin 30 il ərzində Qarabağ uğrunda canını fəda edən 10-cu
şəhidi kimi dönəcək.
Yağan yağışlara, əsən küləyə,
Axan ulduzlara bənzər şəhidlər.
Dönər ildırıma, dönər şimşəyə,
Düşməni doğrayar, kəsər şəhidlər.
Məğlub olub geri çəkilən mənfur düşmənın üstünə atılanda ürəyindəki qisas hissi qollarına təpər olan Röyad adlı qalib Vətən əsgəri
Şuşada dalğalanan Zəfər bayrağının kölgəsində əbədiyyətə qovuşdu.
“Ürəyini buz kimi saxla şəhid atası”
Bu sözlər şəhid Röyad Məmmədovun vuruşduğu taqımın komandiri, Biləsuvar rayonunun Bağbanlar kəndindən olan baş leytenant Çingiz Həziyevə məxsusdur. Şəhid anası Samirə xanımın əlini
öpüb, Röyadın atası Familə “Sizin oğlunuz mərd olub, düşmən qabağından bir addım da olsun geri çəkilməyib” deyən taqım komandiri şəhid valideynlərinin ziyarətinə tək gəlməmişdi. Taqımın döyüşçüləri - Lənkəran rayonunun Velədi kəndindən Samid İbadzadə,
Kürdəmir rayonunun Pirili kəndindən Elşən Eyvazov, Masallının Qızılağac kəndindən Əsəd Məmmədov, Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndindən Həsən Həsənov, Laçın rayonundan Nəzər Məcnunlu,
Lənkəranın Vilvan kəndindən Elşad Musazadə və başqaları şəhidin
ata-anasını və xatirə guşəsini ziyarət edəndən sonra müqəddəs in194
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sanların və nurlu kişilərin uyuduğu Mahmudavar kənd qəbiristanlığında Röyadın məzarına baş çəkiblər. Qardaşı Nihada: “Röyad tək
sənin deyil, bizim hamımızın qardaşıdır” dedilər.

...Bəli, anası Samirə xanımın dediyi kimi, Röyadın gənclik arzuları çox idi. Arzuları yarımçıq qalsa da, ürəklərdə əbədiyyət qazanan şəhid ömrü yaşayır... Və 20 yaşında şəhidlık məqamına yüksələn, ömür yolu çox erkən qırılan Röyad ən böyük arzusuna çatdı:
silah yoldaşları ilə torpaqlarımızı Ermənistanın işğalından azad
edib, xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoydu. Məhz Röyad kimi
oğulların sayəsində doğma Azərbaycanımız tarixi zəfər qazandı.
Şəhidlər bu yurdun ömrünə öz ömürlərini calayaraq ölməzliyə
qovuşdular. Onlar Tanrı nuruna qənşər bir yolun əbədi yolçularıdırlar. İllər, qərinələr ötəcək, Vətən uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimiz kimi Röyad Məmmədov da heç vaxt unudulmayacaq!..
17.06.2021
195

Nurəddin ƏDİLOĞLU

QƏHRƏMANLIQ ULU BABALARDAN QALMA MİRASDIR
...44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilmiş şanlı
Qələbə Azərbaycan Ordusunun
gücünü, əsgər və zabitlərimizin
vətənpərvərliyini,
xalqımızın
məğrurluğunu, yenilməzliyini,
igidlik və qorxmazlığını bir daha
düşmənə sübut etdi. 2020-ci
ilin qızıl payızında Milli Ordumuzun generalından tutmuş
sıravi əsgərinə qədər hamı bir
nəfər kimi doğma Vətən uğrunda canından keçməyə köklənmişdi. Qanlı-qadalı döyüşlər bizə babaların mərdlik və qəhrəmanlıq kimi keyfiyyətlərini qanında, ruhunda yaşadan neçə-neçə
igid Vətən oğullarını tanıtdı. Cəsarəti, mərdliyi ilə Azərbaycanın
ən yeni tarixini qanı ilə yazan belə igidlər cərgəsində Masallın Xıl
kəndindən 19 yaşlı şəhid Elgün Mikayıllının da adı var.
Qısa tanıtım: Mikayıllı Elgün Aqil oğlu 13 may 2001-ci ildə Masallı rayonunun Xıl kəndində anadan olub. 2007-2018-ci illərdə Ə.
Bəylərbəyov adına Xıl kənd tam orta məktəbində təhsil alıb.
2019-cu ildə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağırılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Beyləqan rayonunda
yerləşən " N" saylı hərbi hissəsində hərbi xidmətdə olub. Hərbi
təlimlərdə iştirakına və nümunəvi xidmətinə görə təşəkkürnamə
alıb. Ordudan tərxis olunmağına 75 gün qalmışdı.
2020- ci il sentyabrın 27- də Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşıb.
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Oktyabrın 14- də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub.
Oktyabrın 16-da Masallı rayonunun Xıl kəndində dəfn olunub.
Subay idi.
A Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən
Elgün Mikayıllı ölümündən sonra " Vətən uğrunda" və "Füzulinin
azad olmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
“Fəxr etməli günlərdir”
...Orta məktəbdə fəal şagirdlərdən olub. “Ökəmizi tanıyaq!”
devizi ilə maarifləndirci tur-aksiyalar iştirak edib, son zəngin aparıcısı olub. Orduya getməmişdən əvvəl avtomabil təmiri ustasının
yanında elektrik çilingəri işləyib.
Sakit təbiəti, zəhmətsevərliyi ilə hamənın hörmətini qazanıb.
Arzusu peşəkar avtomobil elektriki olmaq idi. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurmağa 3 ay qalırdı. Eşidəndə ki, xalası oğlu toy tədarükü görür, Elgün ona: “Sənin toyuna mütləq gələcəm,“Azərbaycan
əsgəri” mahnısına rəqs edəcəm.”-deyə söz vermişdi.
Məsəl var, deyirlər: "Sən saydığını say, gör fələk nə sayır." Elgünün ulu babası Nadir Yaqub oğlu Zərbiyev Sovet-Fin müharibəsində iştirak etmişdi. Sonra İkinci Dünya müharibəsində Leninqrad
cəbhəsindəki döyüşlərdə itikin düşmüşdü.
... 44 günlük Vətən müharibəsi də Elgünün kimi igid oğulun
Vətənə sədaqətini sınağa çəkdi. Döyüşlər başlayan gündən o də
silahına sarılıb, kəşfiyyatçı qrupu ilə öndə getdi. 19 yaşı vardı.
Ondan soruşanda ki, döyüşlərdə qorxmursan? O cavab verirb ki,
burada qorxu hiss etmirik. Atasına isə “narahat olma hər şey yaxşı
olacaq, Fəxr etməli günlərdir” deyib.
Ağır döyüşlərdə o əsl qəhrəmanlıqla döyüşür. Bir sıra yaşayış
məntəqələrin, strateji yüksəkliklərin, düşmən postlarının alınmasında fəal işirak edir. Bir dəfə 20 nəfərlə xeyli sayda düşməni tərkisilah ediblər.
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14 oktyabr isə Elgünün son döyüş günü olur. Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır və doğulduğu kənddə uğruna canından keçdiyi torpağa
tapşırılır.
Atası Aqil Nağıyev deyir ki, Şükürlər olsun ki, torpaqlarımızın
azad olunmasında biz bu tarixi Qələbəmizin əldə olunmasında
bizim Nağıyevlər ailəsinin bir pay oldu.
... Bu şeiri isə Xıl kəndinin şair oğlu Tahir Heydərli Ulu Nadir
nəvəsi, şəhis Elgün Mikayıllının xatirəsinə həsr edib:
Ağlama, Anam, ağlama
Yas tutub Şəhid balana
Ağlama, Anam, ağlama!
Çarə tapılmaz olana,
Ağlama, Anam, ağlama!
Coşan küləklər ağlayar,
Duyan ürəklər ağlayar,
Göydə mələklər ağlayar,
Ağlama, Anam, ağlama!
Biz, Vətənin oğulları
Əzib qovduq yağıları,
Qoy çatlasın bağırları,
Ağlama, Anam, ağlama!
Qoruyaraq Vətənimi,
Oldum düşmənin qənimi,
Gülləyə gərdim sinəmi,
Ağlama, Anam, ağlama!
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Azadlıqçun qanım axdı,
Tanrı belə yazdı bəxti,
Balantək şəhidlər çoxdu,
Ağlama, Anam, ağlama!
Daha yoxdur ölüm-itim,
Olmayacaq sağır-yetim,
Azaddır qalib millətim,
Ağlama, Anam, ağlama!
Vətəndir şöhrətim, şanım,
Vətənə halaldır qanım,
Ağlama ürəyim, canım,
Ağlama, Anam, ağlama!
Vətənimin haqq səsiyəm,
Bir azadlıq nəğməsiyəm,
Ulu Nadir nəvəsiyəm,
Ağlama, Anam, ağlama!
***
...İki bacının bir qardaşı idi Elgün. Xıl kəndində küçələrindən
biri onun adını daşıyır. Bu isə Elgünün ali təhsilli babasından yadigar saxladığı radiodur. İndi onu atası həm də baba ilə nəvənin
yadigarı kimi qoruyur.
20.06.2021
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“MƏNƏ BİR VƏTƏN GÖSTƏR, OĞULLARI NƏR OLSUN...”
Qısa tanıtım: Əslən Masallı
rayonunun Təzə Alvadı kəndindən olan Musayev Vüsal Zakir
oğlu 12 iyun 1996-cı ildə Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində anadan olub. 2003 –2014cü illərdə Xırdalan şəhər 1 saylı
tam orta məktəbində təhsil alıb.
2014 –cü ilin payızında həqiqi
hərbi xidmətə Naxçıvanda başlayıb. Kəşfiyyatçılar üçün təlimləri yüksək nəticələrlə başa
vurub. Sonralar xidmətini düşmənlə sərhəddə yerləşən “N”
saylı hissədə davam etdirib. Kəşfiyyatçı kimi Vətənə xidmət borcunu şərəflə yerinə yetirən Vüsal ordudan tərxis olunandan sonra
bir müddət Bakıda mobil telefonların satışı mağazasında çalışıb.
2020-ci ilin iyul ayında baş verən Tovuz döyüşləri zamanı könüllü
səfərbərlik qeydiyyatına yazılıb. 21 sentyabr 2020-ci ildə səfərbərliyə çağırılıb və bir neçə günlük hərbi təlim toplantısından sonra 27
sentyabrda başlayan Vətən müharibəsinə Füzuli cəbhəsində qatılıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərərək düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını
məhv edib. Xocavənd-Füzuli istiqamətində keçirilən döyüş əməliyyatlarında düşmənə son nəfəsinədək qan uddurmağa davam edib.
13 oktyabrda Ərgünəş dağında şəhidlik məqamına yüksəlib. Xırdalan şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Prezident İlham
Əliyevin sərəncamları ilə ölümündən sonra “Vətən ugrunda” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
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Yaddaşlara iz salan ömür yolu
Vüsal Masallını ata-baba ocağı Təzə Alvadıya gələndə görüb-tanımışdı, Viləş çayının şaqraq,
gurultulu səsini eşitmişdi. İstisu
yolundan yuxarı əzəmətli, vüqarlı
dağları doyunca seyr etmişdi, dəmirağac kimi nadir ağaclarla zəngin meşələri gəzib-dolaşmışdı, büllur bulaqların suyundan içmişdi.
Təzə Alvadı kəndinin mərkəzində
hündür postament üzərində qoyulmuş Birinci Qarabağ müharibəsinin 25 yaşlı şəhidi, Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı, “Azərbaycan Bayrağı” ordenli baş leytenant Elşad Əhədovun büstünə təkcə sənət nümunəsi kimi deyil, həm də
el-obanın igidlik rəmzi kimi baxardı... Fəqət, həyat nə qədər şirin
olsa da, şəhidlik hər bir insan övladına nəsib olmayan tale yazısıdır. O vədələr heç kim ağlına gətirə bilməzdi ki, Vətənin təəssübünü çəkən gənc Vüsal da 24 yaşında Qarabağ uğrunda döyüşlərdə
şəhid olacaq.
...Hələlik təqvimdə 2020-ci ilin ilk günü idi. Vüsal ürəyində çoxdan tutduğu arzuya çatmışdı. Öz halal zəhməti ilə aldığı maşına
xeyir-dua verən atası Zakirə, anası Vüsalə xanıma və özündən üç
yaş böyük qardaşı Vüqara yanvarın 1-də gözlənilməz bir “sürpriz”
eləmişdi. Maşının açarını qardaşına uzadıb: “Qoy bu maşın sənə
hədiyyə olsun, mən özümə inşallah, başqasını alaram!” Vüqar
tərəddüd edəndə Vüsal özünəməxsus ədəb-ərkanla: “Qardaş, sən
ailə sahibisən, bu maşın məndən çox sənə lazımdır” deyib onun
bir yaşı tamam olmamış körpə qızı Jasmini ağuşuna almışdı. Jas201
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min də əmisini çox sevirdi. “Əmi atanın yarısıdır” kəlamını da Vüsal özünəməxsus zarafatla söyləyər, Jasmini əzizləyib oxşayardı.
...Hər dəfə evə gəlişi ailə üçün toy-bayram olan Vüsal çox şən,
həyatsevər gənc idi. Çalışdığı işdə, yaşadığı məhəllədə hamı ilə
dil tapa bilirdi, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik idi. Anası Vüsalə xanım deyir ki, Vüsal çox zəhmətkeş idi, həmişə qohum-əqrəbanın
xətir-hörmətini saxlayırdı: “Gördüyü iş barədə rəy öyrənməyi də
xoşlayırdı. Bəzən soruşardı: “Ana, sən məndən bu işə görə razı qaldın?” Mən deyərdim: “Allah səndən razı olsun, oğlum!”
Ərgünəşdə vüsalına çatan Vüsal
Xocavənd rayonunun Xırmancıq kəndi ərazisində Ərgünəş adlı
dağın olduğunu bəlkə də Vüsalın ən yaxın dostlarının çoxu bilmirdi. Amma 2018 –ci ildə Bakıda cərrahiyyə əməliyyatından sonra
onun anesteziyadan ayılmasını gözləyən dostları soruşurlar: “Ay
Vüsal, sən hardaydın?” O da gülümsünərək cavab verir ki, mən
əlimdə avtomat silah hündür bir dağın başında ermənilərlə döyüşürdüm...
...2020-ci ilin iyulunda Tovuz istiqamətində işğalçı Ermənistan
ordusunun növbəti təxribatları nəticəsində general-mayor Polad
Həşimov və bir neçə zabitimizin şəhid olması Azərbaycanın bütün vətənpərvər gəncləri kimi Vüsalı da hiddətləndirib. Həmin hadisələrdən sonra o, könüllü olaraq Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət edib və kəşfiyyatçı kimi
döyüşlərdə iştirak etmək istədiyini bildirib. Evdə, işdə, dost-tanışdan kimsə ona bəlkə getməyəsən deyəndə Vüsal: “Sən getmə, mən getməyim, bəs kim getsin?..” deyib. Vüsalın xətrini çox
istəyən yaxın dostlarından bir-ikisi də ona qoşulub cəbhəyə yola
düşüblər.
Yer üzündə ədalətli-ədalətsiz müharibələr çox olub. Amma
bizim xalqın Vətən müharibəsi heç bir müharibəyə bənzəmirdi.
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Oktyabrın əvvəllərində Füzuli şəhərində olan düşmənin əsas qüvvəsinin böyük bir hissəsi məhv edilmişdi. Geri çəkilən erməni əsgərləri Ərgünəş yüksəkliyində müdafiə olunmağa çalışırdılar. Bu,
Vüsalın iki il əvvəl cərrahiyyə əməliyyatı zamanı “yuxu halında”
gördüyü həmin Ərgünəş dağı idi. Düşmən bu yüksəklikdən Füzuli şəhərini hədəfə almışdı. Vüsal da həmin yüksəklikdə düşmənin
bir neçə canlı qüvvəsini məhv edə-edə şaqraq gülüşü, xəfif təbəssümü ilə ölümə meydan oxuyurdu. Amma ata-anası nigaran
qalmasın deyə telefonla danışanda “elə bilin bura yeyib-yatmağa
gəlmişik” deyərdi. Oktyabrın 13-də qardaşı Vüqarla dostları yük
yerləri ərzaq dolu üç maşınla Füzuliyə yola düşürlər. Fəqət, mənzilbaşına çatmamış Vüsalın Ərgünəş yüksəkliyində canını Vətənə
fəda etdiyini – şəhid olduğunu eşidib bərk sarsılırlar...
“Sinəmdə bir dəli qışqırıq qalıb...”
Sağlığında tanınmış adamların dəfn mərasimlərində böyük izdihamı görəndə: “Görəsən bizi də belə dəfn edəcəklər?” deyən
Vüsalın Azərbaycan bayrağına bükülmüş tabutunu son mənzilə
yola salan insan axınının ucu-bucağı görünmürdü. Vüsal dinə
bağlı ailədə boya-başa çatmışdı. Qardaşı Vüqarın söhbətlərindən bəlli olur ki, Vüsalın qəhrəmanlığa ucaldan yolu hələ yeniyetməliyindən, Həzrəti İmam Hüseynin haqq yolunda şəhadətinin fəlsəfəsini dərk elədiyi andan başlamışdı: “Qardaşım olduğu
üçün demirəm, Vüsal kimi bütün şəhidlərimiz xarici görkəminə
görə sayılıb-seçilən igidlər idi... Xasiyyətcə də bir-birinə bənzəyirdilər. Elə bil Allah tərəfindən onlar tək-tək şəhidlik məqamı
üçün seçilmişdilər...” Vüsal Qələbə gününü görməsə də, adını
heç zaman unudulmayacaq qəhrəmanlar sırasına yazmışdı. Başsağlığına gələnlərin arasında 40-50 yaşlarında dostlarının olması
onun necə böyük ürək sahibi olduğundan soraq verirdi. Vüsal bu
yaşda olan dostlarını özü qazanmışdı. Anası Vüsalə xanım deyir:
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“Sentyabrın 21-dən bu günə kimi Vüsalın yolunu gözləyirəm. Vüsal mənə çox söz vermişdi, hamısına da əməl etmişdi, bu dəfə
vədinə əməl edə bilmədi...” Amma bir dəfə ana yuxusunda gördü
ki, Vüsal evə gəlib, özünün şəkilləri ilə bəzədilmiş ŞƏHİD GUŞƏSİNİ ziyarət edib... Atası deyir ki, Vüsal 5 yaşında 20 Yanvar faciəsinin kadrlarını televizorda görəndə deyərdi ki, mən böyüyəndə
erməniləri öldürəcəyəm: “Erməni işğalçıları ilə son nəfəsinə kimi
döyüşərək şəhid oldu.” İstedadlı rəssam Ərkinaz Salmanzadə də
Vüsalın portretini Tanrı dərgahında müqəddəsliyə yüksəlmiş şəhid
kimi təsvir edib. Zəkalar liseyinin şagirdi Asiya Şükürlü isə Vüsala
həsr etdiyi videoçarxın mətnini belə tamamlayır: “Biz daim sizin
mərdliyiniz haqqında danışacağıq. Haqqınız böyükdür. Haqqınızı
bizə halal edin!..” Bəli, Allahın verdiyi ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışlayanlar əbədi yaşayacaqlar...
Xırdalanlı videooperator Tural Kazımlının çəkdiyi kadrların birində Vüsalın məzarının önündə diz çökən döyüşçü yoldaşlarından biri hönkürtüylə ağlayaraq deyir: “...And olsun Allaha, qisasını
aldıq, qanın yerdə qalmadı, Vüsal...”
“Ruhun Qarabağın zirvəsindədir...”
Beş hərflik Vətən kəlməsinin arxasınca 44 günlük müharibə ərzində gör necə oğullar at səyirdib, canından-qanından keçdilər...
Müqəddəs amallar uğrunda döyüşən, qorxu nə olduğunu bilmədən Vətən yolunda canını fəda edən Vüsal Musayevə həsr olunmuş bu şeiri də bütün dostları adından Elçin Məhərrəmov adlı
bəstəçi-müğənni qələmə alıb:
Varmı bu səfərin geri dönüşü,
Ağlımda yaralı suallarım var?!.
Gözlərəm səninlə mən o görüşü,
Sənə deyiləsi kəlmələrim var.
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Anidən apardı amansız fələk,
Sənə doymamışdım can dostum mənim.
Səni ayırmazdım yanımdan gərək,
Səni tək qoymaqdı günahım mənim...
Bu dərdim azalmır günlər keçsə də,
Sən mənim köksümdə dərin yarasan.
O cavan həyatın sona yetsə də
Bil ki, dostlarınçün var olacaqsan.
Yoxluğun heç kəsə asan olmadı,
Nə atan, nə anan yaşamır sanki.
O körpə Jasminin gözü yoldadır,
Hər an gəlişini gözləyir sanki...
Nə etmək olar ki, Vətən borcudur,
Sən bir qəhrəmansan, tez-tez yada sal:
Ruhun Qarabağın zirvəsindədir,
Bu torpaq səninlə fəxr edir, Vüsal!
14 aprel 2021-ci il.
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19 İLLİK ÖMRÜN İGİDLİK SALNAMƏSİ
Şanlı ordumuzun Xüsusi
Təyinatlı Qüvvələrində kəşfiyyatçı-istehkamçı vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələn Musa
Mustafayev ilk dəfə Tovuz döyüşlərində xarüqələr yaradıb.
Sonra Vətən müharibəsində
mina sahələrinin aşkar olunması və keçidlərin açılmasında həmişə öndə gedən əsgərlərimizdən biri kimi ad-san qazanıb.
Şəhidlik zirvəsinin əbədiyyət
sakini olan igid əsgərimizin 19
illik ömrünün həyat cizgilərini qısaca qələmə almağı özümüzə
borc bildik.
Qısa tanıtım: Mustafayev Musa Əlövsət oğlu 23 mart 2001ci ildə Masallı rayonunun Xoşçobanlı kəndində dünyaya göz açıb.
2007 - ci ildə M. Qarayev adına Sığıncaq kənd tam orta məktəbinin
birinci sinfinə daxil olub, 2016-cı ildə həmin məktəbin doqquzuncu sinifini bitirəndən sonra Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsində yerləşən texniki liseyinə qəbul olub. 2019-cu ildə təhsilini
başa vurub geniş profilli traktorçu-maşinist, çilingər-sürücü ixtisasına yiyələnib.
2019 - cu ilin iyulunda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cəlilabad şəhərində yerləşən
"N" saylı hərbi hissəsində, sərhəd zastavasında müddətli həqiqi
hərbi xidmətə başlayıb.
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2020-ci ilin iyulundaTovuz döyüşlərində iştirak edib.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və
Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Füzulinin
azadlığı uğrunda gedən əks-hücum əməliyyatında böyük şücaət
göstərib, düşmən mövqelərinə sarsıdıcı zərbələr endirib.
Oktyabrın 6-da Füzuli döyüşləri zamanı snayper gülləsinə tuş
gələrək qəhrəmancasına şəhid olub.
Oktyabrın 7-də Xoşçobanlı kənd qəbiristanlığında böyük izdihamla dəfn olunub.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Sərəncamına əsasən, Musa Mustafayev ölümündən sonra "Vətən
uğrunda", “Cəsur döyüşçü” və "Füzulinin azad olunmasına görə"
medalları ilə təltif edilib.
Arzusu hərbçi olmaq idi
...Musa beş bacının tək qardaşı idi. Atasından sonra evin ikinci kişisi kimi, ailənin qayğı yükünü öz çiyinlərində daşıyan zəhmətkeş övlad olub. Dayısı oğlu Elnur Əmənov deyir ki, Musanı
hər hansı bir iş üçün dəfələrlə göndərsəydin, heç vaxt yoruldum,
usandım deməzdi. Ailəsi və bütün doğmaları onu həmişə tərbiyəli, gülərüz və mehriban gənc kimi xatırlayırlar.
Musanın uşaq yaşlarından ən böyük arzularından biri əsgər
getmək idi. Anası Gülarə xanım deyir ki, biz onun ali təhsil almasını istəyirdik. “Amma uşaq idi. Göytəpədə peşə məktəbini bitirəndən sonra elə hey deyirdi ki, mən əsgər gedəcəyəm, orada
müddətdən artıq hərbçi kimi qalıb Vətənə xidmət edəcəyəm.”
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Musanın texnikanı dərindən öyrənməsinin bir səbəbi də hərbi xidmətdə tankçı olmaq istəyindən irəli gəlirdi.
Əmisi Cəbrayıl Ağayev birinci Qarabağ müharibəsində iştirak
etmişdi. Deyir: “Musa həmişə məndən xahiş edərdi ki, ona həmin müharibədən, döyüş yoldaşlarımdan danışım. Bir dəfə onun
bu marağının səbəbini soruşanda cavab verdi ki, ola bilsin ki, elə
mən də sənin yolunu getdim!..”
Hərbi xidmətə yollanan günü Musa əlində bayraqla rəqs edib.
Sonra o, həmin bayrağı ailə üzvlərinə verib, onu göz bəbəyi kimi
qorumağı tapşırmışdı. Kim bilərdi ki, bir ildən sonra onun tabutu
üçrəngli Azərbaycan bayrağına bükülüb son mənzilə yola salınacaq!..
Muzeyi xatırladan xatirə guşəsi
Xatirə guşəsində diqqətimizi cəlb edən Fəxri fərmanda bu sözlər yazılıb:
“Musa Mustafayev Cəlilabad peşə liseyinin ictimai -siyasi həyatında və təhsildə fərqləndiyinə görə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illik yubileyi münasibəti ilə təltif olunur. Direktor Etibar Sadıqov.”
...Zəhmətkeşliyi, çətinliklərə sinə gərməsi, nəzəri bilikləri, fiziki hazırlığı və praktiki vərdişləri Musanın hərbi xidmətdə Xüsusi
Təyinatlı Qoşunlarda xidmət etməsinə gətirib çıxartmışdı. Andiçmə mərasimindən sonra Gəncədən Bərdəyə, sonra Göytəpəyə
göndərilmişdi. XTQ-də kəşfiyyatçı-istehkamçı ixtisası üzrə xidmətini uğurla davam etdirib. Sorağı gah Murovdan, gah Tovuzdan gəlirdi. Amma Tovuz döyüşlərində iştirakını ailəsindən gizlətmişdi.
Qazandığı döyüş təcrübəsi ona və əsgər yoldaşlarına Vətən müharibəsində əks-hücum əməliyyatlarının gedişində kömək olur.
Xatirə guşəsində Musanın lənkəranlı Əli, şamaxılı İlkin adlı silah yoldaşları ilə çəkdirdiyi bir şəkilin altında belə qeyd yazılıb:
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“Canım qardaşım, bir zamanlar üçümüz də bir idik, indi isə mən
tək qaldım. Söz verirəm ki, sizi son nəfəsimə kimi unutmayacağam. Bizim bir sözümüz vardı, bu hərbi formada kişi kimi Vətənə
xidmət edək... İndi siz yoxsunuz, amma sizin bu arzunuzu mən
yerinə yetirəcəyimə söz verirəm...” Bu fikirlər XTQ-nin əsgəri İlkin
Ələkbərova aiddir.

İlkinin verdiyi bu yazılı vədə əməl etməsi başqa bir qeyddə (İlkinin anasının dilindən yazılan qeyddə) öz təsdiqini belə
tapıb: “Can, şirin balamız Musa, İlkinimin can dostu. Rahat uyu.
Sənin qisasını almaq üçün İlkin qardaşın onlarla erməni öldürdü.
Hər birini də öldürəndə Musa, qardaşım, intiqamını aldım, dedi.
Körpə bala, istehkamçı - kəşfiyyatçı Xüsusi Təyinatlı Musamız. Hər
oğulun işi deyildi ki, sənin kimi ən öndə kəşfiyyatçı kimi döyüşə...
Musa, sən bizim ürəyimizdə əbədi qalacaqsan!..”
Xüsusi təyinatlı silahdaşları lənkəranlı Əli Mehdizadənin və
Musa Mustafayevin qisasını Suqovuşanda artıqlaması ilə aldılar.
Onların qanları yerdə qalmadı. Nur içində yatan cənnətməkan şə209
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hidimizin qoynunda gəzdirdiyi Azərbaycanın üçrəngli bayrağını
cəsur silahdaşları Qələbə bayrağı kimi dalğalandırdılar.
Yazımıza ömrünün 19-cu baharında həyatını Vətən uğrunda
qurban vermiş qəhrəman Musanın xatirəsinə onun Cəlilabad peşə
liseyində birgə təhsil aldığı Qabil adlı əsgər yoldaşının yazdığı şeirlə yekun vururuq:
Nurüzlü şəhid qardaşıma
Mərd doğulmusan sən bu cahana,
Unutmaq olarmı səni, şəhidim.
Sən tək igid oğlun gözləyər ana,
Tapılmaz heç yerdə tayın şəhidim.
Ağlımdan çıxmır ki, sənin nur üzün,
Fəxrlə anıram səni şəhidim.
Anan səni sevib əzizləyirdi,
Yastığın təsəlli olub şəhidim.
Evin hər köşəsi sən tək qoxuyur,
Varlığın hər zaman candır şəhidim.
Məndən soruşsalar Musa kim olub,
Uzun cümlələrlə başa salaramSənin hünərini, sənin adını,
Allah da unutmaz canım, şəhidim.
16.07.21
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ŞEİRLƏŞƏN ŞƏHİD ÖMRÜ
Qısa tanıtım: Nəcəfov Əli
Seyran oğlu 24 may 1998-ci
ildə Masallı rayonunun Tüklə
kəndində anadan olub. 20042015- ci illərdə Bakı şəhərində yerləşən 276 saylı tam orta
məktəbində təhsil alıb.
2016-cı ildə Azərbaycan Universitetinin Maliyyə fakültəsinə
daxil olub. 2020-ci ildə “Maliyyə və İqtisadiyyat” ixtisası üzrə
ali təhsilini başa vurub.
25 iyul 2020-ci ildə həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi
xidmətini əvvəl Sumqayıt şəhərində yerləşən “N”saylı hərbi hissədə, daha sonra isə Qobustan
rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə yerinə yetirib.
Sentyabr ayının 27-dən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda başlanan Vətən müharibəsində düşmənə qarşı böyük mərdliklə döyüşüb.
Oktyabrın 20-də Cəbrayıl rayonu uğrunda gedən qızğın döyüşlər zamanı düşmən snayperindən açılan gülləyə tuş gəlib və qəhrəmancasına şəhid olub.
Oktyabrın 22-də doğma Tüklə kənd qəbiristanlığında böyük
izdihamla son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
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üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən, Əli Seyran oğlu Nəcəfov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
23 yaşını cənnətdə qarşılayan şəhid

...Əli ilə bağlı internetdə paylaşılan videogörüntülər və şəkillər onun əsl cəngavər xarakterini göz önündə canlandırır. Arzusu
hərbi xidmətdən qayıdandan sonra ticarətlə məşğul olmaq olub.
Kadrların birində həqiqi hərbi xidmətə yola düşəndə gülümsəyərək çox qəribə hisslər keçirdiyini söyləyir, sonra əlini sıx, qara
saçlarına çəkib deyir: “Bu saçları görürsünüz, bir azdan kökündən
yox olacaq...”
Əli xidmətə gülə-gülə yola düşüb. Vətən müharibəsinin ilk
günlərindən ön cəbhədə, düşmənin od-alov yağışı altında qəhrəmancasına vuruşub . Yağıya aman vermədən işğal altında olan
yurd yerlərimizi azad etmək üçün xüsusi igidliklər göstərib. Nə
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yağış kimi yağan güllələr, nə də düşmənin illərlə qurduğu keçilməz sədlər sarsıtdı onu -bütün silahdaşlarını sarsıtmadığı kimi…
Cəbrayıl istiqamətində ağır itki verən düşmən geri çəkildi. Həmin döyüşlərdə Əli şərəfli şəhid adı qazanaraq sözə sığmayacaq
əzəmətə qovuşdu.
Leyla Bagırova (müəllim) “Dərs dediyim qısa müddət ərzində
hiss etmişdim ki, Əlinin daxilində bir başqa nur var. O abır, o həya,
o mərifət ki, Əlidə vardı, hamısı imanlı olmağının əlaməti idi...
Şəhid imamlarımıza (ə.s.) qonaq olasan, məqamı yüksək tələbəm.
Allah valideynlərinə səbir versin.”
Atası Hacı Seyran Allah sevgisindən böyük sevgi tanımayan,
qəlbində iman nuru daşıyan xeyirxah, alicənab və nəcib bir insandır. Baxışına nisgil, həsrət hopmuş şəhid atası səbiri Allahın insanlara bu dünyada verdiyi böyük fəzilətlərdən biri hesab edir. İslam
dini səbir nemətini tanıdan neçə-neçə söz inciləri ilə zəngindir.
Həzrəti Peyğəmbər buyurub: “Səbir ilk sarsıntı zamanı göstərilən
mətanətdir.”
Ruhu sonsuzluğa yol alan Əlinin şəhid ömrü həsrət yanğısı
kimi nəğmələşir, şeirləşir, musiqiləşir. Şərəfinə çoxlu şeirlər yazılıb, mahnılar bəstələnib. Anadan olmasının 23-cü ildönümü günü
məzarının önündə möhtəşəm anım tədbiri Tüklə məktəblilərinin
hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda söylədiyi şeirlərlə yadda qaldı.
Yaradıcı insanların söz süfrəsində hər iki dünyanın sakini olan
və qəhrəmanlığı ilə öz adını tarixə yazan cəsur döyüşçümüzün ruhuna səxavətlə ehsan etdikləri şeirlərinin birinə tanınmış rejissor Elçin Ağazadə klip çəkib.
Biri-birindən gözəl ilahilər ifa edən Hacı Zahir Mirzəvinin oxuduğu “Can Əli” mahnısının sözləri şair Füzuli Fəzliyə məxsusdur.
Gələcəkdə şəhid Əli Nəcəfovun xatirəsinə həsr olunacaq möhtəşəm tədbirləri nəzərə alıb, həmin mahnının mətnini və Odlar
Yurdu Universitetinin tələbəsi Nəzrin Həbiblinin şeirini “Şəhidlik
manifesti” kitabına daxil etdik:
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CAN ƏLİ
Can gözəl oğul, sənsiz olan evi,
Sənin şəkillərin bəzər.
Hər yerdə gözlərim səni axtarar gəzər.
Nə olar oğul mənə et nəzər.
Can Əli, oğul, axı de hardasan?
Sən çağır, gələr atan bu an
Çox yorub məni bu ayrılıq, aman...
Sizi unutmaq olmaz, nə də bu xalq unutmaz.
Yaşadar sizi hər an ürəklərdə.
...Siz Hüseynin əsgəri, siz behişt gövhəri,
Sizə aşiqdi hətta mələklər də...
Yandırır məni kədərlə möhnətin.
Ey mənim şəhidim şərafətim.
Baş əyir sənin önündə millətim.
Qayıdıb nəfəsinlə, sən o şirin səsinlə,
mənə bircə dəfə - atacan, denən.
Bu nə acı duyğudur, de ki, yuxudur,
“Mənə oyan, oyan denən...”
ANA VƏ ŞƏHİD OĞLU
Şəhid Əli Nəcəfovun xatirəsinə
Ana:
Gözüm yolda qaldı,qəlbim nigaran,
Görəsən, nə üçün gəlmədi balam.
Ürəyim dözməyir,gözlərim ağlar,
Qəlbimdə dağ qədər ağır intizar.
Şəhid oğul:
Ağlama anacan,ağlama bəsdi,
Ağlayıb ruhumu nigaran etmə,
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Əmin ol, burada yerim cənnətdi,
Sənin Əli balan indi rahatdı!
Ana:
Necə ağlamayım sənsiz, ay oğul!
Bala dərdini sən çəkdin qəlbimə,
Gözümün yaşını gəl sil, ay oğul!
Artıq dözmək olmur bu həsrətinə.
Şəhid oğul:
Qisasım alındı, ağlama ana,
Qoy ruhum burada sakitlik tapsın.
Mənimçün dua et, dik tut başını,
Sən şəhid anasısan, sil göz yaşını,
Öpür gözlərindən şəhid övladın.
Nəzrin Həbibli,
Odlar Yurdu Universitetinin tələbəsi
Vətən müharibəsində igidlik göstərən hər bir Azərbaycan oğlu
bizim qəhrəmanımızdır. Hər birimizin vətəndaşlıq borcudur ki, şəhidlikləri ilə bizə qələbə sevinci yaşadan Əli kimi oğullarımızı daim
qəlbimizdə yaşadaq.
Biz tarixi Qələbəmizi onlara borcluyuq!
14.07.2021.

215

Nurəddin ƏDİLOĞLU

GÖYƏRÇİNLƏRİN ZİYARƏT ETDİYİ ŞƏHİD
Qısa tanıtım: Nəzərov Elməddin İsmayıl oğlu 22 noyabr
1996- cı ildə Masallı rayonunun
Binə Xocavar kəndində anadan
olub.
2003-2014- cü illərdə şəhid Bəşir Nuriyev adına Binə
Xocavar kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Orta məktəblə yanaşı Masallı rayon Uşaq
İncəsənət məktəbini nağara
ixtisası üzrə bitirib. Zərb çalğı
alətləri üzrə keçirilən Respublika festival-müsabiqələrində iştirak edib. Uşaq-Gənclər İnkişaf
Mərkəzinin "Nağara" dərnəyinin fəal üzvü olub.
2015-2017- ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Daşkəsən
rayonunda yerləşən " N" saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olub. Nümunəvi hərbi xidmətinə görə təşəkkürnamə alıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən erməni işğalı altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda başladılan Vətən
müharibəsinə 29 sentyabr 2020- ci ildə könüllü qatılıb. Əvvəlcə
Ağcabədidə hərbi hissədə qısamüddətli təlimlərdə olub. Sonra ön
cəbhələrdə Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənlərə
qarşı böyük şücaətlə döyüşüb.
Oktyabrın 29-da Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gəlib və şəhid olub. Nəşi bir müddət döyüş meydanında qalıb.
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17 noyabrda şəhidin qar altından tapılmış nəşi doğulub boya-başa çatdığı Binə Xocavar kənd qəbiristanlığında böyük izdihamla son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamlarına əsasən, Elməddin İsmayıl oğlu Nəzərov ölümündən sonra " Vətən uğrunda", «Cəbrayılın azad olunmasına görə"
və "Qubadlının azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
“Mənə sevməyi anlat...”
Vətən uğrunda döyüşlərə könüllü yola düşəndə Elməddin atasına “Zəhmətini halal elə, bəlkə qayıda bilmədim” demişdi. Ata
qəlbi alovlansa da, İsmayıl yeganə oğlunun qarşısında susmuşdu. Elməddinin ürəyində böyük Vətən sevgisi olduğunu çox yaxşı
bilirdi. “Anamı,bacımı qorumağa gedirəm” deyən oğluna qürurla
baxıb, ona qanlı döyüşlərdə uğur arzulayıb qələbə ilə dönməsini
diləmişdi. Həmin günlər Azərbaycan gəncləri hansısa film qəhrəmanlarını deyil, şücaəti dildən-dilə düşən Mübariz İbrahimov,
Polad Həşimov kimi əsl qəhrəmanların yolunu özlərinə örnək götürmüşdülər. Bəli, Azərbaycanın örnək götürüləcək qəhrəmanları
çox idi...
Döyüş yoldaşı Elnur Məmmədov deyir ki, Elməddin həmişə döyüşdən öncə Birinci Qarabağ savaşında həlak olan şəhidləri yada
salıb, bizi onların qisasını almağa ruhlandırırdı: “Mənə dedi ki, Elnur, biz bura ölməyə yox, öldürmək üçün gəlmişik... Son damla
qanımıza kimi döyüşəcəyik.”
...Elməddinin əlindən hər iş gəlirdi. Ağır döyüşlərdən sonra
sevdiyi mahnıları zümzümə edə-edə əsgər yoldaşlarına dadlı kabab bişirərdi.
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Pəncərəmin pərdəsini
Havalandıran rüzgar,
Dənizləri köpük-köpük
Dalğalandıran rüzgar,
...Nələrdən gəliyorsun
Otur dinlən baş ucuma,
Bəlli ki, çox yorulmusun,
Mənə əsməyi anlat,
Mənə sevməyi anlat...
Əsib keçməyi anlat...
...Ən böyük arzusu müharibədən sonra sevdiyi qızla nişanlanmaq idi.Amma o qızı nə anası tanıyırdı, nə də atası. Anasına
müharibədən qabaq “mən səni yaşadacağam” deyə söz vermişdi... Amma indi döyüş meydanında idi... Anbaan irəliləyən güclü
ordumuzun qarşısında nə düşmən, nə də düşmənin sədləri tab
gətirirdi. Elməddin silaha sarılıb döyüş meydanına atılan zaman iki
şey düşünürdü. Ölməmək üçün öldürməyə can atmaq, Vətənin
zəfər gününü görmək... Hər qarış torpaq qanlar, canlar bahasına
azad olunurdu.
Oktyabrın 25-də Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi. Elməddin şəhərin alınmasında fəal iştirak etsə də, 29 oktyabrda Qubadlı
istiqamətində düşmən hücumunu dəf edərkən ağır qəlpə yarası
alaraq qəhrəmancasına şəhid oldu... Gəncliyini, ömrünü Vətənə
fəda edən Elməddin tarixi Qələbə gününü görməsə də, adını heç
zaman unudulmayacaq qəhrəmanlar sırasına yazıb.
***
Bacısı Ramilə Nəzərova deyir: “Çox qəribədir, bəzən insan öz
doğması haqqında nə danışacağını bilmir. Elməddin mənim həm
dostum, həm qardaşım, həm də sirdaşım idi. İndi bunları dilə gətirmək çox çətindir. Döyüş yoldaşları qardaşımın qəhrəmanlığından çox danışdılar. Ən böyük arzularından biri öz sənətində böyük
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uğurlar qazanmaq idi. Mən qardaşımla hər zaman olduğu kimi,
indi də fəxr edirəm...”
***
Adətdir, qəbiristanlığa gələnlər əvvəlcə şəhidlərin məzarını ziyarət edib sonra öz doğmalarının məzarlarına baş çəkirlər. Binə
Xocavar kəndinin mollası Kərbəlayi Kamran deyir ki, Elməddin
mədrəsədə Quran dərsi alan tələbələrdən olub. “Kəndin sayılıb-seçilən cavanlarından biri idi... Əsgər yoldaşlarından biri deyir
ki, şəhid olan məqamda Elməddinin üzündə təbəssüm gördüm.
Dedi, mənim gördüyümü siz görmürsünüz... O an şəhidə Allah
şahadətə yüksəldiyi məqamı, ali mərtəbəni göstərir... Ona görə
biz nə zaman qəbiristanlığa gəlsək öz əzizlərimizdən öncə şəhidlərin məzarlarını ziyarət edib, ruhlarına dualar oxuyuruq...”
...Elməddinin valideynləri ilə görüşəndə dönə-dönə şahidi olduqları bir əhvalatı mənə həyəcanla nəql etdilər. Şəhidimizin
qırxı çıxan günə kimi hər gün evlərinin həyətə açılan pəncərəsindən bir cüt göyərçin içəri keçib Elməddinin xatirə guşəsini ziyarət
edəndən sonra yenə bir-birinin ardınca uçub gediblər.
...Şəhid Elməddin Nəzərovun adını daşıyan küçə ilə geri qayıdanda düşünürdüm. O göyərçinlərdən biri bəlkə də Elməddinin
göyərçin cildinə girmiş ruhudur. Bəs, o biri? Bəlkə o da valideynlərinin hələ də üzünü görmədiyi, adını eşitmədiyi sevdiyi qızdır?..
Şəhidlər barədə dini hədisdə buyurulur ki, qüdrət və qüvvət sahibi olan Allah onların ruhlarını yaşıl quşların içinə yerləşdirdi. Onlar Cənnət çaylarının yanına gəlir, Cənnət meyvələrindən yeyir və
Ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş qızıl çıraqların yanına qayıdırlar...
Bu quşlar üçün Ərşdən qəndillər asılmışdır və onlar Cənnətdə istədikləri yerə uçurlar...
22.06.2021
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VƏTƏN BOYDA MURAD EŞQİ
Qəlbimizdə cövlan edən ən
ülvi hissdir doğma yurda sevgi,
ana torpağa məhəbbət duyğusu. Hər birimiz Vətənə xidmətdəyik. Vəzifəsindən, peşəsindən
asılı olmayaraq. Bu bizimçün
şərəfdir, qürurdur. Çünki üzərində gəzdiyimiz, əcdadlarımızın
ruhu dolaşan torpaq müqəddəsdir, lap elə Məkkə, Mədinə
kimi. Alınan torpaqları, o cənnət Qarabağı hamılıqla ziyarət
edəcəyik, Murad Nefesovun
timsalında bütün şəhidlərimizin
ruhu şad olsun, deyə...
Qısa tanıtım: Murad Ocaqdurdu oğlu Nefesov 9 fevral 2001-ci
ildə Masallı şəhərində anadan olub. 2019-cu ildə Rafiq Əlihəsənov
adına Masallı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. 2019cu ilin aprelində hərbi xidmətə yollanıb. Əsgərliyini Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Bakı şəhərindəki “N” saylı hərbi hissəsində
tankçı-tuşlayıcı kimi davam etdirib. O, 27 sentyabr 2020-ci ildə erməni işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun, Cəbrayıl şəhərinin,
Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd və Şuşanın alınmasında iştirak edib.
M.Nefesov 7 noyabr 2020-ci ildə Şuşa şəhərində şəhidlik zirvəsinə
ucalıb. Şəhidin nəşi 9 noyabr 2020-ci il tarixdə doğulduğu Masallı
şəhər qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb. Subay idi.
Respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda
döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qo220
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yulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirmiş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri Murad Nefesov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad olunması”
medalları ilə təltif olunub.
Başını Vətənin köksünə qoyub
Hər şəhid ailəsinin qapısını döyəndə qəribə hisslər keçirir, ev
sahibləri ilə salamlaşanadək özümə ünvanladığım bir neçə sualı
cavablandırmağa çalışıram: Bugünkü müsahibəni hansı səpkidə
qurum - ənənəvi, yoxsa fərqli? Görəsən söhbətə necə başlasam
yaxşı alınar? Filan sualı versəm xətirlərinə dəyməz ki? Axı, analar
kövrək və həssas olurlar...
İçəri keçib, masa arxasında əyləşib, müsahibimin səsini eşidənədək bu sıxıntılar məni rahat buraxmır. Şəhid anası Gülarə xanım
Novruzovanı dinləməyə, dərdinə şərik olmağa çalışıram. Bütün şəhid anaları kimi Gülarə xanım da oğul dərdinin qəlbində basdırmağa çalışaraq, qürur duyulan kədərli bir səslə söhbətə başlayır:
-Çalışqan, zəhmətkeş uşaq idi. Mənim işləməyimə, əziyyət
çəkməyimə razı deyildi. Odur ki, ailəmizin güzəranından ötrü narahat olar, dolanışığımıza kömək etməyə çalışardı. Bənna və dülgərlərlə birgə işləyərdi. Həm evə qazanc gətirər, həm də peşəyə
sahiblənmək istəyirdi. Deyirdi, hələ özümə maşın da alacağam.
Əzab-əziyyətə qatlaşaraq, Allaha şükr edib dolanmışıq.
Bakıda hərbi xidmətdə olanda yanına gedib-gəlirdik. Xüsusi
karantin rejimindən sonra görüşə bilmədik...
Kürəkənimlə, qızımla telefonla danışanda onlara tapşırarmış ki,
anamdan muğayat olun. Ona heç nə deməyin. Üstüörtülü şəkildə
deyərmiş: ”Əyin-baş almışıq, təkcə ayaqqabı qalıb, onu da alsaq,
işimiz tamamlanacaq.” Mənimlə danışanda isə Bakıda olduğunu,
ondan başqa bütün yoldaşlarının cəbhəyə yollandığını deyirdi. Sən
demə, elə özü də davada imiş. Bir müddət məni bu cür aldada bildi.
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Hər kəlməsi yadıma düşdükcə ürəyim dağlanır. O mənimlə
nəfəs alırdı. Dua etməkdən savayı əlimdən nə gəlirdi ki. Deyirdim
ki, sağ-salamat gəlsin, Muradı evləndirim, mən də arzuma çatım.
Ölümündən bir gün qabaq, zəng vurmuşdu. Sevincək idi:“Ana, bu gün səninlə doyunca danışmaq istəyirəm. Məni çox sevirsən? Axı, sənin bircəcik oğlunam. Həyatın işini bilmək olmaz. Əgər
mənə nəsə olsa, haqqını halal et! Ola bilər ki, səni uşaqlıqda incitmişəm, bağışla, ana!” Dedim, ay bala, bu nə sözdür deyirsən?
Söhbət arası, sanki özündən asılı olmayaraq: “Ana, nə gözəl yerlərimiz varmış.” Tez soruşdum ki, ana qurban, nə yerlər?.. Ancaq bu
sualıma cavab vermədi. Balamın ürəyinə damıbmış şəhid olacağı.
Odur ki, zəng edib mənimlə halallaşdı.
Noyabrın 7-də sanki mənə ayan olmuşdu. Özümü pis hiss edirdim. Heç cür rahatlaşa bilmirdim. Sən demə elə həmin gün balam
dünyaya gözlərini əbədi qapayıb...
Allah heç kəsi ağır dərdə salmasın. Həmin gün nə olubsa bir
göz qırpımında olub.
Oğlunun qoxusunu divardan asılmış, onunçün müqəddəsləşən
əsgər paltarından alan Gülarə ana qəhərlənə-qəhərlənə sözünə
davam edir: “Muradı böyük bacısı saxlasa da, kiçiyinin də xətrini
çox istəyirdi. Şəhid olandan sonra onun yuxusuna da girib. Qışqırırmış ki, bu dalaşanları niyə ayıra bilmirəm. Ağlayaraq deyirmiş
ki, sizi and verirəm Allaha, savaşmayın, ayrılın! Balam yuxuda da
müharibəni durdurmaq istəyirmiş...”
Mənimsə xəyalımda dolaşan bu misralar şəhid anasının fikrini
tamamlayırdı:
Başını Vətənin köksünə qoyub,
Zəfər laylasıyla yatıb Muradım.
19 yaşında dünyadan doyub,
Arzu-muradına çatıb Muradım.
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Muradın mübarək ruhu sevindi...
Alınmaz Şuşa qalasında, qartalların qıy vurduğu dağların zirvəsində şəhidlik zirvəsinə ucaldı Murad, taqım komandiri, baş
leytenant Əlimərdan Quluzadə, gizir Elvin Əzizov, Cavid Sahratov,
Səbuhi Səmədov, çavuş Ramiq Ağayev kimi torpağı Vətən edərək
əbədiyyət qazandı.
30 ildən bəri Vətənimizin köksünə sancılan tikanlı sədləri məhv
etdik. Qanımız, igid oğul və qızlarımızın canı bahasına düşmənin
qara bağrını dəldik. Zabit Əfləddin Fərzəliyev, Vüsal İmanov, çavuş
Mirxalid Bağırov, Rüstəm Həsənov və digər igid hərbçilərimiz Şuşaya qədər mərdliklə döyüşdülər, şərəfimizi, qeyrətimizi ləyaqətlə qorudular, şəhidlərimizin qisasını aldılar. Muradın da mübarək
ruhu sevindi...
Muradın xidmət etdiyi taborun komandiri, mayor Məzahir
Mahmudov:“Əsas bölməmiz Füzulidə yerləşirdi. Mərhələli şəkildə Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın yolu və s. istiqamətlərdə
döyüşlərə qatılırdıq. Noyabrın 6-da isə başqa səmtə yollanmaq
əmri aldıq. Yeni heyət seçməli olduq. Könüllü olaraq irəli atılan üç
nəfərdən biri tank tuşlayıcı-operatoru (nişançı) Murad idi. Bu vaxtacan o, məsuliyyəti, əsgər vəzifəsinə dərindən yiyələnməsi, yoldaşlarından geri qalmaması, hər əməliyyat öncəsi təkidlə, ürəklə
döyüşlərə qatılmaq istəyi və s. müsbət keyfiyyətləri ilə özünü doğrultmuşdu. Odur ki, həmkarlarımla qərara gəlib, üstünlüyü Murada, eləcə də digər iki əsgərə - Emin Qurbanov və Fəxri Zeyniyevə
verdik...
Əvvəlcə Füzuli, Xocavənd girişinə, sonra isə arxa tərəfdən gizli yollarla Şuşaya doğru istiqamət aldıq. Bizim daxil olduğumuz
ərazidə ümumiyyətlə, yol mövcud deyildi. Öndə gedən istehkam
qüvvələrimiz tərəfindən sıldırım qayalar üzərindən texnikamızın
sərbəst hərəkəti mümkün olan yerlərdən yol açıldıqca, kalonu223
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muz Sığnaq və Daşaltıya tərəf irəliləyirdi.
Hər tərəfdən yolları bağlayan düşmən
bundan xəbərsiz idi. Həmin ərazidə şiddətli, qanlı döyüşlər zamanı Murad şəhid
oldu...”
Ana övladına, oğul isə ana nəvazişinə
həsrət... Biri soyuq otaqda, digəri isə dar
məzarda Vətən boyda sevgi ilə isinirlər.
Akif AĞAYEV,
jurnalist
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MAYOR ANAR NOVRUZOV

Qısa tanıtım: Novruzov Anar Gülverdi oğlu 12 may 1976-cı ildə
Masallı rayonunun Ərkivan kəndində anadan olub. 1983- 1993 -cü
illərdə C.Cabbarlı adına kənd orta məktəbində təhsil alaraq məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. 1993-cü ildə Bakı Neft Texnikumuna (indiki Neft-Energetika Kolleci) daxil olub. 1999-cu ildə Ali Birləşmiş
Komandanlıq Məktəbini (indiki Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məktəbi) bitirib, “Taktiki motoatıcı qoşunları komandiri”
ixtisasına yiyələnib. 1998-2013-cü illərdə ön cəbhə bölgələrində,
2013-2018-ci illərdə Sumqayıtda Vətənə xidməti borcunu ödəyib.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində şücaətlə vuruşub və qəlpə yarası
alıb. 2018-2020-ci illər ərzində ən qaynar döyüş bölgələrində olub.
Türkiyədə mükəmməl peşəkar təlim keçib. 25 ildən artıq hərb sahəsində çalışıb. Siyasi işlər üzrə tabor komandirinin müavini vəzifəsinə
kimi yüksəlib.
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“Qüsursuz xidmətə görə” I, II, III dərəcəli, “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin” yubiley medalları, eləcə də döyüşlərdə,
istimai-siyasi və mənəvi-psixoloji hazırlığında əldə etdiyi yüksək
nailiyyətlərə görə Fəxri fərmanlarla təltif edilib.
14 iyul 2020-ci ildə Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. İyulun 14də, doğulduğu Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində torpağa
tapşırılıb.
Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Anar Novruzov ölümündən sonra 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
təltif edilib.
Vətənpərvərliyin ən ali məqamı
Şəhid mayor Anar Novruzovun əziz xatirəsinə
Cəbhə bölgəsi... Neçə illərdir ki, bu iki kəlmə özündə
müharibə alovunu, alovsaçan
mərmilərin, iriçaplı silahların
atəşinə nişangah olan, şəhidlərin qanıyla suvarılan Vətən
torpağnı göz önünə gətirir. Ən
sıravi əsgərin də, yüksək çinli
zabitin də şəhid olması xəbərini almaq çox ağırdır, üzüntülüdür. İllah ki, yaxından-uzaqdan
özünü və doğmalarını tanıdığın, boy-buxunu ilə qürur duyduğun cəsur bir gəncin ölüm
xəbərini eşidəsən. Xalq yazıçısı
Anarın təbirincə desək, şəhidlik
müqəddəsdir, amma hər halda
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balaları olan insanın həyatdan belə erkən getməsi insanın qəlbini
çox göynədir.
Cəbhə bölgəsində Vətən naminə düşmənlə ölüm-dirim savaşı aparıb qəhrəmancasına həlak olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru Anar Gülverdi oğlu Novruzov da iki övlad
atası idi. Qəhrəman hərbçimizin nəşi 40 gün əvvəl Masallı rayonunda, doğulub boya-başa çatdığı Ərkivan qəsəbəsində torpağa tapşırıldı.
Dəfn günündə olduğu kimi, 40 mərasimində də qəsəbənin Abbaslı məhəlləsindən qəbiristanlığa gələn küçə çox izdihamlı görünürdü. İki həftə öncə Anar bu yolla əzizlərinin, bir də Seyid Sadıq
ağanın məzarlarını ziyarət etməyə gəlmişdi.
İndi onunla vida mərasimində Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Masallı rayon
İcra Hakimiyyətinin, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları,
Milli Məclisin deputatları, kənd sakinləri, rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri və şəhidin ailə üzvləri iştirak edirdilər.
Şəhid zabitimizin məzarı önündə çıxış edənlər ailə üzvlərinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verib, mayor Anar Novruzovun keçdiyi döyüş yolundan danışdılar. Bildirildi ki, Vətən yolunda canından keçən Anar kimi vətənpərvər Azərbaycan oğullarının xatirəsi qədirbilən xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaq.
Sonra şəhidin tabutuna bükülmüş Vətənin rəmzi olan Azərbaycan Bayrağı on yaşlı oğlu Nihada təhvil verildi. Şəhidin böyük
qardaşı Sücəddin Novruzovu istər rayonda, istərsə də respublikada tanıyanlar çoxdur. Uzun müddət Dövlət Vergi Müfəttişliyində,
Hesablama Palatasında peşəkar mütəxəssis kimi çalışıb. Bu gün
onun üçün ikiqat ağırdır. Hamıdan tez-tez xahiş edir ki, pandemiya
qaydalarına əməl etsinlər, maska vursunlar, əlcək taxsınlar, başsağlığına gələnlər imkan daxilində mərasimdə çox yubanmasınlar.
Cib telefonuna gələn zənglərə təmkinlə cavab verən Hacı Sücəddin deyir ki, Vətən sağ olsun, mən bu gün əmin oldum ki, Anar
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yalnız mənim deyil, bütün elimizin-obamızın, vətənsevər Azərbaycan xalqının əziz qardaşıdır.
Şəhid zabitimizi yaxından tanıyanlar tanımayanlara onun qısa
tərcümeyi-halını danışırdılar. Öz ölümü ilə ölməzlik qazanan mayor Anar Novruzov 25 il idi ki, Milli Orduda xidmət edirdi. Hərbi
məktəbi bitirəndən sonra Türkiyədə mükəmməl peşə təlimləri
keçmişdi. Bütün vətənpərvər zabitlərimiz kimi onun üçün də Qarabağı işğaldan azad etmək, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qorumaq hər şeydən öncə bir şərəf məsələsi idi.
Oğlu Nihadın dediyinə görə, atası on gün öncə evə gəlmişdi.
İki gün əvvəl isə ata-oğul telefonda yazışıblar. Atası ilə qürur duyan
Nihadın arzusu həkim olmaqdır: “Əsas arzum isə atamın öyüdünü
reallaşdırmaqdır. Atamın hər dəfə sözünün əvvəli də, sonu da bu
idi: Nihad dərslərini yaxşı oxu, elmli adama hər yerdə hörmət var.
Atadan hər gələndə soruşurdum ki, orada necə xidmət edirsən?
Cavabında məni bağrına basıb, bir az da gülümsəyib deyirdi: - Nihad, atan kəşfiyyatçıdır. Ona görə hər şeyi danışa bilmirəm. Zaman gələr, bilərsən ki, atan elə belə hərbçi olmayıb. Yeri gələndə
lap Mixaylo kimi əməliyyatlar keçirmişəm…”
Qələm dostum, şair Əbülfət Mədətoğlunun qələmində “Şəhid
ruhunun pıçıltısını” eşidirəm:
Səngərdəki yerimə
Güllə dəyməz bir daha!
O yerdə olanlardan Danışmışam ...Allaha!
Şəkillərindən də göründüyü kimi, Anar Novruzov sanki anadan
hərbçi doğulmuşdu. Hündür boy, sağlam bədənli, hədsiz qətiyyətli, ruhən döyüşkən, çevik idi. Müşahidə etdiyi durumu dərhal
qiymətləndirmək bacarığına malik idi. Elə iti, nüfuzedici baxışları
var idi ki, kimsə ona yalan söyləyə bilmirdi. Generalın da, sıravi
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əsgərin də etibar etdiyi, yaxın dost sandığı bir zabit idi. Peşəkar
təlim keçdiyindən elə qurğular var idi ki, onun “dilini” ancaq Anar
bilirdi. Anarın “günahları” da az deyildi. Bəzən cəbhə bölgələrimizdə itkilər haqqında xəbərləri eşidəndə dözmürdü. Rəhbərlikdən
xəbərsiz gedib ermənilər tərəfdən “dil”, qiymətli silah-sursat gətirirdi. Bunlara görə qınağa da tuş gəlirdi. Tutulan əsirlərin ifadələrindən, düşmənin təxribat-diversiya qrupunun ratsiya ilə danışıqlarından da bilirdi ki, erməni tərəfi ondan necə yanıqlıdır. Hətta
onu zərərsizləşdirənə mükafat da ayırmışdılar.
Jurnalist həmkarım, “Çənub xəbərləri” qəzetinin baş redaktoru kövrəlsə də, şəhid hərbçimizin oğlu Nihadı sorğu – suala tutur.
Nihad deyir: “Atam gələcək peşə seçməkdə bizə tam sərbəstlik
vermişdi. Eşidəndə ki, məndən böyük bacım polis olmaq istəyir,
razılıqla başını tərpədib gülümsədi… Amma atamın zabit olması çox qohumumuzu hərbçi olmağa həvəsləndirmişdi. Bir qardaşı
oğlu, iki bacısı qızı hərbçi sənətini seçiblər. Düzü, baş verənlər
hələ mənə yuxu kimi gəlir. Atamın həyatına son qoyan düşmən də
çox sevinməsin. Mən tam əminəm ki, atam hələ sağlığında ermənilərdən intiqamını almışdı. Ermənilər onun adından belə qorxurdular... İnanıram yaxın vaxtlarda onunla çiyin-çiyinə döyüşən
hərbçi əmilərim, atamın silah yoldaşları onun haqqında maraqlı
xatirələrini danışacaqlar.”
On üç yaşlı uşağın bu fikirləri böyük Mirzə Cəlilin bir kəlamını
yada salır: “Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən.”
Dünyada insanlığın ən ali dəyərlərindən biri Vətən sevgisidir. Müqəddəs Vətəni qorumaq isə ən şərəfli vəzifədir. Anar da
Vətənə, xalqa şərəflə xidmət etməklə öz övladlıq borcunu ləyaqətlə yerinə yetirdi. Sübut etdi ki, bu gün Milli Ordumuzda vətənpərvər, bacarıqlı zabitlərimiz saysız-hesabsızdır. Anar təpədən- dırnağa qədər əsl hərbçi, cəsur, eyni zamanda, peşəkar bir kəşfiyyatçı
idi. O, nümunəvi zabit olmasını özünün şərəfli xidmət dövründə
tam isbat etmişdi.
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Onu da qeyd edək ki, mayor Anar Novruzovun məzarı neçə
min illik tarixi olan qədim Ərkivanda - böyük kəramət sahibi kimi
Azərbaycanda tanınmış Seyid Sadiq ağanın əzəmətli məqbərəsinin yaxınlığındadır. Karantin rejimindən əvvəl adətən, hərbi xidmətə gedənlər, ailə həyatı quranlar, uzaq səfərə çıxanlar bu məqbərəni ziyarət edərdilər.
Nə qədər ağır olsa da, Anar kimi qəhrəman şəhidimiz üçün
doğma ata ocağında pandemiya qaydalarına görə hüzr keçirilmir.
Məzarının ziyarətinə gələnlər isə karantin qaydalarının tələblərinə
əməl etməklə elə Seyid Sadiq məqbərəsinə yaxın qurulmuş talvarın altında 5-10 dəqiqə çay və ya su içib dağılışırlar.
Yurda sevgi, orduya sevgidir…
Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.
17 iyul 2020-ci il.
ONLARIN XATİRƏSİ XALQIMIZIN YADDAŞINDA
ƏBƏDİ YAŞAYACAQ
Ötən şənbə günü Azərbaycanın 12 guşəsində torpaqlarımız
uğrunda canından keçən qəhrəman hərbçilərimizin 40 mərasimi
keçirildi, onların məzarları ziyarət edildi, xatirələri hörmətlə anıldı. Erməni silahlı qüvvələrinin Tovuz istiqamətində törətdiyi hərbi təxribatın qarşısını alarkən şəhid olan mayor Anar Novruzovun
boya-başa çatdığı Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində keçirilən 40 mərasımində biz də “İki sahil” qəzetinin təmsilçisi kimi
iştirak edirdik. Dəfn günü olduğu kimi, 40 mərasimində də şəhid
mayorun məzarının ətrafı çox izdihamlı görünürdü.
Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov,
millət vəkilləri Məşhur Məmmədov və Anar İsgəndərov, rayon
hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, hərbçilər, ictimaiyyət
nümayəndələri, Qarabağ müharibəsi veteranları və sakinlər şəhid
mayor Anar Novruzovun məzarı üzərinə tər gül dəstələri düzərək
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ruhuna dua oxudular. Mərasimdə şəhidin döyüş yoldaşları, Qarabağ qaziləri mayor Anar Novruzov barədə öz xatirələrini bölüşdülər, şəhid Əlvan Bağirov adına Ərkivan qəsəbə 4 saylı tam orta
məktəbinin şagirdləri şəhidin məzarı önündə ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş etdirdilər.
Çoxlu əklillər və gül-çiçəklər düzülmüş məzarın yanında düzəldilmiş xüsusi yerdə qoyulmuş "Xatirə kitabı”na yaxından-uzaqdan
gələn ziyarətçilərin ürək yanğısı ilə yazdıqları sözləri həyəcansız
oxumaq olmur. Göygöl rayonundan Z. Abdullayev adına 5 saylı tam orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
Ramin Hacıyev yazıb: "Əziz qardaşım Anar! Sizin və yoldaşlarınızın bu ilin iyul ayında Tovuz rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə
göstərdiyiniz igidliklər Azərbaycanın hərb salnaməsinə yeni səhifə
kimi daxil oldu. Siz şəhid oldunuz, lakin mənfur, hiyləgər düşməni
sərhədlərimizi keçib torpaqlarımıza girməyə qoymadınız. Öz cəsarətinizlə bir daha göstərdiniz ki, Vətən candan da əzizdir. Bütün
Azərbaycan xalqı indi sizin şücaətinizdən danışır. Belə zabitləri,
igid oğulları olan xalq hökmən düşmən üzərində qələbə çalacaq,
əzəli torpaqlarımız olan Qarabağı geri qaytaracaqlar. İnanırıq ki, o
gün uzaqda deyil.”
Döyüşçü yoldaşı Qadir Həbibov isə belə yazıb: "Rəis, salam!
Sənin məzarın başında durub sənə baş əyirik. Sən bizim üçün nümunəvi, unudulmaz bir komandir idin. Nə qədər canımızda can
var, qəlbimizdəsən. Sənin qalxdığın uca şəhidlik zirvəsinə yüksəlməyi özümə də arzulayıram. Ruhun şad olsun!”
Şəhid general-mayor Polad Həşimovun qardaşı İlham Həşimov, şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin qardaşı Rafael Əsədov, xidmət yoldaşı polkovnik-leytenant Loğman Xanlarov isə öz hisslərini
belə ifadə etmişlər: "Torpaq su ilə yoğrulanda palçıq, qanla qarışanda isə Vətən olur. Torpağı qanı ilə Vətən edənlərdən biri də
Anar qardaşımız, sənsən. Allah sənə rəhmət eləsin! Ruhun şad
olsun!”
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...Qulluq etdiyi 26 il ərzində həmişə özündən yuxarı vəzifəli
komandirlərin tapşırıqlarını vaxtında və yüksək keyfiyyətlə yerinə
yetirən kəşfiyyatçı zabit Anar Novruzov siyasi işlər üzrə tabor komandirinin müavini vəzifəsinədək yüksəlmişdi. Silah yoldaşlarının
xatirələrini dinləyərkən gözlərimiz önündə tabeliyindəki əsgərlərə, gənc zabitlərə tələbkarlıqla yanaşmaqla bərabər, onlara ata,
böyük qardaş qayğısı göstərən bir sərkərdə obrazı canlandı. Onun
ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri həmişə öyrənməyə can atması
olub. Zabit yoldaşları Anar Novruzovun müasir silahların ən kamil
bilicisi olduğunu, eyni zamanda, döyüşkənliyinin, mübarizliyinin
ona "Akula” ləqəbini qazandırdığını qeyd edirlər. Hiyləgər düşmən kəşfiyyatçı mayorun nəyə qadir olduğunu bilərək onun başı
üçün xüsusi mükafat da təsis edibmiş.
Onu da qeyd edək ki, 40 gün ərzində mayor Anar Novruzovun
məzarını Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin, Heydər Əliyev Fondunun nümayəndələri, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür
Paşazadə, Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsinin əməkdaşları,
şəhid general-mayor Polad Həşimovun və polkovnik İlqar Mirzəyevin ailə üzvləri, Milli Məclisin deputatları Fəzail İbrahimli, Qənirə Paşayeva, Cavanşir Paşazadə, Musa Qasımlı, Razi Nurullayev,
Milli Məclisin sabiq üzvü Əliməmməd Nuriyev, “Regional Hüquqi
və İqtisadi Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri Arzu Bağırova,
Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini, ehtiyatda
olan polkovnik Cəlil Xəlilov və yüzlərlə tanınmış ziyalılarımız, ehtiyatda olan zabitlər ziyarət edib, şəhidin ailə üzvləri ilə görüşüb,
onlara dərin hüznlə başsağlığı veriblər.
Masallı Xalq Teatrı kollektivinin mayor Anar Novruzova ithaf
etdiyi “Qisas andımızdır” adlı virtual tamaşa-kompozisiyası canlı
nümayiş olunub. Masallı Dövlət Regional Kollecinin tələbələri isə
şəhid mayorun xatirəsinə “O, şəhiddir, ölməzdir” virtual kompozisiyasını təqdim ediblər.
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Ərkivan qəsəbə inzibati ərazi dairəsinin nümayəndəsi Sabiq
Cahangirov, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının Masallı rayon şöbəsinin sədri Məmmədağa Şiriyev, bir qrup hərbçilərlə birlikdə mayor Anar Novruzovun ata ocağını da ziyarət
etdik. Şəhid mayorun 13 yaşlı oğlu Nihad hərbçi olmaq, 44 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalan atasının və onun şəhid olmuş döyüş
yoldaşlarının qisasını almaq arzusunda olduğunu bildirdi. Şəhid
mayorun qardaşı Sücəddin Novruzov dedi ki, Masallının Qasımlı
kəndində yaşayan Rəssamlıq Akademiyasının tələbələri Aqşin və
Müstəqil Ağayev qardaşları mayor Anar Novruzovun büstünü hazırlayıblar. Büstün qoyulacağı abidə kompleksində Tovuz, eləcə də
Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş
ərkivanlı igidlərin hər birinin qara mərmərdə surəti öz əksini tapacaqdır.
Mayor Anar Novruzovun 40 mərasimində bir daha orduyla
xalq birliyinin şahidi olduq. Şəhid mayorun qardaşı Sücəddin Novruzov mərasimə gələn hərbçilərə “Uzaq yol gəlmisiniz, heç olma233
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sa, 2-3 saatlığa İstisu meşəsindəki istirahət mərkəzində dincəlin,”
deyə təklif edəndə onlar hamısı bir nəfər kimi: sağ olun, biz hərbi
hissəmizə dönməliyik” deyib yola düşməyə hazırlaşdılar.
Biz də “İki sahil” qəzetinin yaradıcı kollektivi adından şəhidin
ailə üzvlərinə başsağlığı verib, Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət dilədik: “Vətənpərvər Azərbaycan oğullarının xatirəsi qədirbilən xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaq.”
25. 08.2020.

234

ŞƏHİDLİK MANİFESTİ
“YA RƏBBİM, ƏGƏR MÜHARİBƏ OLACAQSA...”
Hüseynhacılı kəndində boya-başa çatmış Elçin Novruzov
yeniyetmə yaşlarından mükəmməl Quran dərsləri almışdı.
Ərbəin günlərində Kərbəlaya
ziyarətə gedib. Anası Şərəbanı
xanım deyir ki, həmişə namaz
qılarkən səcdədə Elçin belə dua
edərdi: “Ya Rəbbim, əgər müharibə olacaqsa onu mənim
ömrümə yaz. Mən Vətən uğrunda cihada hazıram...”
Uzun illər mənfur düşmənin
işğalı altında qalan Vətən torpaqlarının azadlığa susadığını
yaxşı bilirdi. Qarabağda düşmənin viranə qoyduğu kəndlər, şəhərlər Azərbaycan əsgərinin gəlişini, əsl sahiblərinin yolunu intizarla
gözləyirdilər. Söz yox ki, ölkədə atılan hər addım Qarabağın azadlığına yönəlmişdi. Amma Tovuz istiqamətində erməni silahlı bölmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində general - mayor Polad
Həşimovun həlak olması xəbəri itirilən torpaqların azad edilməsi
üçün dolan səbir kasasının son damlası, ürəklərdəki qisas hissini,
Vətən sevgisini daha da alovlandıran qığılcım oldu...
Bütün vətənpərvər gənclər kimi Elçin də həmin günlərdə könüllü ordu sıralarına qoşulmaq üçün Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsinə 3 dəfə
ərizə ilə müraciət etmişdi.
Qısa tanıtım: Novruzov Elçin Qismət oğlu 9 avqust 1989-cu
ildə Rusiya Federasiyasının Voronej şəhərində anadan olub. Uşaq
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yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Vətənə dönüb. 1996-2005-ci illərdə
Hüseynhacılı kənd ümumi orta məktəbində, 2005- 2007-ci illərdə
Ə.Məmmədov adına Öncəqala kənd tam orta məktəbində təhsil
alıb.
Orta təhsilini başa vurduqdan sonra, çağırışçı kimi 2007-ci ilin
oktyabr ayında Bakının Qaradağ rayonunun Şıxov qəsəbəsində,
“N” saylı Hava Hücumundan Müdafiə hissəsində həqiqi hərbi xidmətə başlayıb.
Ordudan tərxis olunandan sonra bir müddət mebel ustasının
şagirdi kimi çalışıb, sonra Bakı şəhərində işə düzəlib.
27 sentyabr 2020-ci ildə erməni silahlı qüvvələrinin növbəti
təxribatına qarşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən başlanan Vətən müharibəsinə Elçin Novruzov oktyabrın 1-dən qatılıb.
Füzuli rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə qarşı böyük mərdliklə savaşıb.
Oktyabrın 31-də Xocavənd istiqamətində gedən şiddətli döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhidin nəşi 16 noyabr
2020-ci ildə Hüseynhacılı kənd qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb. Ailəli idi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı ilə Elçin
Qismət oğlu Novruzov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı
ilə təltif olunub.
“Mən ölməyə yox, öldürməyə gedirəm..”
Bu sözləri anasına Elçin müharibəyə yola düşən ərəfədə deyib.
Anasının başı çox müsibətlər çəkmişdi. Həyat yoldaşı gənc yaşlarında onu iki uşaqla başsız qoyub, başqa qadınla ailə qurmuşdu.
Oğlu Müsəddiq iş yerində qəza nəticəsində həyatını itirəndən
sonra Elçini həmişə təhlükələrdən qorumağa çalışmışdı. Yeniyetmə vaxtlarından əlinin zəhməti ilə hər kəsin hörmətini qazanan
Elçin də anasına dayaq olub, bir sözünü iki eləməyib.
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Təbiət qoynunda olmağı, balıq tutmağı çox sevən Elçin son
günlər Bakıda çalışırdı. Qəndab adlı bir qızla ailə qurub kəbin kəsdirmişdi. Amma nikahları rəsmi qeydə alınmamışdı. Müharibəyə
yola düşəndə
Elçin həyat yoldaşını kənddə anası ilə yaşadığı evə gətirib,
onun xeyir-duasını alıb. “İllərlə həsrətində olduğumuz torpaqlarımız uğrunda döyüşmək bizə qismət oldu...”
Ana yeganə oğluna dua edə-edə onu Quran altından keçirib.
Gəlini isə arxasınca su atıb. Elçin həm anası, həm də həyat yoldaşı
məyus olmasın deyə üzündən əskik olmayan təbəssümlə onlara
baxıb: “Mən ölməyə yox, öldürməyə gedirəm, inşallah, qayıdıb
gələcəyəm...”
Şəhid anasının dediklərindən:
Əsgər yoldaşları Elçini ELÇİ deyə çağırardılar. Gülə-gülə deyərmişlər ki, Kərbəlayi Elçi, biz səni istədiyimiz qızların evinə elçi göndərəcəyik...
Şəhid olmamışdan bir gün əvvəl gecənin bir aləmi döyüş yoldaşları ilə insan, zaman, həyat barədə qəribə söhbətlər edib. Sonra onlara təsəlli verib, axırda da deyib ki, amma qorxub eləməyin
ha... Deyəsən bu mənim sizinlə keçirdiyim son gecədir...
Söhbətinin bu yerində nəfəsini tıxayan acı qəhərini birtəhər
boğan Şərəbanı xanım sözünə davam edərək deyir: Elçin yaralanandan sonra çoxlu qan itirib, Vəli dayısı deyir ki, tabutundan
qeyri-adi qoxu yayılırdı ətrafa, elə bil nəşini zəmzəm suyunda yuyub, bihuşdarı vurmuşdular.
...Elçin şəhid olandan sonra evə gətirilən ərzaq yardımlarını
əlsiz-ayaqsızlara paylayıram. İndi bir qızı olub. Çalışıram ki, gəlinimlə nikahları rəsmiləşdirilsin. Qızı şəhid vərəsəsi sayılsın...
...İllər sonra atası da meydana çıxıb, Elçin şəhid olandan sonra
deyir ki, o mənim də oğlumdur..
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Sonra Şərəbanı xanım susur. Qəlbinin dərinliyində oğlunu təkbaşına necə əzab-əziyyətlə böyütdüyünü yada salıb kövrəlir. Şəhid anası susduqca baxışlarından dərd-nisgil dil açıb danışır. Bu
məqamda mən də susub düşündüm ki, həmyerlimiz, tanınmış şair
Arif Fərzəli elə Şərəbanı xanım kimi şəhid analarının dərdini nəzmə çəkərək bu şeirini yazıb:
Dərd içini doğrasa da,
Mərd gəzən şəhid anası.
Yerin-göyün ağrısıdı,
Sən dözən,şəhid anası.
Yanağında qəm qonuşu,
Ala gözdə od donuşu...
Köksündə oğlun danışır,
Üzdə sən, şəhid anası.
Hicranın hicranlar başı,
Haqdan vurulub naxışı.
Bəd nəzərdən göz yaşını
Gözlə sən, şəhid anası.
Ölməzlik kücə,mən kücə,
Onun yolu mənim küçəm...
Şəhid olmam, lap yüz köçsəm,
Min ölsəm, şəhid anası.
Duruşun lal oxşamadı,
Dərdnən qurşaq qurşamadı.
Anam sənə oxşamadı,
Baisəm, şəhid anası.
23.06. 2021.
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VƏTƏN SƏNSƏN ŞƏHİDİM...
...Sinəsini düşmən gülləsinə
sipər edən oğulların həyat hekayələrinin müəllifləri də onların özləridir. Biz qələm adamlarına yalnız bu hekayələri
neçə-neçə yaddaşın süzgəcindən keçirib sonra ağ vərəqlərə
köçürmək qalır. Hərdən mənə
elə gəlir ki, Allah dərgahında
şəhidlərin ruhları bir-birinə
söykənib, elə döyüş səngərlərində olduğu kimi... Müqəddəs
şəhid ruhları bizim pasibanlarımızdır.
Ulu babasının adını özünə
soyad götürən Ülvi Muradovlar ailəsində dünyaya göz açan üç
oğul övladından biri olub. Çətinliklə böyüsələr də, üç qardaşın
üçü də ali təhsil alıb. Ülvinin isə qismətinə həm də şanlı tariximizə çevrilən Vətən müharibəsinin döyüşçüsü olmaq yazılıb, şəhadət məqamına yetişmək də... 21 yaşında qısa ömründən uzun
YAŞAMAQ haqqı qazanıb.
...Şəhidlər bizə təkcə öz ünvanlarını deyil, doğulub boya-başa çatdıqları ucqar kəndləri də tanıtdırdı. Ömrümdə ilk dəfə idi
ki, dağlarla əhatələnmiş, hər addımda bənzərsiz mənzərələri,
buz bulaqları ilə adamı heyran edən Yeni Zuvanda səfər edirdim.
Ucaboylu, qarayanız, xoş simalı Ülvinin ata ocağında anası Zənfirə
xanımla həmsöhbət olduq. Hər dəfə Ülvinin adı çəkiləndə xısınca
ağladı, gözlərindən yanağına yaş yuvarlandı. Oğlundan bir nişanə
qalmaması ana ürəyini daha da alovlandırırdı. Bizim də susmaq239

Nurəddin ƏDİLOĞLU

dan ayrı çarəmiz qalmadı. Qəlbi yaralı, sinəsi dağlı bir ananın səssiz fəryadı mənə gənc oğlunu itirmiş bir şairin bu misralarını xatırlatdı:
Nə boyunu öyəmmirəm,
Nə nağıllar deyəmmirəm,
Nə ağılar deyəmmirəm,
Lalam başına dönüm,
Balam, başına dönüm...
...Şəhid anasının qəlbinin dərinliyində dolaşan ağısı da, bayatısı da, səssiz göz yaşları da ürəyimizi göynədir.
Qısa tanıtım: Nüsrətbəyli Ülvi Arif oğlu 1999-cu il fevralın 14də Masallı rayonunun Güllütəpə kəndində anadan olub. 20052016-cı illərdə Yeni Zuvand tam orta məktəbində təhsil alıb. Orta
məktəbi bitirəndən sonra Lənkəran Dövlət Universitetinin (LDU)
İqtisadiyyat fakültəsinə daxil olub. 2020-ci ildə ixtisası üzrə bakalavr təhsili alaraq ali məktəbi bitirib.
2020-ci ilin iyul ayında SHXÇDX-nin Masallı rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi xidmətini Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin əsgəri kimi Ağcabədi rayonunda yerləşən “N”
saylı hərbi hissəsində yerinə yetirməyə başlayıb.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşıb.
Oktyabrın 12-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub.
13 oktyabr 2020-ci ildə valideynlərinin doğulub boya-başa çatdığı Yeni Zuvand kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
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tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına
əsasən, Ülvi Nüsrətbəyli ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və
"Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
Yarımçıq qalmış arzular
Tələbəlik illərində Ülvi biznes
sahəsində uğur qazanmaq arzusu ilə yaşayıb. Gələcək arzularını reallığa çevirmək üçün hələ
birinci kursda oxuyarkən Yeni
Azərbaycan Partiyasının sıralarına qatılıb. İdmanla məşğul olub.
Babalarının, ata-anasının böyüyüb boya-başa çatdığı el-obanı
sevirdi, bu el-obanı əhatələyən
dağlar qoynunu ruhunun beşiyi, doğma Vətən göylərini isə
ruhunun üfüqləri bilirdi... Elə bil
21 il yox, 1001 il yaşamışdı bu
dünyada... 1001 il idi ki, gözlərini
dikmişdi əzəmətli dağların o tayından bu tayına uzanan cığırlarına...
İçindən Vətən anlayışını bütövləşdirmək istəyi keçirdi... Bəlkə elə o
zaman 30 ilə yaxın işğal altında qalan dağları, dərələri, meşələri, bulaqları yada salıb kövrəlmişdi?! Bəlkə də səmavi duyğularında Şuşada Zəfər bayrağını dalğalandıran həzin payız küləkləri əsmişdi?!
Nə qədər ağrılı-acılı olsa da, Ülvi barədə biz bu sözləri yalnız
keçmiş zamanda işlədirik. Hərbi mundirini 3 ay idi ki, geyinmişdi.
Pandemiya dövrünə təsadüf etdiyindən valideynləri andiçmə mərasimində iştirak edə bilməmişdi. Vətənə sədaqət andı içən Ülvi
nümunəvi xidməti ilə fərqlənirdi. Ordudan tərxis olunandan sonra
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ali təhsil aldığı ixtisas üzrə işə düzəlmək, arzularını gerçəkləşdirmək barədə düşünürdü...
...Amma yurdumuza göz dikən mənfur işğalçılar tez-tez atəşkəsi pozub cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən yaşayış yerlərimizə də iriçaplı silahlardan güllə yağdırırdılar. Qansızların cavabını
döyüş meydanında verməyin artıq zamanı yetişmişdi. Sentyabrın
27-də Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatlarına başlayan
kimi Ülvi də səngərdən səngərə atıldı.
Vətən müharibəsində ilk döyüşün qələbə ovqatı bütün əsgərlər kimi onun qəlbində də Qələbəyə böyük inam yaratmışdı. Qətiyyətlə, mərdliklə, dönməz qələbə ruhuyla döyüşürdü. Silah yoldaşları ilə mərmi atəşi altında geri çəkilmədən düşmən üzərinə
həmlələr edib, onların layiqli cavabını verirdi. Oktyabrın 12-də
Füzuli uğrunda qızğın döyüşlər zamanı Ülvi düşmən snayperinin
gülləsinə tuş gələrək Cəfər adlı gəncəli əsgər yoldaşının qolları
arasında şəhid olub.
“Dərdimi dağa desəm...”
Oktyabrın 13-də Yeni Zuvand və Güllütəpə kəndlərinin sakinləri, Masallı rayon ictimaiyyəti, ziyalılar elliklə, böyük izdihamla
şəhid Ülvi Nüsrətbəylini son mənzilə yola saldılar. Ardı-arası kəsilməyən insan selinin, sürəkli səsləndirilən şüarların, haqqında deyilən fəxarət dolu, qürurverici sözlərin və ağlayan minlərlə ürəyin
müşayiəti ilə Vətən torpağına tapşırıldı Ülvi...
...O gün 21 yaşlı şəhidin tabutunun arxasınca ağbirçəklər çox
ağı dedilər. Anası Zənfirə xanım üzünü dağlara tutub nalə çəkirdi:
Əzizim, yanar oda,
Pərvanə yanar oda,
Dərdimi dağa desəm,
Od tutub yanar o da...
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...Şəhid ailəsini ziyarət etməkdə bizə bələdçilik edən ictimai
fəal, Güllütəpə kənd orta məktəbinin müəllimi Rövşən Muxtarov
Ülvinin sakit təbiətli, ədəb-ərkanlı, qohum-əqrəbaya can yandıran, istiqanlı gənc olduğunu söylədi: “Azğın kafir düşmən tapdağı
altında olan torpaqlarımızı məhz Ülvi kimi igid əsgərlərimiz canları bahasına 44 günə azad edib, otuz illik həsrətə son qoyaraq
xalqımızın gözlədiyi Qələbə gününü reallığa çevirdilər. Uzun illər
qədəmimizin dəymədiyi, nəfəsimizin toxunmadığı, həsrətini çəkdiyimiz yurdlarımızda indi üçrəngli bayrağımız dalğalanır... ”
Orta məktəb illərində Ülviyə əlavə məşğələlərdə dərs dediyini bildirən Rövşən müəllim məktəbdə Güllütəpə ərazi dairəsində
Vətən uğrunda həlak olan şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərdən söz açdı. “Vətən uğrunda şəhid olanlar məktəbimizdə
həmişə yad olunacaq.”
İstedadlı qiraətçi sonda unudulmaz Xalq şairi Mirvarid Dilbazinin dünyaya Ülvi kimi igid oğullar gətirən analara xitabən yazdığı
şeirdən bu misraları söylədi:
Səngərdir, sipərdir – dincliyi saxlar,
Kişisiz Vətəni düşmən ayaqlar, Kişi anası ol, ana olanda!
...Ən yüksək mərtəbə sayılan şəhidlik zirvəsinə ucalaraq qəlblərdə yaşayacaq Ülvi Nüsrətbəylini dünyaya gətirən Zənfirə xanım
da KİŞİ anası, ömrünü Vətəninə verib vətənləşən Ülvi isə öz igidliyi
ilə gələcək nəsillərə KİŞİLİK nümunəsidir...
09.07.2021
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İMAM HÜSEYN MƏKTƏBİNDƏN DƏRS ALAN ŞƏHİD
Qısa tanıtım: Əli Turac oğlu
Quliyev 22 oktyabr 2001-ci
ildə İran İslam Respublikasının
müqəddəs Məşhəd şəhərində
dünyaya göz açıb. İbtidai təhsilini Məşhəd şəhərində Camiətul-Mustafa adı ilə tanınan
mədrəsədə alıb. Sonra ailəsi ilə
birlikdə öz doğma dədə-baba
yurduna - Masallı rayonunun
Böyük Kolatan kəndinə köçüb.
6-cı sinifdən təhsilini şəhid Simran Rzayev adına Böyük Kolatan
kənd tam orta məktəbində davam etdirib. 2019-cu ildə orta
təhsilini başa vurub. 2020-ci ildə Vətənə əsgəri borcunu yerinə
yetirmək üçün Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Masallı rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağırılıb və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində yerləşən
"N" saylı hərbi hissədə xidmətə başlayıb.
27 sentyabr 2020-ci ildən etibarən başlayan və 44 gün davam
edən II Qarabağ müharibəsində Füzuli və Xocavənd istiqamətində
gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edib və düşmənin bir neçə postunun ələ keçirilməsində böyük şücaət göstərib. Düşmənə sarsıdıcı
zərbələr vuran igid əsgər oktyabr ayının 26-dan 27-nə keçən gecə
şiddətli döyüşlər zamanı ağır yaralanır və qəhrəmancasına şəhid
olur. Şəhidin nəşi 29 oktyabr tarixində Böyük Kolatan kəndində
torpağa tapşırılır.
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Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Əli Turac oğlu Quliyev ölümündən sonra "Vətən uğrunda", “Xocəvəndin azad olunmasına görə" və "Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə
təltif edilib.
“Şəhadətgah"da oxunan azanın hikməti
Ata-anası Əlini bələkdə
ikən müqəddəs ziyarətgaha aparıb, İslam ənənəsinə
görə, orda onun qulağına
tanınmış islam alimi Ustad
Seyid Musəvi Nicata azan
və iqamə oxutduraraq Əli
adını qoymuşlar. 4-5 yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Kərbəlanı ziyarət etmişdir. Mədrəsədə
oxuduğu beş il ərzində Əli özü də dünyəvi elmlərlə yanaşı mükəmməl dini təhsil də alıb, uşaq yaşlarından idmanın taekvondo növü
ilə ciddi məşğul olan qəhrəmanımız Məşhəd şəhərində iki dəfə
yeniyetmələr arasında keçirilən çempionatın qalibi olmuşdur.
...Qəhrəmanımız hərbi xidmətə başladığı ilk gündən dinə olan
sevgisi ilə əsgər yoldaşlarının, bölük komandirinin rəğbətini qazanmışdı. Ramin adlı əsgər yoldaşı yazır ki, Əli dini kitabları mütaliə etməyi çox sevərdi, hər cümə axşamı avazla Qurandan “Yasin” surəsini oxuyardı. “Ramazan ayı Əli oruc tutmağın fəzilətləri
haqqında söhbət açanda üç əsgər yoldaşımızla onunla birlikdə
oruc tutduq. Az sonra bölük komandiri də bizə qoşuldu... Tam 3
ay birlikdə olduq. Bir yerdə namaz qılırdıq.” Ordudan tərxis olunandan sonra Əli ilə hər iki gündən bir əlaqə saxlayan Ramin son
dəfə onunla oktyabrın 24-də danışdığını bildirir. “Atışma səsləri
gəlirdi, amma mənə yerini söyləmədi.”
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“Uşaq vaxtı Əliyə oyuncaq silah almışdım...”
... Ağır döyüşdən sonra Əlinin yorğun əsgər yoldaşlarına ruhuna dinclik vermək üçün həzin səslə oxuduğu rövzənin videogörüntüsünə baxanda 19 yaşlı bu gəncin qəlbinin Əhli-Beyt eşqi ilə
dolu olduğunun şahidi olursan. Səriştəli rövzəxanlar kimi Kərbəla
şəhidlərinə iman və könül sevgisini ehsan edən Əli avtomat silahlarına söykənən əsgər yoldaşlarınınn təşnə ürəklərinə məlahətli
səsi ilə su səpib, xoşhallandırır...
Vətən müharibəsi başlayandan onunla çiyin-çiyinə bir taqımda döyüş yolu keçən Müşfiq adlı silahdaşı oktyabrın 26-da düşmən tərəfindən minomyot və artilleriya atəşinə tutularkən
meşəyə çəkildilklərini bildirir: “Çox yorğun və susuz idik. Meşəyə
girəndən sonra artilleriya atəşi səngidi. Ağacların arasından dərin bir çay keçirdi. Suyu bulanıq olsa da içib, bir az dincəldik.”
Sonra döyüş tapşırığını yerinə yetirmək üçün taqımın döyüşçüləri iki qrupa ayrılır. İrəli gedəndə əsgər yoldaşına Əli deyir
ki, əgər şəhid olsam, şəhadətim İmam Hüseyn əleyihissəlamın
ələmdarı Həzrət Əbəlfəzl - Abbas ağanın şəhadətinə bənzəyəcək.
Hədisi-şəriflərdə buyurulur ki, Allah dərgahında Əbülfəzl ağanın uca məqamına qiyamət günü bütün şəhidlər qibtə edərlər...
Orxan adlı döyüşçü yoldaşı isə Əlinin qumbaraatan silahıyla düşmənə ağır itkilər verdiyindən bəhs edir. Əlinin düşmənin başına,
sığınacaqlarına od yağdıran silahından söz düşəndə, əmisi İsfəndiyar kövrələrək deyir: “Bir dəfə uşaq vaxtı, Əliyə oyuncaq silah
almışdım. Dedi əmi, sən mənə bu silahın adam öldürənindən al.
Soruşdum ki, Əli sən adamöldürən silahı neynirsən? Cavab verdi
ki, düşmənlərimizi öldürəcəm... Əlinin məndən istədiyi silah ona
dövlətimiz tərəfindən verildi, o da bacardığı qədər həmin silahla
düşmənin canlı qüvvəsini, döyüş texnikasını məhv etdi...”
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“Əli cəsur oğul idi...”
Bu sözləri bizə döyüşlərdə öz dəbilqəsini könüllü döyüşçülərdən birinə verən Əli barədə Masallı rayonunun Xırmandalı kəndindən olan əsgər yoldaşı Məftun Ceyhun oğlu dedi. Hələ Ağcabədidə 3 aylıq karantində olanda Əli ilə Məftun əsgər kəmərlərini
yadigar olaraq bir-birləri ilə dəyişmişdilər... Döyüş başlayanda ermənilər atışa-atışa geri çəkilirdilər. Əli son nəfəsinədək mənfur
düşmənlə vuruşur. Füzuli rayonunun yuxarı Veysəlli kəndi uğrunda döyüşlərdə düşmən tərəfindən güclü artilleriya atəşi nəticəsində taqımın 4 döyüşçüsü ilə birlikdə Əli də şəhadətə qovuşur.
Düşmən üzərində tarixi Qələbədən sonra Məftun Əlinin yadigar
kəmərini gətirib onun atasına verir: “Bu, qəhrəman şəhidimiz Əlinin mənə yadigar verdiyi kəmərdir. Çox heyif ki, bizim yoldaşlığımızın ömrü də Əlinin ömrü kimi qısa oldu.”
Həmin kəməri şəhid oğlunun xatirəsinə bəzədilmiş guşədə
saxlayan Kərbalayı Turac göz yaşları içərisində danışır: “Əli evlə
danışanda içimiz rahat olsun deyə müharibədə iştirak etdiyini
bizə bildirməzdi. Şəhid olandan sonra döyüş yoldaşlarının söhbətlərindən bildik ki, Əli bir ay ağır döyüşlərdə olub... Düzdür, ölüm
hamı üçündür, tezi- geci isə təqdiri - İlahidir. Amma ən qısa ömrü
də keyfiyyətlə yaşamaq gərəkdir. Ölümlərin ən şərəflisi olan şəhidlik hər adama nəsib olmur. Bizim Əli də bütün cavan şəhidlərin ağası İmam Hüseyn məktəbindən dərs almışdı...”
19 yaşlı Əlinin şəhadəti adi ölüm olsaydı, bəlkə ata-anası üçün
onun itkisi daha çətin və əzablı olardı. Lakin kövrəlib, için-için ağlasalar da, şəhid atası-anası olduqları üçün daxillərindəki ağrı-acılarına sinə gərirlər.
Şəhid əsgərimizin yas mərasimi təkcə ata-baba ocağında deyil,
ölkədən kənarda da keçirilib. Yeddi mərasimində Rusiya Federasiyasının Sankt - Peterburq şəhərində yaşayan soydaşlarımız onun
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ruhuna ehsan verib, dualar oxutdurublar. Məzarının ziyarətinə
uzaq şəhərlərdən gəliblər. Məşhəd şəhərində yaşayan mədrəsə
yoldaşları telefonla ata-anasına başsağlığı verib, səbr diləyiblər.
Böyük Kolatan kəndinin küçələrindən birinin şəhid Əli Quliyevin
adını daşıması barədə təşəbbüs irəli sürülüb. İdman yarışlarında
aldığı kubok Masallı rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyində saxlanılır. Bakıda S.C.Pişəvəri adına Respublika Humanitar Fənlər Gimnaziyasının sinif otaqlarından biri şəhid Əli Quliyevin adını daşıyır.
Atasının dediyinə görə paytaxtın Xətai rayonunda Mübariz Nəcəfov adına 86 saylı tam orta məktəbində Əli Quliyevin xatirə
guşəsi yaradılacaq. Hal-hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin "N"
saylı hərbi hissədə xidmətdə olan qardaşı Məhəmməd vaxti ilə
Əlinin yaratdığı “İnstagram” hesabını elə onun öz adı ilə idarə
edir... Bir sözlə, şəhid Əli Quliyevin yarımçıq qalan ömrü neçəneçə insanın ömründə yaşayır...

Biz də öz növbəmizdə şəhidin xatirə guşəsinə qoymaq üçün Tehranda nəşr olunmuş “Adəm və Həvva” kitabımızı atasına hədiyyə
edib, Allahdan Əliyə və bütün şəhidlərimizə rəhmət dilədik. Vətənin qəhrəman oğullarını unutmadıq, unutmayacağıq, unutdurmayacağıq! Şəhidlər behiştin zəvvarlarıdır. Tanınmış Lənkəranlı şair Tofiq
Həsənli isə şəhid Əli Quliyevin xatirəsinə həsr elədiyi şeirlərdən:
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Gözünü Məşhəddə açdın dünyaya,
Sən imam Rzanın əmanətisən.
Burda dərdisənsə ata-ananın,
O biri dünyada səadətisən.
Yenilməz ordunun məğrur əsgəri,
Allah öz yanına ruhunu aldı.
Özün adın ilə vətənin oldun,
Bizə medalların təsəlli qaldı.
İndi bu medallar səndən danışır.
Danışır bizlərə igidliyindən.
Qəhrəmancasına şəhid olmaqla,
Allahın yanına ucalmısan sən.
Xalqın Kərbəlayi Əli balası,
Torpağa axıbdır o şəhid qanın.
İndi sən bir kəndin fəxri deyilsən,
Fəxrisən büsbütün Azərbaycanın.
27.04.21
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ŞƏHİD ANASI:
“MƏN AZƏRBAYCAN ANASIYAM,
OĞLUM DA AZƏRBAYCAN OĞLUDUR”
...Hər birimizin qəlbində
müqəddəs bir hiss – doğma
Vətənə olan məhəbbət hissi yaşayır. Könüllü əsgər anası Fatimə Əli qızının qəlbində
olan bu ülvi hiss nişanlı oğlunu Vətənin, xalqın müdafiəsinə təmtəraqla yolladığı gün
dillərdə əzbər oldu. Sanki ana
öz oğlunu müharibəyə yox,
toy-düyünə yola salırdı. Həmin
gün Fatimə xanım təkcə doğma
oğlu Cəbrayıla deyil, erməni
qəsbkarlarına qarşı ölüm-dirim savaşına qalxan 415 nəfər könüllü əsgərə xeyir-dua verdi, ucadan onları cəsarətli olmağa, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin ətrafında bir yumruq kimi birləşməyə,
mənfur düşmənin başına “daş” yağdırmağa səslədi: “Azərbaycan
sizə dədə-babalarınızın əmanətidir. Əmanət olan bu Vətəni qorumaq hər birinizin borcudur. Vətən sevgisi sizə ananızın südü
ilə verilib... Mən Azərbaycan anasıyam, oğlum da Azərbaycan
oğludur... Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev!..”
Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov
könüllü əsgərləri fədakarlığa, qəhrəmanlığa çağıran çıxışına görə
Fatimə xanıma təşəkkürünü bildirərək dedi: “Biz sizin kimi Azərbaycan anaları ilə fəxr edirik və qarşınızda baş əyirik.”
...Aradan çox keçmədi ki, ordumuzun əks-hücumu nəticəsində
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bütün cəbhəboyu düşmənə layiqli cavab verildi, uzun illər işğal altında olan yaşayış məntəqələrimiz bir-bir erməni faşistlərinin tapdağından təmizlənməyə başladı.
Qısa tanıtım: Qasımov Cəbrayıl Baloğlan oğlu 1996-cı il
iyulun 19-da Masallı rayonunun Ərəb kəndində anadan olub.
2002-2013-cü illərdə Rafiq Əlihəsənov adına Masallı şəhər 1
saylı tam orta məktəbində təhsil alıb. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 2014-cü ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Tərtər rayonunda, “N”
saylı hərbi hissəsində rabitəçi kimi xidmət edib. 2016-cı ilin
yanvar ayında ordu sıralarından tərxis olunub. 2020-ci il sentyabrın 29-dan Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azadlığı
uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü olaraq qatılıb.
İştirak etdiyi hərbi əməliyyatlarda böyük şücaət göstərərək
düşmən mövqelərinə sarsıdıcı zərbələr endirib. Oktyabrın 8-də
Füzuli rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə son nəfəsinədək vuruşaraq qəhrəmancasına şəhid
olub. 9 oktyabr 2020-ci il tarixdə doğulduğu Ərəb kənd qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Cəbrayıl Qasımov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif
edilib.
“Oğlum mənim yarımçıq işimi tamamlayaraq şəhid oldu”
Cəbrayılın atası Baloğlan Cahangir oğlunu gənclik illərindən
zəhmət adamı kimi tanıyıram. Birinci Qarabağ müharibəsində tank
qoşunları taqımında döyüşərək 4 ilə yaxın qanlı-qadalı savaşın hər
üzünü görmüşdü. Yeganə oğlu Cəbrayıl da uşaq çağlarından atasının müharibədə həlak olan silahdaşları barədə söhbətlərinə qulaq
asa-asa qəlbində düşmənə qarşı nifrət hissi kök atmışdı.
...Anası deyir ki, Cəbrayıl qəlbindəki Vətən sevgisini, Azərbay251
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canın üçrəngli bayrağına olan ehtiramını ilk dəfə 6 yaşında ikən
büruzə vermişdi. O gün kiçik toy məclisinin açılış lentini kəsmək
ona təklif olunanda Cəbrayıl inadkarcasına etiraz etmişdi: “Əgər
Bayrağımızı gətirməsəniz, lenti kəsməyəcəyəm.” O zaman 6 yaşlı
uşağın Bayraq sevgisi təkcə ata-anasına deyil, bütün məclis əhlinə
sevinc hissi yaşatmışdı.
Həqiqi hərbi xidmətdən sonra musiqi sənətinə həvəsi olan
Cəbrayıl anasının boya–başa çatdığı qonşu Xırmandalı kəndindən
sevib-seçdiyi qızla nişanlanmışdı. Rayon mərkəzindəki şadlıq sarayında təyin olunmuş toy gününə sayılı günlər qalırdı. Lakin Novruz
bayramı ərəfəsində pandemiya səbəbindən mart ayının 16-dan
toylar təxirə salındığından atası toyun tarixini noyabrın 15-dən
sonraya dəyişməli olur.
...Azğın düşmənə qələbə çalmaq əzmi ilə Vətən müharibəsinə
könüllü yola düşəndə nənəsi Sevil Yusubova ərklə nəvəsinə: “Ay
Cəbi, nənə qurban, axı sən nişanlısan, getmə” deyəndə o, cavab
verib ki, torpaq da namusdur, qeyrətdir: “İllərdir ki, yağı düşmənin
tapdağı altında qalıb, getməliyəm, artıq bu xəcalətə son qoymağın vaxtı çatıb. Bir də ki, atamı müharibədə qoruyan Allah məni
də qoruyar...”
...İndi şəhid oğlu barədə danışan atası belə deyir: ”Oğlum
mənim yarımçıq qoyduğum işi tamamlayaraq şəhid oldu. Bütün şəhid valideynlərinə başınızı dik tutun, Vətən sağ olsun deyirəm...” Şəhid atası ilə söhbətimizə Birinci Qarabağ müharibəsində doğmaları şəhid olan Ərəb kənd məscidi dini icmasının
sədri axund Əhliman Hüseynov və qonşu Hacıtəpə kəndindən
olan şair-publisist Əlizaman Baxış da qoşulurlar. Yeri gəlmişkən,
hər iki ziyalı uzun müddət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olublar.
Deyirlər, Vətənə sevginin əsası həm ailədə, həm də məktəbdə
qoyulur: “Elə bu sevginin gücünə Cəbrayıl kimi vətənpərvər cavanlarımız canlarından keçib xalqımızın 30 illik torpaq həsrətinə
son qoydular...”
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Şəhid qanı çiçəkləyən Vətən torpağı, yaxud
bir cüt yadigar göyərçin və çaylaq daşı
Şəhid əsgərimizin bibisi Nazlı xanım deyir ki, qardaşım oğlu
Vətəni ata - anasından, nişanlısından da uca tutdu. Qara libas
geyinmiş bacıları Ulduzə, Firuzə və Ruziyə Cəbrayılın tez - tez
təkrar etdiyi bir ifadəni dilə gətirirlər: “Oğul varsa Vətən var,
Vətən varsa oğul var...” Onlar yaxşı bilirlər ki, şəhid qanı axmayan torpaqdan Vətən olmaz. Şair demişkən, “oğul” sözündən şəhid, “şəhid” sözündən Vətən ətri gəlir. Vətən müharibəsinə yola
düşdüyü gün bacıları ağlayanda Cəbrayıl gülə -gülə onlara belə
deyib: “Siz fəxr etməlisiniz ki, mən Vətəni, sizi müdafiə etməyə
gedirəm.”
...Bu gün Cəbrayılın cismən yoxluğu bacılarına ağır gəlsə də,
onunla qürur duyurlar. Atası Baloğlan Cəbrayıldan yadigar qalan
bir cüt göyərçini göz bəbəyi kimi qoruyur. Deyir ki, hər dəfə göyərçinlər qanad açıb səmaya qalxanda mənə elə gəlir ki, göy qübbəsində onlar oğlumun ruhu ilə görüşürlər...
Döyüş bölgəsindən Cəbrayılın anasına göndərdiyi hamarlanıb
yuvarlanmış çaylaq daşını Fatimə xanım yadigar saxlasa da, kövrələrək heyrətlə deyir: “Mən hələ də Cəbrayılın göndərdiyi bu daşın mənasını bilmirəm..”
Kim bilir, bəlkə düşmənin başına mərmiləri, güllələri yağış
kimi yağdıran Cəbrayıl anasına könüllü əsgərlərin qarşısında çıxış
edib, güvən verdiyi günü, “mənfur düşmənin başına daş yağdırın”
sözünü xatırlatmaq istəmişdi. Bəlkə də ovuc içinə sığışan o daş
köksündə şəhid qanı çiçək açan işğaldan azad olunan Vətən torpaqlarının rəmzi idi?!. “Min oğul yoxluğu bilinməz anam, bir ovuc
torpağın yoxluğu qədər...”
Xırmandalı kəndindən döyüş yoldaşı Əli Fərzəliyevin dediyinə
görə, sinəsini Vətənə sipər edən Cəbrayıl düşmən qarşısından bir
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addım da geri çəkilmədən son damla qanına qədər vuruşmuş,
qəhrəmancasına həlak olaraq, qanı ilə Vətən torpağında iz qoymuşdur...
“Şəklinlə bəzənib bəylik otağın...”
Valideynləri Cəbrayılın müxtəlif illərdə çəkilmiş şəkilləri ilə
bəzənmiş bəy otağını sanki kiçik xatirə muzeyinə çeviriblər. Taleyin qismətindən qaçmaq olmur. Şəhidin xatirə guşəsində bəylik
kostyumu ilə əsgər paltarı yan-yana asılıb. Şəhid ata - anası üçün
indi yeganə təsəlli torpaq uğrunda canını fəda edən Cəbrayılın
adının unudulmamasıdır.
Şəhid valideynləri dövlətin onlara göstərdiyi diqqət və qayğını
yüksək dəyərləndirirlər. Rayonun rəhbəri Şahin Məmmədov 1-ci
müavini Məmmədhüseyn Hüseynovla birlikdə şəhid Cəbrayıl Qasımovun valideynlərini ziyarət edib, onların qayğıları ilə maraqlanıblar.
Şəhidin ata-baba yurdu Ərəb kənd qəbiristanlığındakı məzarının ziyarətinə gələn gənclər ruhu qarşısında baş əyib deyirlər:
"Səninlə fəxr edirik, Azərbaycan oğlu, məzarın and yerimiz, inam
yerimizdir...”
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, biz Qələbəni döyüş meydanında şəhidlər verərək qazandıq.
Onlar torpağımızı düşməndən qarış-qarış azad edə-edə bu Qələbəni, bu Zəfəri xalqımıza nəsib etdilər. Ona görə də bu Qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan zabitidir.
Azərbaycan xalqı sübut etdi ki, yenilməz, məğrur xalqdır.
8 may 2021-ci il.
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XATIRƏ GUŞƏSİNDƏ NİŞAN ÜZÜYÜ SAXLANILAN ŞƏHİD
Xalq artisti Canəli Əkbərova
qohumluğu çatan mahmudavarlı baş çavuş Nayib Qasımov
ulu babasının adını şərəflə
daşıdı. Ədəb-ərkanı, mərifəti
ilə el içində hörmət qazanan
Nayib 24 il ömür sürsə də nəsillərə örnək ola biləcək mənalı ömür yaşadı. Onun hərbi
qulluqçu kimi ən böyük arzusu Vətən torpaqlarını işğaldan
azad etmək idi. Nayib buna
nail oldu və könüllərdə, yaddaşlarda əbədi yaşamaq haqqı
qazandı.
Qısa tanıtım: Qasımov Nayib Akif oğlu 1997 - ci il iyunun 12də Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində anadan olub. 2004
- 2014 - cü illərdə Mahmudavar kənd tam orta məktəbində təhsil
alıb. 2015-ci ilin iyul ayının 13-də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsi tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
2015 - 2017- ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin "N" saylı
hərbi hissəsində müddətli həqiqi xidmət edib. Xidməti boyunca
bir neçə dəfə nümunəvi hərbi xidmətinə görə fəxri fərmanlarla
təltif olunub.
Hərbi xidməti bitirəndən sonra könüllü olaraq ordu sıralarında
qalıb. 3 aylıq hazırlıq kursu keçəndən sonra çavuş rütbəsində hərbi qulluqçu kimi Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin “N” saylı hissəsində xidmət etməyə başlayıb.
255

Nurəddin ƏDİLOĞLU

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində Lələtəpə uğrunda və 2020- ci
ilin Tovuz döyüşlərində iştirak edib. Aprel döyüşlərində göstərdiyi
rəşadətə görə "Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi" yubiley medalı
ilə təltif olunub.
2020- ci il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun növbəti
silahlı təxribatına qarşı başlayan Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə kəşfiyyatçı kimi həmişə öndə olub. Göstərdiyi şucaətə görə döyüş səngərində baş çavuş rütbəsinə layiq görülüb.
Oktyabrın 5-də Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndinin mənfur
düşmənlərdən təmizlənməsində igidlik göstərib. Şəhid yoldaşlarının nəşini döyüş meydanından çıxararkən başından aldığı qəlpə
yarasından şəhid olub.
Oktyabrın 6 – da nəşi doğulub boya-başa çatdığı Mahmudavar kəndində böyük izdihamla son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Nayib Qasımov ölümündən sonra "Vətən uğrunda", “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”Hərbi xidmətlərə görə" medalları ilə təltif edilib.
Hərbi sirri atasına da bildirməzdi
...O, hərbi xidməti barədə evdə heç vaxt söz açmazdı. Hətta
Aprel döyüşlərində iştirakını belə ailəsindən gizlətmişdi. Atası Akif
deyir ki, həmin döyüşlərdə iştirak edən qonşumuzun əsgər övladına görə çox narahatçılıq keçirərdik. “Sən demə, bizim oğlumuz
da həmin döyüşlərdə imiş...”
Sonralar atası Lələtəpə fatehinə “Biz də vaxtılə hərbi xidmətdə
olmuşuq, döyüşlərdə iştirak etmişik. Hərbi sirrin nə olduğunu yaxşı bilirik” -deyəndə Nayib bildirib ki, ata, sizin dövrünüz başqaydı,
bizimki başqa...
Özündən 5 yaş kiçik qardaşı Rəşad, ya da başqa biri onu ordu
ilə bağlı sorğu-suala tutanda təmkinlə: “Hərbi işlərin sizə aidiyyatı
yoxdur, yaxşı olar ki, mənə özünüzdən danışasınız!”- deyirdi.
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Nayib Müdafiə Nazirliyinin “Gizir hazırlığı kursu”na qəbul olmağı, hərbi sahədə təhsilini davam etdirməyi arzu edirdi. Bir il
idi ki, qonşu Lənkərandan sevib-seçdiyi qızla nişanlanmışdı. Yaxın
günlərdə ailəsi onun toyunu etməyi düşünürdü.
2020-ci ilin iyulunda Nayib məzuniyyətə gəlmişdi. 3 gün keçməmiş hərbi hissəyə dönməyə hazırlaşdığını görəndə atası ondan
soruşub: “Axı sənin mənzuniyyətin yeni başlayıb?”
Ata-anası narahat olmasın deyə erməni silahlı qüvvələrinin
atəşkəs rejimini pozaraq Tavuş mərzi və Tovuz rayonu əraziləri boyunca başladığı döyüşlərə xususi təyinatlı kimi qatılacağını bildirmədən yola düşür.
Əmisi, ehtiyatda olan zabit Tofiq Qasımov deyir ki, Nayib məktəbli vaxtlarından vətənpərvər uşaq olub. Sadə və mehriban rəftarı ilə hamının rəğbətini qazanmışdı, həm də öz işində çox məsuliyyətli idi.
“Rəbbimiz bizi gedəcəyimiz yola yönləndirir”
Adını daşıdığı ulu babası kimi Quran oxuyan, namaz qılan olub.
Atasının dediyinə görə, Nayib hətta hərbi xidmətdə ibadətindən qalmayıb, hər il ramazan ayında oruc tutub. Dinə bağlı olduğu üçün həmişə deyirdi ki, Allah insana nə məsləhətdirsə, onu da qismət edir:
“Rəbbimiz bizi gedəcəyimiz yola yönləndirir.” Gözü, könlü tox olub.
Sentyabrın 19-da son dəfə evə gəlib şənbə-bazar gününü ailəsi
ilə keçirsə də öz aləmində gəzib-dolaşıb. Babası Adıgözəl kişi həmin günü xatırlayıb deyir: “Elə bil bizimlə vidalaşmağa gəlmişdi.”
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüşlərə qatılan Nayibin toy gününü gözləyən bacısı Rufanə deyir ki,
onun müharibədə iştirak etdiyini bilirdim. ”Oktyabrın -3 də telefonla danışanda ağlaya-ağlaya dedim ki, bacı qurban özünü qoru! Nayib dedi ki, hər şey yaxşıdır, ağlama. Mənimlə elə danışırdı ki, sanki
müharibədən deyil, rahatca kabinetdə oturub söhbət edirdi...”
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Nayib kəşfiyyat qrupu ilə Suqovuşan, Füzuli istiqamətlərində
hərbi əməliyyatlardan sonra Cəbrayıla göndərilmişdi. Oktyabrın 4
-də döyüş tapşırığını layiqincə yerinə yetirmişdi. O gün Cəbrayıl rayonunun doqquz kəndi silahlı qüvvələrimiz tərəfəindən işğaldan
azad edilmişdi. Baş çavuş Nayib Qasımov son döyüş əməliyyatında
oktyabrın 5-də olub.
Mərmi dalınca mərmi, itki dalınca itki, ölüm dalınca ölüm, torpaq dalınca torpaq... Müharibədə qəhrəmanlıq göstərməyə bircə an da bəs`edir. Nayib son anda şəhid olmuş döyüş yoldaşlarını
ərazidən çıxaran zaman düşmənin ağır artilleriya atəşi nəticəsində başından ölümcül qəlpə yarası alır və şəhid olur.
Bu üzükdə bir dünya sevgi xatirəsi var...
Azərbaycanın hər guşəsində olduğu kimi Masallıda da bütün
şəhid evlərinin darvazasında üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Mahmudavarda Nayibin nənəsi Xanım Qafarova gözlərini hələ də qapıdan yığmayıb. Deyir ki, Nayib çox qısa ömür sürdü, amma heç
vaxt ata-anasını, bizi incitmədi, məktəbdə müəllimləri, əsgərlikdə
komandirləri həmişə ondan razılıq elədilər.
Dünyada ən ağır görüş isə Nayib kimi igid övladları müharibədə şəhid olmuş atalarla, analarla olan görüşdür. Nayibin anası
Raifə xanım deyir ki, kəndimizdə hər kəs onun toyunu gözləyirdi...
Şəhid ata-anasını da, doğmalarını da ən çox göynədən nişanlı Nayibin nakam qalan sevgisi, yarımçıq qalan arzu və xəyallarıdır.
Bəli, neçə sevgiləri, neçə toyları, neçə sevincləri yarımçıq qoydu
müharibə... Fəqət, qələbə sevinci bütün yaralarımıza məlhəm oldu.
Baş çavuş Nayib Qasımov bir evdən deyil, bir eldən gedən oğuldur! Şəhidin adına yaradılmış xatirə guşəsində saxlanılan nişan
üzüyünü görəndə atası Akifə, qardaşı Rəşada təsəlli verməyə, söz
adamı olsam da, aciz qaldım. “İlahi, bu üzükdə yarmçıq qalmış bir
sevgi hekayəti vardı...” İçimdə qovrula-qovrula xalq şairi Ramiz
Rövşənin bu şeirini xatırladım:
258

ŞƏHİDLİK MANİFESTİ
Dilin yansın, dil yiyəsi,
Söz deməyə dilim gəlməz.
Bu nə sirdi, sirr yiyəsi,
Gedən gedər, gələn gəlməz.
Dünya, yolların yorulsun,
Suların axsın, durulsun,
Ev yıxan, qapın vurulsun,
Bu qapıya gəlin gəlməz.
Göydə bulud dolar gedər,
Quşlar qanad salar gedər,
Oğulları alar gedər,
Analara ölüm gəlməz...
Sinəsində dağ boyda oğul yarası gəzdirən şəhid analar da qəhramandılar.
...İndi bu dünyanın harasındasa müharibədə yenə gildir-gildir
qanlar axıdılır. Yenə hardasa bir nişanlı qız bənövşə çiçəyi kimi
boynunubükük dayanıb həmin müharibədə düşmənlə döyüşən
Vətən oğlunun yolunu intizarla gözləyir. Hardasa bür cüt əsgər
çəkməsi yenə boş qalıb. Yenə şəhid oğlunun tabutunu beşik kimi
yırğalayan bir ana ciyərparəsinin həyət-bacada ayağı dəydiyi yerlərə boylanıb oxşama deyir:
Mən aşiq göyəm yerlər,
Göyərmiş göyəm yerlər.
Mənə nişanə qaldı,
Ayağın dəyən yerlər...
19.06.2021
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MƏRDANƏLİK ŞƏHİD RUHUNUN ZİNƏTİDİR...
...Yeniyetmə yaşlarından əyninə hərbi mundir geyinmək,
zabit olmaq və torpaqlarımızı
işğaldan azad etmək arzusunda
olan Əlimərdan babasının adının işığında böyüyüb boya-başa çatmışdı. Mübarək baba adı
ona həm də Vətənə, torpağa
sədaqət, haqq yolunda cəsarət,
dəyanət, mərdlik və mərdanəlik rəmzi kimi miras qalmışdı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
zabiti kimi Əlimərdan Quluzadə
ilk dəfə 2016-cı ildə Aprel döyüşlərində ölümlə üz-üzə gəlmişdi.
Amma mənfur düşmənin qabağından bircə addım da geri çəkilməmişdi. Vuruşaraq sevə - sevə daşıdığı baba adını, Vətən qarşısında sədaqət andını, zabit şərəfini uca tutmuşdu. Düşmənə məxsus
neçə-neçə hərbi texnikanın, artilleriya qurğusunun, o cümlədən
canlı qüvvələrin məhv edilməsi ilə nəticələnən həmin döyüşlərdə
23 yaşlı leytenant Əlimərdan Quluzadə mətinlik göstərib, düşməni strateji yüksəkliklərdən geri çəkilməyə məcbur etmişdi. Əslində
Azərbaycan torpaqlarında illərlə sülənən erməni faşistləri üzərində Zəfərin təməli həmin qısamüddətli Aprel döyüşləri zamanı qoyulmuşdu.
Fəqət yırtıcı və dağıdıcı mənəviyyata sahib olan düşmən yenə
xam xəyallardan əl çəkmirdi. Təmas xəttində yeni-yeni təxribatlar törətməklə təcavüzkar siyasətini davam etdirirdi. 2020-ci ilin
27 sentyabrında artıq erməni hərbi-siyasi qudurğanlığına son
qoymağın vədəsi çatdı. Təbii ki, dünya var olandan yağılarla çə260
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kişmələr də olub, müharibələr də... Azərbaycan tarixində də belə
taleyüklü məqamlarla zəfər dolu qəhrəmanlıq səhifələri az olmayıb. Babalarımızın bizə əmanət etdiyi cənnət Vətənimizi qorumaq
xalqımızın mərd oğulları üçün həmişə inanc, iman, amal və övladlıq borcu olub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş leytenantı, 27
yaşlı Əlimərdan Quluzadə də belə oğullardan biri idi.
Əlimərdan “Mərdlərin Əlisi” deməkdir
Qısa tanıtım: Baş leytenant Quluzadə Əlimərdan Fəttah oğlu
14 fevral 1993-cü ildə Masallı rayonunun Birinci Yeddioymaq kəndində anadan olub. Kənddə ibtidai sinfi bitirəndən sonra orta təhsilini Sumqayıt şəhərində 5 saylı tam orta məktəbdə davam etdirib. Yeniyetmə vaxtlarından hərb sənətinə marağı olan Əlimərdan
2008-2011-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə və
2011-2015-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində təhsil alaraq leytenant rütbəsi ilə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Quru Qoşunlarında xidmətə başlayıb. Bakı şəhərinin
Müşfiq qəsəbəsində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə Vətənə xidmət borcunu şərəflə yerinə yetirib. 2016-cı ildə Aprel döyüşlərinin
fəal iştirakçısı olub. Döyüş və ictimai-siyasi hazırlıqda fərqləndiyinə görə Fəxri Fərmanla təltif olunub. 2018-ci ildə baş leytenant
hərbi rütbəsinə layiq görülüb.
2020-ci ilin 27 sentyabrında Sumqayıtın Corat qəsəbəsində yaşayan həyat yoldaşı ilə iki qız övladını ana-atasına əmanət edib və
Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda
başlanan Vətən müharibəsinə peşəkar tank komandiri kimi qatılıb. Öz ekipajı ilə cəbhənin ön hissəsində döyüşərək keçilməz yollardan keçib gedib və gələcək nəsillər üçün örnək ömrünün şərəfli
səhifələrinə “Vətən” yazaraq şəhid olub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə baş leytenant Əlimərdan Quluzadə ölümündən sonra
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"Vətən uğrunda" və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilib.
“Yetim” adlı tankın komandiri
Əlimərdan Quluzadə düşmənə gözdağı verən nəhəng döyüş maşınının uzun lüləsinə ağ
rənglə “Yetim” sözü yazmışdı.
Sumqayıtda yaşadığı 15 il ərzində tanış-bilişləri bir-birinə zarafatla “yetim” deyə xitab edərdi.
Əlimərdan da qanlı-qadalı döyüşlərdə dost kimi güvəndiyi
tankına “Yetim” adı qoymuşdu.
Müharibə başlanandan iki gün
sonra kiçik qardaşı Həmid də
onun ardınca könüllü olaraq cəbhəyə yollanmışdı. Bir- birindən
uzaq cəbhələrdə döyüşsələr də, Əlimərdan qardaşına zəng edəndə onu işğalçı düşmənlə mübarizəyə ruhlandırıb deyirdi: “Bütün
torpaqlarımızı azad edəcəyik, mən sənin, sən də mənim arxamda
olacaqsan!..”
Komandiri olduğu tankın ekipajı ilə ermənilərə divan tutan
Əlimərdan bir neçə dəfə yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından
çıxararaq tibbi yardım məntəqəsinə də çatdırmışdı. Silahdaşlarının xatirəsinə istinad edərək atası Fəttah deyir ki, döyüşlərdə
Əlimərdan həmişə irəli can atıb, yoldaşlarına ürək-dirək verib:
“Qorxmayın, baxın görün, düşmən bizim qabağımızda necə qaçır?
Biz qələbə çalacağıq... Ermənilərdən bütün şəhidlərimizin qisasını
alacağıq...” Evə zəng edəndə tez-tez qızları Dənizi, Dəryanı soruşur, onların telefonda səsini eşitmək istəyirdi. Dünyaya göz açacaq
üçüncü qız övladının adını Fatimə qoymağı tövsiyə edəndə ömür262
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gün yoldaşı ona: “İnşallah, gələrsən, uşağın adını özün qoyarsan!”
deyə cavab verib.
Əlimərdanın ən böyük arzusu Qələbə sonluqlu döyüşlərdə
iştirak etmək, “Yetim”lə Azadlıq meydanında Zəfər paradından
keçmək idi... Qara rəngli tank komandiri mundirinin altında qəlbi
böyük Qələbə eşqi ilə döyünən Əlimərdan son dəfə Fuad adlı dostuna zəng edib, Füzulidə azad etdikləri torpaqlara Zəfər bayrağı
sancdıqlarının müjdəsini verib. Müharibədə ölüm qaşla-göz arasında adamı yaxalayır. Vətən torpağını isidən şəhid qanı ilə arzuları yarımçıq qoyan ölüm qoxusu bir-birinə qarışır... Oktyabrın 6-da
səhər hava çiskinli olsa da şiddətli döyüşlər davam edirdi. O gün
baş leytenant Əlimərdan Quluzadə qələbə ətirli döyüş meydanında qəhrəmancasına şəhid oldu. Oktyabrın 8-də onun Azərbaycan
bayrağına bükülmüş tabutu böyük izdihamla Masallı rayonunun
Birinci Yeddioymaq kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırıldı.
Şəkillər “dil açıb” danışan zaman...
Əlimərdan Quluzadənin ailə albomunda saxlanılan şəkillərinin
çoxu kursantlıq və zabit həyatı ilə bağlıdır. Onun bütün şəkillərindən məğrurluq və qətiyyət boylanır, qalibanə təbəssümlərində
adına xas olan əyilməzlik, mərdlik və mərdanəlik duyulur. Bu şəkillərə baxarkən Əlimərdanın qəlbində Vətənə məhəbbətinin nə qədər güclü olduğunun şahidinə çevrilirsən. Sanki 27 yaşlı bir gəncin
deyil, dünyagörmüş müdrik və comərd müsəlman kişisinin obrazı
ilə tanış olursan. Qədim Oğuz elinin deyimidir: “Cənnətin qapısını
comərdlər açar.” Allah dərgahında şəhidlik mərtəbəsinin peyğəmbərlikdən sonra ən yüksək zirvə olması ilə bərabər, həm də qız
övladı barədə hədisi – şəriflərdə deyilən bütün əxlaqi keyfiyyətlər
Əlimərdanın nurlu simasında təcəssüm tapmışdı. Həzrəti Peyğəmbərin “Qız uşaqlarını xor görməyən atalarla behiştdə yan-yana
olacağıq” buyuruğu da Əlimərdana şamil olunur. Qız uşaqlarını
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çox sevən şəhid zabitimizin Zəfər günündən 5 ay sonra 2021-ci il
martın 8 - də Fatimə adlı üçüncü qız övladı da dünyaya göz açdı.
Zəruri xərcləri “YAŞAT” Fondu tərəfindən qarşılanan Fatimə anasının qucağında Novruz bayramı günlərində bacıları 3 yaşlı Dəniz və
2 yaşlı Dərya ilə Masallıya şəhid atasının məzarının ziyarətinə gəldi. Fidanlarının şəhid atalarının məzarı önündəki görüntülərinə
baxanda necə kövrəlməyəsən, necə qəhərlənməyəsən? Ürək
belə məqamda ney kimi nalə çəkməsin neyləsin?!.
Şəhid zabitimizin Birinci Yeddioymaq kəndində yaşayan əmisi Almaz Quluyev deyir ki, Vətən müharibəsindən bir az əvvəl
Əlimərdan məzuniyyətə gələndə bütün qohum - əqrəbası ilə birbir görüşüb. “Hətta bir gündə iki-üç qohumunun evinə baş çəkirdi.
Elə bil şəhid olacağı ona agah olmuşdu və doğmaları ilə vidalaşmağa gəlmişdi...”
Şəhid ailəsinə qayğı həm də şəhidin ruhuna ehtiramdır
Əlimərdan Vətənini necə sevirdisə, ailəsini, uşaqlarını da elə
sevirdi. Ötən payız Zəfərinin qəlbimizdə yaratdığı Bahar ovqatı ilə
bugünlərdə Vətən müharibəsinin cəsur komandiri, şəhid baş leytenant Əlimərdan Quluzadənin ailəsinin yaşadığı Sumqayıt şəhərinə yollandım. Ailənin Corat qəsəbəsində çarəsizlikdən sığındığı
“ünvanı” tapmaqda Səid Xəlilov adlı həmkəndlisi yardımçım oldu.
Şəhidin atası Fəttahla, qardaşı Həmidlə həmsöhbət olduq, qızları
Dəniz və Dərya kəpənək kimi ətrafımızda gəzib-dolandılar. Körpə
Fatimə isə beşiyində dərin yuxuya getmişdi. Şəhid zabitimizin 3 qız
uşağının atasız qaldığını böyük hüznlə dilə gətirən babaya, qəhərdən səsi titrəyən gənc Həmidə hansı sehirli söz deyəsən ki, yaralı
qəlblərinə təsəlli olsun?!
Sözsüz ki, Əlimərdan canından artıq sevdiyi Vətən uğrunda
əbədiyyətə qovuşaraq xalqımızın yaddaşında əbədi iz qoyub.
Xalqın yaddaşında yaşamaq isə hər kəsə qismət olmur. Amma onu
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da unutmaq olmaz ki, Əlimərdan Quluzadə təkcə ata-anasına deyil, həm də bizlərə üç övlad əmanət qoyub. Onlara diqqət və qayğı
şəhid zabitimizin də ruhuna dinclik verər. Şəhidin ailəsinin yaşadığı Corat qəsəbəsi Bakıdan 35, doğulduğu Birinci Yeddioymaq kəndi isə 220 kilometr aralıdır. Doğulduğu və 12 yaşına kimi yaşadığı
kənddə abad küçələrdən biri Əlimərdan Quluzadənin şəkilləri ilə
bəzənib və onun adını daşıyır. Yerli heykəltəraşlar şəhid zabitimizin büstünü hazırlayıblar. Şəhidlərə belə sayğılı münasibət xalqımızın mənəvi dəyəridir. Axı adı dağdan ağır xalqımızın Əlimərdan
kimi şəhid oğullarının qanları bahasına Azərbaycanımızın əzəli
torpaqları düşmən işğalından azad edilib və onların hər biri igidliyi
ilə ürəklərdə əbədi heykəllərini ucaldıblar.
Əminik ki, Corat qəsəbəsində də şəhid zabitimizin xatirəsi tezliklə əbədiləşdiriləcək və mənzilə ehtiyacı olan ailəsi də müvafiq
dövlət qurumlarının diqqətindən kənarda qalmayacaq. Vətən naminə canlarından keçən və bizə Qələbə sevinci yaşadan şəhidlərimizə hamımız borcluyuq. Gəlin, onlara borcumuzu qaytarmağı
unutmayaq!
23 aprel. 2021-ci il
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AD GÜNÜNDƏ NƏŞİ TAPILAN ŞƏHİD:
“QARŞILA AY ANA, DÖNDÜM EVİMİZƏ...”
Qısa tanıtım: Qurbanov Masim Hafiz oğlu 7 yanvar 2001-ci
ildə Masallı rayonunun Ərəb
kəndində anadan olub. 20082017-ci illərdə M. Hacıyev adına Ərəb kənd ümumi orta və X.
Məmmədov adına Xırmandalı
tam orta məktəblərində təhsil
alıb. 2019-cu ilin yanvar ayında
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarına müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. 2020-ci
ilin iyul ayında hərbi xidmətini
başa vurub. Arzusu Fövqəladə
Hallar Nazirliyində işə düzəlmək idi. 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən erməni işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü yola düşüb. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. İgid döyüşçü Qubadlı rayonunun “Qanlı təpə” yüksəkliyi uğrunda döyüşlərdə şəhid
olub. Ölümündən 70 gün sonra tapılan nəşi 10 yanvar 2021-ci ildə
böyük izdihamla doğulduğu Ərəb kənd qəbiristanlığında torpağa
tapşırılıb. Subay idi.
Şəhidlik ölümün gözünə dik baxmaqdır
...Vətənə məhəbbət insanın qəlbində yaşayan, onu doğma yurdunu, xalqını qorumağa sövq edən ən güclü mənəvi-əxlaqi hissdir.
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Hələ həqiqi hərbi xidmətdə olarkən düşmənlə üzbəüz mövqedə
xidmət edən Masim Qurbanov Ali Baş Komandanın döyüş əmrinə
hər zaman hazır olan Vətən əsgərlərindən biri olmuşdur. “Vətəni
qorumaq ən müqəddəs və şərəfli vəzifədir” deyiminin arxasında
Masim kimi mətin, igid, vüqarlı bir gəncin canla-başla durması təsadüfi deyildi. Atası Hafiz Qurbanov Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu, II qrup müharibə əlili idi. Tez-tez övladlarına əfsanəvi “Babək-44” taboru və Milli Qəhrəman Əliyar Əliyevin
başçılıq elədiyi dəstədə birlikdə döyüş yolu keçdiyi silahdaşlarından söz açardı.
...2020-ci ilin yayında hərbi xidmətdən tərxis olunandan sonra Masimin arzusu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional
Mərkəzində mülki müdafiə kursu keçmək idi. 2020-ci ilin iyulunda
Tovuz istiqamətində düşmən təxribatından sonra səfərbərlik və
hərbi çağırış idarələrinə üz tutan Vətənin bütün təəssübkeş övladları kimi, Masim də yaxşı bilirdi ki, dövlət sərhədində baş verənlər
adi sərhəd toqquşması deyildi. Bu, erməni faşistlərinin öz işğalçı
siyasətini davam etdirmək cəhdi idi. Mubariz, qeyrətli oğulların
çoxdan gözlədiyi məqam yetişmişdi. Masim də tərəddüd etmədən sentyabrın 29-da könüllü olaraq silaha sarılıb Vətən uğrunda
savaşa yollandı. İşğal altında olan torpaqlarımızın erməni murdarlarından təmizlənməsində rəşadət göstərdi. İrəlilədikcə, işğaldan
azad etdikləri ərazilərin qələbə sevincini silah yoldaşları ilə birlikdə yaşadı. Artıq astaralı tabor komandiri polkovnik-leytenant Nail
Orucovun aslanları sırasında əks-hücum əməliyyatlarında uzun
məsafə qət edərək Qubadlı rayonu boyunca Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə çatmışdılar. Oktyabrın 29 –da Masim Bazarçay ilə
Həkəri çayı arasında yerləşən “Yazı düzü”ndən ata-anası ilə son
dəfə telefonla danışanda: “Bir azdan döyüşə qalxırıq. Zəhmətinizi
halal edin” demişdi. O gün payız günəşinin Qubadlı dağlarında
qürub çağı idi...
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“Qanlı Təpə”də son döyüş...
Qubadlıda düzəngah yer anlamında olan “Yazı düzü” ətrafındakı “Qanlı dərə”, “Qanlı təpə” və başqa yer-yurd adları qədim
oğuzların yadigarlarıdır. “Qanlı Təpə” strateji yüksəkliyini əldən
vermək istəməyən düşmənlər geri çəkilsələr də, vəziyyəti dəyişmək məqsədilə tez-tez təxribata əl atırdılar. Oktyabrın 30-da
Gorus istiqamətindən güclü artilleriya atəşi nəticəsində taborun
20-dən çox döyüşçüsü həlak oldu. O gün 3 silahdaşı ilə birlikdə
Masim 8 erməni əsgərinin 4-nü sərrast atəşlə yerə sərdi. Ərkivan
qəsəbəsindən olan Sənan Seyfullayevlə sağ qalan 4 düşmən əsgərinin izinə düşərkən şəxsi heyətdən təqribən 200 metr aralanmışdılar. Bu zaman ermənilər xarabazara çevirdiyi kəndin dəmir
qülləsindən onları fasiləsiz minamyot atəşinə tuturlar və... Ertəsi
gün qanını da, canını da Vətən yolunda fəda edən polkovnik -leytenant Nail Orucovla birgə taborun 22 nəfər şəhidinin nəşi döyüş
bölgəsindən çıxarılır. Amma şəhidlərin arasında Masim Qurbanovla, Sənan Seyfullayevin nəşi olmur. Beləcə hər iki döyüşçümüzün
nəşi tapılana qədər itkin sayılır...
Arxa cəbhənin qəhrəman qadınları
44 günlük Vətən müharibəsində xalqımız arxa cəbhədə kitablara sığmayan misilsiz qadın –ana fədakarlıqlarının şahidi də oldu.
Şəhid oğlunun tabutu həyətinə gətirilən gün “Vətən sağ olsun”
deyən analarla bərabər, şəhid ərinin tabutunu çiynində aparan cavan gəlin, nişanlı oğlunun tabutunu xonça ilə qarşılayan və şəhid
balasının tabutu qabağında oynayan ana... Kəfənlik üçün yığdığı
pulu ordumuzun yardım fonduna köçürən ağbirçək nənə...
Düz 70 gün Masimin nəşini gözləyən anası Gülnar Gənciyeva
isə onun tapılmasına iki qoç qurban demişdi. “Mənim də balamın
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payına torpağa qurban getmək düşdü” deyən ana qəhər içində
sadəcə bunları deməklə kifayətlənmirdi, həm də oğlunun nəşinin
torpağa tapşırılacağı gün ehsan edəcəyi qoçları nəvazişlə bəsləyirdi. Arzusu ürəyində, ömrü yarıda qalan Masimin nəşini torpağa
tapşırmaq üçün təkcə ata-anası, qohum-əqrəbası deyil, Ərəb kəndinin böyükdən-kiçiyə bütün sakinləri intizarla gözləyirdilər. “Sənin kimi üç minə yaxın şəhid atası var" deyə 3 oğul 1 qız boya-başa
çatdırmış Gülnar ananı təsəlli edənlər onun ürəyində hansı fırtınaların qopduğundan da xəbərsiz deyildilər. Son günlər arayatı
yuxularında oğlunun evə qələbə bayrağı ilə döndüyünü görən və
“Qarşıla ay ana, döndüm evimizə” deyən Masimin səsindən diksinən ana susqunluğunu özünə sipər eləmişdi...
Masim Qurbanovun adı Vətən tarixinə əbədi həkk olunan, İkinci
Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən minlərlə igidlərimizin cərgəsində idi. Onun ata-baba ocağına gələnlər isə şəhid anasının oğlunun nəşinin tapılacağı gün üçün bəslədiyi xınalı qurbanlıq
qoçlara baxıb dərindən köks ötürürdülər... Masimin anası “Dədə
Qorqud” dastanındakı qadın qəhrəmanları xatırladırdı...
Oğlunun nəşini axtaran ata
Uzun müddət nəşi tapılmayan Masimin atası Hafiz Qurbanov
vaxtilə özünün döyüşdüyü səngərlərə üz tutub getdi. Hadrutda
hərbi birləşmənin komandiri general-mayor Mayis Bərxudarovla
və Masimin sağ qalan döyüşçü yoldaşları ilə görüşdü. Düşmənin
minaladığı ərazilərə buraxılmayanda atanın təşəbbüsü və təkidi
ilə şəhidlərin nəşini axtaran əməliyyat qrupuna oğlunun ordudan tərxis olunmuş lənkəranlı Mehman və İmişli rayonundan İbrahim adlı silahdaşlarını da qoşdular. 20 yaşının tamam olduğu
gün -2021-ci ilin yanvarın 7-si Masimin tapılmış nəşi sanki Tanrı
tərəfindən onun nigaran ruhuna və ailəsinə sevinc bəxş edən ən
qiymətli “hədiyyə” oldu. Yanvarın 10-da torpağa tapşırmamışdan
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qabaq anasının nəzir elədiyi qurbanlıq qoçları üç dəfə Masimin
tabutunun başına çevirdilər. Şəhidlə vida mərasimində Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq-mühafizə orqanlarının
əməkdaşları, hərbçilər, ictimaiyyət nümayəndələri, ağsaqqallar
və ziyalılar iştirak edirdilər. Oğlunun tabutuna bükülmüş Azərbaycan Bayrağını şəhidin xatirəsinə düzəldilmiş guşədə saxlayan
atası deyir: “Masim həqiqi hərbi xidmətə 2019-cu ilin yanvarın
10-da Masallı şəhərindəki Bayraq Meydanında 30 çağırışçı gənclə
müqəddəs Quranın altından keçib, bayrağımızı öpərək saat 13.00
radələrində yola düşmüşdü. Taleyin işinə bax ki, iki il sonra onun
milli bayrağımıza bükülmüş tabutu həyətimizə elə yanvarın 10da gətirildi və saat 13.00 radələrində nəşi torpağa tapşırıldı...”
Bu ağrı-acının və sonsuz kədərin içində səbirlə danışan atanı Ərəb
kənd məscidi dini icmasının sədri axund Əhliman Hüseynov və hacıtəpəli şair-publisist Əlizaman Baxışla birlikdə dinləyirik. Şəhid
atası deyir ki, oğlumu döyüş bölgəsindən çıxartmağa əsgər yoldaşları can atsalar da, düşmən həmin ərazini atəşə tutduğunda onu
oradan uzun müddət götürə bilməyiblər. “Sonra həmin ərazilər
qalın qar altında qalıb...” Hafiz kimi ataların, Masim kimi oğulların timsalında Vətən sevgisinin miqyasını və ölçüsünü bir qələm
adamı kimi mənə sözlərlə ifadə etmək çox çətindir, amma Birinci
Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan ata ilə İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan oğlunun Vətənə canları, qanları ilə bağlı
olduğundan döyüşdükləri səngərlər sanki dil açıb “danışır.” Ən qəribəsi də budur ki, atanın 1992 - ci ildə düşmənlə döyüşdüyü “Yazı
düzü” ərazisində 28 ildən sonra oğlu vuruşub və qəhrəmancasına
həlak olub...
Son söz yerinə
Masimin doğulub boya-başa çatdığı ata ocağında səliqə -sahmanla yaradılan xatirə guşəsini qonşu kəndlərin sakinlərinin də
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ziyarət etdiklərinin şahidi olduq. Kənd məscidinin yaxınlığında Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsində həlak olan beş ərəbli gəncin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi üçün tikilmiş “Şəhidlər bulağı”
abidə kompleksi də müqəddəs məkana çevrilib... Yazı çapa hazırlanarkən şəhidin atası Hafiz Qurbanovla bir daha əlaqə saxladıq. Bildirdi ki, Müdafiə Nazirliyində qəbuldadır. “Uzun müddət
itkinlər siyahısında olan Masimin nəşi tapılandan sonra adı hərbi birləşmə komandanlığı tərəfindən Müdafiə Nazirliyinə “Vətən
uğrunda”, “Zəngilanın azad olunmasına görə”, “Qubadlının azad
olunmasına görə”, “Cəsur döyüşçü” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmağa təqdim olunub...”
21 aprel 2021-ci il.
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FAŞİZMƏ QARŞI VURUŞAN BABA VƏ NƏVƏ ƏBDÜLRZALAR
Qısa tanıtım: Rəfibəyli Əbdülrza Şəmməd oğlu 2 iyun 1998
- ci ildə Bakı şəhərinin Xətai rayonunda anadan olub. 20042015 - ci illərdə N.Nərimanov
rayonunun Montin qəsəbəsində yerləşən Tahir Həsənov adına 57 saylı tam orta məktəbdə
təhsil alıb. Məktəbi bitirdikdən
sonra 27 iyul 2016 –cı ildən 4
yanvar 2018 - ci ilə kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“N” saylı hərbi hissədə xidmət edib. Hərbi təlimlərdə döyüş vərdişlərinə yiyələnərək topçu ixtisası üzrə təcrübə qazanmışdı.
2020-ci ilin iyulunda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı
nəticəsində Tovuz istiqamətində başlayan döyüşlərdə general Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra Azərbaycanın vətənpərvər gənclərindən biri kimi Əbdülrza da Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə cəbhəyə könüllü getmək üçün
müraciət etmişdi. Sentyabrın 21-dən hərbi təlimlərə qatılmışdı.
Sentyabrın 27-dən başlayan Vətən müharibəsində Qubadlının,
Füzulinin, Xocavəndin azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak edib.
Oktyabrın 23-də Əbdülrza Rəfibəyli Xocavənd- Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Şəhid olandan
40 gün sonra nəşi tapılıb. Dekabrın 4-də Bakının Keşlə qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamları ilə ölümündən sonra “Vətən uğrunda”medalı ilə təltif edilmişdir.
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“Yoxu bölməyi bacaran oğul...”
Əslən Masallının Boradigah qəsəbəsindən olan Şəmməd Rəfiyev Bakı şəhərində dünyaya gələn üçüncü oğluna İkinci Dünya
müharibəsinin iştirakçısı olmuş atası Əbdülrza kişinin adını qoydu.
Hitler faşizmi üzərində qələbədə Azərbaycan əsgəri kimi payı olan
Əbdülrza baba Böyük Vətən müharibəsi adlanan o qanlı-qadalı döyüşlərdə üç dəfə yaralanmışdı. 1988-ci ildə yaşadığı Boradigah qəsəbəsində dünyasını dəyişən babasının adının işığında boya-başa çatan nəvə Əbdülrzanın da taleyinə erməni faşistləri ilə
döyüşmək yazılmışdı. Fəqət, erməni faşistləri Odlar yurdumuzun
dilbər guşəsi Qarabağı işğal edəndə Əbdülrza Rəfibəyli kimi Vətən
uğrunda canından keçən oğullar hələ dünyaya göz açmamışdılar.
Atasının dediyinə görə, boyca ailədə hamıdan uca olan Əbdülün
(əzizləri onu belə çağırardılar-müəl.) Vətən sevgisi də hamıdan çox
hiss olunurdu. Kiçik qardaşının üstün keyfiyyətlərindən danışan
Şahin Rəfibəyli deyir ki, xarakter baxımdan Əbdülrza ilə çox fərqli
olublar. “Mən bir az qaşqabaqlıyam, Əbdül isə çox deyib-gülən,
xoşxasiyyət və mehriban idi. Sözündən dönməzdi... Varı bölmək
olur, amma yoxu bölmək çətindir. Əbdül yoxu bölməyi bacaran
oğullardan idi. Məncə elə bu üstün keyfiyyətlərinə görə də o, ən
ali məqama yüksəldi...”
"Şəhid olsam, ağlamayın, başınızı dik tutun..."
Əbdülrza Azərbaycanın bütün vətənpərvər gəncləri kimi işğal
altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda müharibənin başlayacağı günü, Ali Baş Komandanın hücum əmrini intizarla gözləmişdi. Ortancıl qardaşı Fərhad söyləyir ki, Birinci Qarabağ müharibəsindən bəhs edən filmlərə baxanda Əbdül deyərdi: “İnşallah,
torpaqlarımızı işğaldan azad etmək bizə qismət olar!..”
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Döyüşlərin ilk günündən könüllü əsgər kimi səngərdə olsa da,
anası Səkinə xanımın narahatlığını nəzərə alıb hansı cəbhədə olduğundan bir kəlmə də danışmazdı. Danışanda da həmişə anasına təsəlli verərdi.
Bibisi Tehran xanım Ramazanova da Əbdülrzanın səmimiyyətindən, Vətənə sədaqətindən söz açır: “Övladım yox idi, mən
Əbdülü özümə övlad götürmüşdüm...” Uşaq çağlarından futbola
böyük marağı olan Əbdülrzanın çoxlu dost-tanışı vardı. Həyatında könül verdiyi qız da olub. Çox ailəcanlı idi, atası Şəmməd kişi
xəstələnəndə günlərlə onun qulluğunda durub... Oktyabrın 21 də evə zəng edəndə erməni faşistləri ilə sona qədər döyüşəcəyini
bildirən Əbdülrza deyib: “Atamın iki oğlu var, şəhid olsam ağlamayın, başınızı dik tutun!” Bu, Vətən müharibəsinin 22 yaşlı qəhrəmanının doğmaları ilə son telefon danışığı idi... Düşmənin məhv
edilməsi və Qubadlıda, Füzulidə, Xocavənddə ərazilərimizin işğaldan azad olunmasında şücaət göstərən Əbdülrza Rəfibəyli topçu
olmasına baxmayaraq, həmişə öndə vuruşmağa can atırdı. Növbəti hərbi əməliyyatların birində arzusuna çatdı və könüllu olaraq həmlə bölüyünə qoşuldu. 23 oktyabr 2020 -ci ildə Xocavənd
- Şuşa ətrafında döyüşlər zamanı ön cəbhədə adını Vətən tarixinə
əbədi yazaraq şəhadətə yüksəldi..
“Şəhadətin mübarəkdir, Əbdülrza!”
Bir anın içində insanın dost- doğmalarından ayrılıb torpağın
qoynuna əbədi köçməsi çox ağır iztirabdır. Əbdülrzanın ayrılığı isə
ata-anası, dost-doğmaları üçün ikiqat iztirab idi. Çünki şəhidlik sorağı gəlsə də, nəşi bir müddət döyüş bölgəsində qalmışdı. Atası
Şəmməd kişinin daxilindən gələn səs ona oğlunun nəşinin gec-tez
tapılacağını deyirdi. Beləcə 40 gün getmədiyi ünvan, döymədiyi qapı qalmadı. İnadkar ata övladını torpağa tapşırmaq niyyəti
ilə hətta müharibə bölgəsinə üz tutub getdi. Şəhidin nəşi tapı274
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landa ata-baba yurdu Boradigah qəsəbəsində yaşayan bütün qohum-əqrəbasından Şəmməd kişiyə təkliflər gəldi. Erməni faşistləri
ilə Vətən müharibəsində həlak olan nəvə Əbdülrzanı, alman faşistləri ilə vuruşmuş baba Əbdülrzanın uyuduğu Boradigah qəsəbə məzarlığında dəfn eləmək istədilər. Hətta sosial şəbəkələrdə
Əbdülrzanın Boradigah qəsəbəsində torpaga tapşırılacağı barədə
paylaşımlar da edildi... Azərbaycanın hər bir bölgəsində olduğu
kimi, Masallıda da şəhidlərə hörmət və ehtiram həmişə yüksək
səviyyədə olub. O gün Bakıda - Xətai rayonunda Süleyman Vəzirov
küçəsindəki birmərtəbəli evlərinin pəncərəsinə vurulmuş şəklindən boylanan şəhid Əbdülrza isə qalibanə baxışları ilə dünyaya
sığmırdı. Qəhrəman şəhidi paytaxt ictimaiyyəti böyük izdihamla
dekabrın 4-də Keşlə qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında son mənzilə yola saldı... Şair Ceyhun Qarabağlı o gün Şəhidlər xiyabanına
gələn insan axınını və “gözü yaşlı” payız güllərini poetik dildə belə
tərənnüm etdi:
Gül-çiçəklə yola salır ellər səni,
Allah Əkbər sədasıyla dillər səni,
Payız vaxtı əzizləyir güllər səni,
Payızın da gül-çiçəkdir Əbdülrza,
Şəhadətin mübarəkdir, Əbdülrza.
“Kamalına Vətən eşqi qüvvət verən, şəhadətin vüsalına yetən,
camalına mələklərin nur payladığı” Əbdülrza haqqında sosial şəbəkədə İradə Həsənzadə adlı bir xanım isə yazmışdı: “Mən Əbdülrzanı balaca vaxtından tanıyırdım, cox tərbiyəli, ağıllı oğlan
idi... Yerin cənnət, ruhun şad olsun, şəhidim, bütün Azərbaycan
səninlə fəxr edir.”
...Boradigah qəsəbəsində şəhid əsgərimizin yas mərasimi keçirildi. Qəsəbə sakinləri həmin gün əllərində milli bayraqlarımızı,
Əbdülrza Rəfibəylinin şəkillərini tutub dini mahnılar, dualar oxu275
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ya-oxuya Vətən müharibəsində şəhid olmuş Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 20 yaşlı əsgəri, boradigahlı Məşədi İbrahim Rükabzadənin
məzarını ziyarət etdilər. Və Uca Allahdan bütün şəhid məzarlarını
rəhmət nuruna qərq eləməsini dilədilər.
6 may 2021-ci il
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QISA ÖMRÜN BÖYÜK DASTANI
Qısa tanıtım: Rükabzadə
İbrahim Rasif oğlu 14 oktyabr
2000-ci ildə Masallı rayonunun
Boradigah qəsəbəsində anadan
olub. 2006-2017-ci illərdə Nizami Gəncəvi adına Boradigah 1
saylı tam orta məktəbində təhsil alıb. Orta təhsillə bərabər,
Quran oxumaq və üzgüçülük
təlimləri də keçib. 2019-cu il
aprel ayının 8-də Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Masallı rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. Goranboy rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində xidmətə başlayıb. 2019-cu il iyun ayından xidmətini Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi
Təyinatlı Qüvvələrinin Göytəpədəki “N” saylı hərbi hissəsində davam etdirib.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan
azad eldilməsi uğrunda başlanan müharibədə Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı və Xocavənd uğrunda döyüşlərdə iştirak edib.
Oktyabrın 21-də Xocavənd-Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə igidliklə vuruşaraq qəhrəmancasına şəhid olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamları ilə İbrahim Rükabzadə ölümündən sonra “Cəsur döyüşçü” və “Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”
və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.
277

Nurəddin ƏDİLOĞLU

“Evə gəldiyimi ata-anama sürpriz edərik...”
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə (XTQ) xidmət edən İbrahim Rükabzadənin ordu sıralarından tərxis olunmağına yeddi gün qalmışdı. 2021-ci ilin 21 sentyabrında qardaşı Nihada zəng edəndə
oktyabrın 5-də evlərində olacağını bildirmişdi: “Amma ata-anamın
xəbəri olmasın, məni sən özün qarşılayarsan, sonra birlikdə evə
gedib gəldiyimi ata-anama sürpriz edərik...”
Hərbi xidmətini başa vurandan sonra ali təhsil almaq arzusu
ilə yaşayan İbrahim tarixi mövzuda yazılmış bədii kitabları mütaliə
etməyi çox sevirdi. Əsgər yoldaşlarında bəzən soyadı sual doğururdu.“Niyə valideynlərinin soyadı ilə Talıbov deyil, məhz Rükabzadə?”
Rükab İbrahimin babasının adı idi. Öz adını sağlığında oğul
nəvələri İbrahimlə Nihada soyad vermişdi. Rükab Azərbaycan
Səfəvilər dövlətinin ordusunda şaha sədaqətlə qulluq edən xüsusi təyinatlı dəstələrindən olan qorçulara deyilirdi. Gözoxşayan
geyimləri ilə fərqlənən rükab qorçularının əsas vəzifəsi qoşun
sərkərdəsinin, yəni şahın ata minməsinə və ya atdan düşməsinə
kömək etmək idi.
Həmyaşıdlarının “İbo” deyə çağırdıqları İbrahim də Rükab babası kimi erkən yaşlarından namaz qılırdı, 12 yaşında Məşhəd ziyarətində olmuşdu. O vaxt heç kim ağlına da gətirməzdi ki, ürəyi Allah eşqi, Vətən sevgisi ilə dolu olan bu çəlimsiz uşaq hərbi
xidmətdə nümunəvi əsgər olacaq. İbrahim Rükabzadə idman yarışlarında və hərbi təlimlərdə fərqləndiyinə görə Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrdə qulluq etməyə layiq görülmüşdü.
İstər keçmiş olsun, istər indiki dövr - orduda xüsusi təyinatlı
əsgər yetişdirmək böyük zəhmət və diqqət tələb edir. Xüsusi seçimlərdən keçdikdən sonra təlim kurslarında hər bir əsgərin fiziki
hazırlığına, bilik və bacarığına, istedadına üstünlük verilirdi. Məhz
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bu tələbkarlığın və yüksək peşəkarlığın sayəsində 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycan xüsusi təyinatlıları nəyə qadir olduqlarını nəinki düşmənə, bütün dünyaya göstərdilər.
İbrahim Rükabzadə də ordumuzun güc mənbəyi olan XTQ-nin
nümunəvi əsgərlərindən biri idi.
Qələbə bizə asan başa gəlmədi
Müharibədə qələbə qurbansız əldə olunmur. Yer üzündə baş
vermiş savaşların tarixi göstərir ki, əsgəri girdiyi torpaqlardan əsgər çıxarır. Azərbaycan Xüsusi Təyinatlıları “Dəmir Yumruq" əməliyyatında həmişə öndə gedir, dərinliklərə sızır, piyada qoşun növünün irəliləməsi üçün yol açırdılar. Böyük Qələbəyə aparan bu
YOL səngərdən-səngərə atılan, ölümün gözünə dük baxan oğulların igidliyindən, canından-qanından, şəhidliyindən keçib gedirdi.
İkinci Qarabağ müharibəsinin odundan - alovundan keçmiş
masallılı qazi Cavid Nuri deyir ki, Vətənin qeyrətli, mərd oğlu İbrahim Rükabzadənin Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl rayonlarının alınmasında payı olub. Oktyabrın 14-də ad gününü döyüşlərdə “qeyd”
edib. Xocavənd-Xankəndi istiqamətində irəliləyəndə qatı dumana
düşüblər. Yorğun əsgər yoldaşları dincəlmək istəyəndə İbrahim
onlara yatmamağı məsləhət bilib... Atasına son zəngində İbrahim
"Mənim zəngimi daha gözləməyin. Amma əvəzində sizə elə bir
sənəd verəcəm ki, o sənədin qiyməti olmayacaq” -deyə bildirib...
Qazi Cavid Nuri şücaət göstərərək haqq dərgahına qovuşan İbrahim Rükabzadəni, eləcə də bütün şəhidləri qəhrəman adlandırır: “Biz Qarabağ qaziləri özümüzü qəhrəman hesab etmirik, çünki
əsl qəhrəman şəhidlərdir. Onların ruhu qarşısında bu adı özümüzə
layiq görmürük. Şəhidlərimizin sayəsində biz qələbə əldə etmişik...”
...23 oktyabr 2020-ci ildə İbrahim Rükabzadənin nəşi doğulub boya-başa çatdığı Boradigah qəsəbəsində böyük izdihamla
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torpağa tapşırıldı. Azərbaycanın üçrəngli bayrağını və şəhidin
şəkillərini əllərinə götürmüş gənclər “İgidlər ölməz, Vətən bölünməz!”, “Masallı oyaqdır, Qarabağa dayaqdır!”, “Vur keç səngəri,
Azərbaycan əsgəri!” şüarları ilə şəhid əsgərimizə ehtiramlarını və
Milli Ordumuzun döyüşçülərinə dəstək olduqların ifadə etdilər.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Masallı rayonu üzrə səlahiyyətli
nümayəndəsi Ağarəşid Talıbov şəhidin ruhuna dualar oxudu. Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov şəhidin
tabutuna bükülmüş dövlət bayrağını əbədi xatirə kimi 17 yaşlı qardaşı Nihad Rükabzadəyə təqdim etdi.
İbrahim Rükabzadə ailəsini, doğmalarını və dostlarını qəhərləndirən, ürəklərini göynədən qısa bir ömür yaşadı. Gələcəklə
bağlı şəxsi arzuları yarımçıq qalsa da, adını Vətən uğrunda axıtdığı
qızıl qanı ilə xalqımızın qəhrəmanlıq dastanına əbədi yazdı.
Bəzən qələm adamı üçün 20 yaşlı bir gəncin torpağa, Vətənə
bağlılığını sözlə ifadə etmək, yazıya köçürmək çox çətin olur. Amma
ən başlıcası odur ki, İbrahim kimi cəsur gənclərimiz öz vətənpərvərliyini sözdə yox, əməldə, canlarını Vətənə sipər edərək yerinə
yetirdilər. Vətəni qibləgah edən şəhidlərimizi bu gün öz sıralarında bilən əsgərlər də var, məzarlarının ziyarətinə uzaqlardan gələn
soydaşlarımız da...
...Çox istədim ki, şəhid haqqında yazılarımda nisgilli ruh hakim
olmasın. Ancaq övlad itkisinin yükünü çəkən şəhid atası Rasif Talıbovla Mahmudavar kəndində çalışdığı aptekdə görüşəndə gözlərinin içindəki dözülməz ağrı-acının on-on beş dəqiqəlik söhbətimiz
zamanı şahidi oldum. Belə ataların üzünə baxmaq üçün cəsarət
lazımdır. Mən onu əvvəllər də görmüşdüm. O qədər sıxılıb, o qədər sınıxıb ki... Təsəlli verməyə söz tapmıram. Aptekə dərman
üçün üz tutub gələn insanlara xidmət edə-edə İbrahimin uşaqlıq
illərindən kiçik epizodlar danışır...
...Boradigah qəbiristanlığına yol əzəmətli Boradigah məscidinin yaxınlığından keçir. Uca minarələrdən gündə üç dəfə ucalan
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azan sədası şəhidlərin məzarlarının ziyarətinə gələnlərin ürəyinin
sızıltısını bir anlığa ovudur...
İbrahim Rükabzadə şəklindən məğrur baxışlarla gülümsünərək
ziyarətçilərinə baxır. Vətənə övlad borcunu şərəflə yerinə yetirən
qəhrəmanın xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Boradigah qəsəbə ərazi nümayəndəliyindən bizə bildirdilər
ki, şəhidin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə yaşadığı küçəyə
adının verilməsi təşəbbüsü irəli sürülüb. Təbii ki, bunlar son hədd
deyil, çünki şəhid ailələrinə təkcə dövlətimizin qayğısı deyil, xalqımızın sevgisi də daim olacaq...
9 may 2021-ci il
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“ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ RUHLA, GEDİR ÜZÜ ALLAHA...”
Qısa tanıtım: Sadıxov Rahid
Vahid oğlu 13 fevral 2001- ci il
tarixində Rusiya Federasiyasının Saratov şəhərində anadan
olub. Kiçik yaşlarında ailəsi ilə
birlikdə Azərbaycana, Abşeron
rayonunun Saray qəsəbəsinə
köçüb. 2007-2016-cı illərdə Saray qəsəbəsinin M. Ələkbərov
adına 1 saylı tam orta məktəbində təhsil alıb. 9-cu sinfi bitirəndən sonra əvvəlcə Sumqayıt şəhərində, sonra Maştağa
qəsəbəsindəki Cümə məscidlərinin mədrəsələrində iki il dini təhsil alıb. Orta ruhani təhsilini
Cəlilabad şəhərində yerləşən mədrəsədə başa vurub. 2019-cu il
aprel ayının 1-də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Masallı rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağırılıb. Goranboy və Tərtər rayonlarında yerləşən “N” saylı hərbi
hissələrdə xidmətdə olub. Milli Ordu sıralarından tərxis olunmağına bir neçə gün qalmış erməni qəsbkarlarına qarşı başlanan Vətən
müharibəsinə qatılıb. 28 sentyabr 2020-ci il tarixində Suqovusan
və Talış kəndi ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olub. Nəşi bir aydan sonra tapılıb, 29 oktyabr 2020-ci il tarixində Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında
böyük izdihamla torpağa tapşırılıb.
Prezident İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Vətən müharibəsinin əsgəri Rahid Vahid oğlu Sadıxov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.
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Rahidə niyə Səccad deyirdilər?
Hələ orta məktəbdə oxuyanda Allah kəlməsi Rahidin dilindən
düşməzdi. Müəllimlərinin “böyüyəndə kim olacaqsan” sualına o,
“molla olacağam” deyə cavab verəndə şagird yoldaşları qəhqəhə
çəkib gülərdilər. Bəziləri də onun zarafat elədiyini düşünərdilər.
Rahid isə uşaq olsa da, halalı haramdan ayırmağı, nəfsinə hakim
olmağı bacarırdı. Təsadüfən susuz olanda parta yoldaşının ona
verdiyi bir içimlik suyun halallığını almadan dilinə vurmazdı. Uşaq
yaşlarından Quran oxumağı öyrənmişdi, 6-cı sinifdən namaz qılıb,
oruc tuturdu. Dinə sidqi-ürəklə bağlı ailədə boya-başa çatmışdı.
Doğma talış dili ilə yanaşı, Azərbaycan, rus, fars və ərəb dillərini
mükəmməl bilirdi. Qürbətdə dünyaya göz açmış bacıları Rahidə və
Günay kimi onun da adını Masallının Hüşkədərə kəndində yaşayan nənəsi Fəridə xanım qoymuşdu. Amma dini təhsil aldığı mədrəsədə tələbə yoldaşları onu Səccad deyə çağırırdılar. Bu ad Rahidə səcdədə çox zikr elədiyinə görə verilmişdi. Xalası qızı Fərqanə
Əliyeva deyir ki, mədrəsədə oxuduğu illər Rahid üçün elə əsgərlik
həyatı kimiydi. Evdə hamı ona aqil insan kimi yanaşırdı. Bacıları
ailə həyatı qursalar da Rahiddən məsləhət alardılar.
Ziyarətə məftun əsgər
Həzrəti Hüseyn (ə) aşiqi olan Rahid hərbi xidmətdə də Allaha
ibadətindən qalmır, eyni zamanda, nümunəvi xidmətinə görə əsgər yoldaşlarından seçilirdi. “N” saylı hərbi hissənin komandiri polkovnik –leytenant Rəşid Niftəliyev Sadıxovlar ailəsinə ünvanladığı
təşəkkür məktubunda yazırdı: “Rahid bizim hərbi hissədə xidmət
etdiyi müddətdə özünü nizam - intizamlı bir əsgər kimi göstərmiş,
komandirlərin və əsgər yoldaşlarının dərin hörmətini qazanmışdır. Komandirlərin əmr və göstərişlərini vaxtında və sözsüz yerinə
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yetirir, silahını, döyüş texnikasını həmişə saz və döyüşə hazır vəziyyətdə saxlayır. Oğlunuz Rahid xidmət müddətində nümunəvi
xidmətinə və nizam-intizamına görə dəfələrlə mükafatlandırılıb.
Hərbi hissə komandanlığı Rahid kimi oğul tərbiyə etdiyinizə görə
Sizə öz dərin minnətdarlığını bildirir və əminik ki, bundan sonra
da o öz nümunəvi hərəkəti ilə həm sizin, həm də komandirlərinin
üzünü ağ, başını uca edəcəkdir.”
Növbəti Fəxri Fərman Rahidə Ramazan bayramı münasibətilə
döyüş və ictimai-siyasi hazırlığında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə
verilmişdir. Onun ən böyük arzusu əsgəri xidmətini başa vurandan
sonra Azərbaycan İlahiyyat İnstitutuna daxil olmaq və ata-anası
ilə birlikdə Kərbəla ziyarətinə getmək idi. Bu barədə o, anası ilə
telefonla danışanda bildirmişdi. Sonuncu dəfə ailəsi ilə 26 sentyabrda əlaqə saxlayanda Rahidin ordudan tərxis olunmasına cəmi
bir həftə qalmışdı...
Müharibədə Kərbəla faciəsini xatırladığı məqam
Vaxtilə Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Ömər Faiq Nemanzadə müsəlmanları Həzrəti İmam Hüseynin (ə) millət yolunda şəhidliyini öyrənməyə, onun şəhadətindən doğru nəticə çıxarmağa
çağıraraq yazırdı: “...Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissəlamın vaqeyi-şəhadəti bizlərə nümuneyi-ibrət, misali-qeyrət deyilmi?”
27 sentyabrda başlanan Vətən müharibəsində Suqovuşanın
azadlığı uğrunda döyüş zamanı Rahid səngərdə əlində silah bir
anlığa Kərbəlada susuzluqdan bağrı qana dönən imam övladları
barədə öyrəndiyi hədisi xatırladı. “Dodaqları susuzluqdan qurumuş Abbas Fərat çayından tuluğu su ilə doldurub düşərgəyə yollanan anda Yezidin əsgərləri onun qabağını kəsib qüvvətli qılınc
zərbəsi ilə onun tuluğu tutan qolunu üzürlər. Bu zaman Abbas su
qabını o biri əlinə alır. Qüvvətli qılınc zərbəsi o biri qolunu da üzəndə Abbas dişləri ilə yapışır tuluqdan... Zalım düşmənin oxu tuluğu
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deşir və Fəratın suyu düşərgədə körpə Əli Əsgərin qurumuş dodaqlarını yox, Kərbəla çölünü sərinlədir...” Hərbi xidmətdə olduğu
il yarım ərzində Rahid yaxşı bilirdi ki, Suqovuşanın ermənilərin
işğalı altında olması Tərtər, Goranboy və Yevlax rayonlarının əkin
torpaqlarını suya həsrət qoyub. Susuz qalan torpaqlar kimi, Tərtərin Suqovuşan və Talış kəndlərinin sakinləri də tarixi ata-baba torpaqlarına getmək həsrəti ilə qovrulurdular. Torpağın, təbiətin və
insanların su həsrətinə son qoymaq amalı ilə Suqovuşan uğrunda
döyüşlərdə igidliklə vuruşan Rahid ağır yaralanır və şəhadətə qovuşur. Beləliklə, Kərbəla ziyarəti arzusu ilə yaşayan Rahid behişt
zəvvarı olur. Amma şəhid olsa da, azad olunmuş ərazilərin 30 illik
su həsrətinə son qoyulur.
Şəhid əsgərə tapşırılan əmanət
Rahid Sadıxovun yas mərasiminə gələn və ailəsinə başsağlığı verən dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri ilə yanaşı,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi hacı Şahin
Həsənli, tanınmış din xadimləri
Seyid Ağarəşid Talıbov, axund
Hacı Əhliman Rüstəmov, dini
mövzuda şeirlər yazan Elşən
Xəzər, ilahiyyatçı, mərsiyəxan
Seyyid Taleh Boradigahi, mədrəsə müəllimləri və tələbə yoldaşları onun ruhuna dualar
oxuyublar.
Şəhid əsgərin atası Vahidlə
Saray qəsəbə qəbiristanlığındakı Şəhidlər xiyabanında gül-çiçəyə
qərq olunan məzarını ziyarət etdik. Xiyabanda dəfn olunmuş bü285
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tün şəhidlərin ruhuna fatihə ithafından sonra Vahid dedi ki, 19 il
biz Rahidin zəhmətini çəkdik, amma bəhrəsini həm özü gördü,
həm də biz: “Özünə şəhidlik məqamı qismət oldu, bizə də şəhid
atası, şəhid anası adı qazandırdı. Yaradana şükür edirəm ki, oğlum
şəhidlik məqamına yüksəlməklə bizim nəslimizin başını ucaltdı.”
Vahid Sadıxov şəhid oğlunun ziyarətinə gələn, onun xatirəsini
əziz tutan hər kəsə minnətdarlıq edir. Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva və “Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin (RHİMİB) sədri Arzu Bağırova isə Vahid Sadıxovla görüşəndə ona “Qarabağ Azərbaycandır!”
yazılmış, xüsusi hazırlanmış saat təqdim ediblər: “Sizin övladınız
artıq yalnız öz ailəsinə, öz el-obasına deyil, bütün Azərbaycana,
dünya azərbaycanlılarına əzizdir, doğmadır...”
Biz Sarayda olanda Vahid qəsəbədə yaşayan qohumları ilə birlikdə tezliklə Rahidin adı ilə tanınacaq küçəni və evinin həyətini
abadlaşdırırdılar. Evin yuxarı mərtəbəsindəki iki otaq Rahidin şəkilləri ilə bəzədilib. Zeytun rəngli əsgər geyiminin yaxasına səliqə
ilə yazılmış “Ya Allah” və “Ya Hüseyn” sözləri diqqətimi cəlb edir.
Şəhid qardaşının öz arzusuna çatdığını söyləyən Rahidə xanım
kövrələrək deyir: “İndi qardaşım İmam Hüseyn əleyhissəlamın qonağıdır. Mən onu tez-tez yuxularımda görürəm, deyir ki, sağam,
ölməmişəm. Mən də, bacım da ömrümüzün axırına kimi qardaşımızla fəxr edəcəyik...”
Rahid hərbi xidmət zamanı anası Sənubər xanımla telefonla
danışanda həmişə deyərmiş ki, Allaha əmanət olun. “İndisə biz
harasa gedəndə evimizi Rahidə əmanət edirik...”
Şəhid anasının bu sözü mənə şair Arif Fərzəlinin “Əsgər şəkilləri" şeirindən bir misranı xatırlatdı: “Divarları söykəyin əsgər kürəyinə, evlər arxalı olar!..”
28.04.2021.
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ÇİÇƏYƏ ÇEVRİLƏN ŞƏHİD ÖMRÜ
Gül ömrü yaşayıb qönçə
ikən torpağa düşən igid oğullar
ana təbiətin bütün fəsillərində
azad Vətən torpağından çiçək
kimi boy verəcəklər...
Qısa tanıtım: Salayev Amid
Yadulla oğlu 10 fevral 2002 - ci
ildə Masallı rayonunun Sığdaş
kəndində anadan olub. 2019cu ildə Sığdaş kənd tam orta
məktəbini bitirib. 2020 - ci ilin
aprel ayında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsi
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
Hərbi xidmətə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağcabədi rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində başlayıb. Fiziki hazırlığına, idman göstəricilərinə, istedadına, bilik və bacarıqlarına görə
hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyündə xidmətini davam etdirib.
27 sentyabr 2020 - ci ildə işğalçı Ermənistanın növbəti silahlı
təxribatına qarşı başlayan Vətən müharibəsində Füzuli rayonunun
azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.
Vətən qarşısında əsgəri borcunu vicdanla, şərəflə yerinə yetirən Amid Salayev oktyabrın 4-də Füzuli rayonunun azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə son damla qanına qədər döyüşərək
qəhrəmancasına şəhid olub.
5 oktyabr 2020 -ci ildə Sığdaş kənd qəbiristanlığında izdihamla
son mənzilə yola salınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına
əsasən, cəsur kəşfiyyatçı Salayev Amid Yadulla oğlu ölümündən
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sonra "Vətən uğrunda" və "Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
Gül solar, ətri qalar...
Bəzən insan ömrünü gülə bənzədirlər. Gül solduğunda ömrü
bitdiyi kimi, bizə verilən ömür payı da bir gün gül kimi solub sonuna yetişir... Fəqət, ömürlər də insanlar kimi müxtəlif olur. İnsan
var ki, 80-90 il yaşayır, lakin bu uzun ömrüboyu heç bir yaddaqalan
iş görmür. Dünyasını dəyişən kimi unudulur. İnsan da var ki, ömrü
çox qısa olur. Amma Vətən naminə yaşadığı qısa İNSAN ömründə
əməlləri ilə qəlblərdə taxt qurur, yaddaşlarda yaşayır.
Sığdaşlı 19 yaşlı şəhid Amid Salayev də belə şərəfli ömür yaşamış unudulmaz insanlardan biridır. Bir vaxtlar anası körpə Amidə
astadan şirin-şirin layla çalardı:
Laylay, balam, yatasan,
Qızılgülə batasan.
Qızılgülün içində
Şirin yuxu tapasan.
Amma Çimnaz xanım nəvazişlə boya-başa çatdırdığı ailənin
yeganə oğul övladına heç vaxt gül ömrü arzulamazdı. Çünki bağçada bəslədiyi ən sevdiyi qızılgüllər saralıb solan zaman çox məyus
olardı. Ona görə Amidə “Mən sənə gül demərəm, gülün ömrü az
olur, oğul balam” deyərdi. Bəzən də kimdən eşitdiyini, hardan öyrəndiyini xatırlamadığı bir mahnını özü bildiyi kimi belə zümzümə
edərdi:
Mən sənə can demədim,
Can ölər torpaq olar.
Mən sənə gül demədim,
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Gülün ömrü az olar.
Mən sənə ruhum dedim
Çün Ruh ölümsüz olar...
Yeniyetmə çağlarında Amid həmişə kənddə özündən yaşca böyük gənclərlə dostluq edərdi. Ucaboylu, pəhləvan cüssəli Amid
yeddi ay boksla məşğul olandan sonra idmanın qaydasız döyüş
növü üzrə məşqlərə gedirdi. Kənddə heç kimin yanından salamsız-kəlamsız ötüb keçməzdi. Əmisi İdris Musayev deyir ki, qonşu-qohumların hamısı onun xətrini istəyirdi. Amidin əlindən hər
iş gəlirdi, heç vaxt bekar gəzib-dolaşmazdı. Xalası nəvəsi Mirzabitin dediyinə görə, çox işgüzar olub, evdə həmişə ata-anasına
canla-başla kömək edər, evlərinə qonaq-qara gələndə hörmətlə
qulluqlarında durardı. Bütün bunlarla yanaşı, Amid Qurani-Kərimi
mükəmməl şəkildə qiraət edərdi.
Amid ordu sıralarına çağırılanda bütün analar kimi Çimnaz xanım pəhləvan cüssəli oğlunun boy-buxunu ilə qürur duymuşdu.
Arxasınca su atanda: “Allah səni hifz eləsin, bala!” demişdi.
Ana üçün baladan şirin nə var?
Həqiqi hərbi xidmətin ilk günündən əsgər yoldaşlarının hörmətini qazanan Amid komandirlərinin də sevimlisi oldu. 6 ay
müddətində hərbi təlimlərdə snayper tüfənginin sirlərinə də dərindən yiyələndi.
Sentyabrın 27 – də erməni silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı nəticəsində başlayan müharibə bütün qeyrətli gənc əsgərlər
kimi Amidin də mənfur düşmənə nifrət hissini daha da alovlandırdı. Füzuli, Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərə kəşfiyyatçı - snayper
kimi qoşuldu.
Ağır döyüşlərdən öncə Amid babası Nüsrət kişi ilə danışıb.
Babası söyləyir ki, nəvəm telefonla danışanda mənə dedi: “Baba,
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bir də sizinlə əlaqə saxlaya bilməyəcəm. Biz Cəbrayıl istiqamətində hücuma keçirik. Haqqınızı halal edin!” Odun- alovun içindən
imkan tapıb zəng vuranda qürbətdə yaşayan bacısını soruşmağı
unutmazdı. Ən böyük arzusu dayı olmaq idi. Son dəfə anası ilə
danışanda isə deyib: “Anacan, mən şəhid olsam, ağlama!”
Amid Vətən torpaqlarının azad olması uğrunda gedən bir çox
döyüş əməliyyatlarında böyük şücaət göstərdi. Kəşfiyyatçı-snayper döyüş yoldaşlarının hərəkətinə mane olan və onları iri çaplı
silahlarla atəş altında saxlayan düşmən əsgərlərini bir-bir zərərsizləşdirirdi. Növbəti düşmən mövqeyinin ələ keçirilməsi döyüşçülərimiz arasında böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdı. O gün Amidin elə
bil şəhid olacağı ürəyinə dammışdı. Boynundan çıxartdığı gümüş
boyunbağısını silah yoldaşına verib: “Səndən çox xahiş edirəm ki,
bunu mənim ailəmə çatdırarsan. Qoy bu boyunbağıdan anam
mənim qoxumu duysun!” dedi.
***
…Sığdaş kəndində şəhid Amid Salayevin doğulduğu ata ocağını ziyarət edəndə anası Çimnaz xanım mənə həmin boyunbağını
göstərib kövrələ-kövrələ onun tarixçəsini danışdı. Nədənsə o an
mən Amidin son nəfəsdə pıçıltılı səsini xalq şairi Ramiz Rövşənin
bu misraları ilə birgə eşitdim:
Ağlayanım tapılsa,
Nə var ölməkdən gözəl?!.
Nə var şəhid qanına
Batan köynəkdən gözəl?!.
Oğlu haqqında danışarkən Çimnaz xanımın gözlərindəki qürur böyük kədərinin üstünə kölgə salırdı. Oğlunun çox qeyrətli,
vətənpərvər, ailəcanlı gənc olduğunu söyləyən ana şəhid balasının bəzəkli bəy otağını xatırladan otağında ona məxsus əşyaları
sevə - sevə saxlayır. Burda Amidin qiraət elədiyi müqəddəs Qu290
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rani –Kərim, boks əlcəkləri, gümüş boyunbağı, uşaqlıq şəkilləri
və başqa şəxsi əşyaları var.
… Bu qısa, lakin mənalı ömrünün son mənzilinə Amidi özünün
qiraət elədiyi müqəddəs Quranın sədaları altında ürək ağrısı və
göz yaşları ilə yola saldılar. Məzarının ziyarətinə gələn döyüş yoldaşları onun cəsarətindən, mərd və döyüşkən olmasından ağızdolusu danışırlar.
Onu təhsil aldığı Sığdaş tam orta məktəbində keçirilən tədbirlərdə də tez-tez yada salırlar. Məktəbin müəllimi Məhəbbət
Əkbərovun Amidin igidliyinə həsr etdiyi şeiri şagirdlər əzbərdən
söyləyirlər.
Yaşayacaq yaddaşlarda əsgər Salayev Amid,
Xalqı üçün cəsarətlə döyüşüb oldu şəhid…
...Bəli, GÜL ömrü yaşayıb qönçə ikən torpağa düşən igid oğullar ana təbiətin bütün fəsillərində azad Vətən torpağından çiçək
kimi boy verəcəklər. Amidin hansı çiçəyə, gülə çevriləcəyini bilmirəm, bir onu bilirəm ki, o gül Vətən bağında həmişə ən ətirli
çiçək açacaq və xoş rayihəsi yaddaşlardan yaddaşlara hopacaq...
13.07.2021
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ÖLÜM SÜVARİLƏRİ
...Vətən müharibəsi qazisi
Məmməd Vahid oğlu və şəhid
Sənan Səlimov uşaqlıq çağlarından bir həyətdə böyüyüb boya-başa çatmışdılar. Əmioğlular
birbirinin xətrini çox istəydilər.
Sənan atası Nasif dünyasını dəyişəndən iki ay sonra əsgər
getmişdi. Onun şəhdi olması
xəbərini eşidəndə “Kaş mən şəhid olaydım, o yox!” deyən 20
yaşlı qazi özü də 44 günlük müharibədən sonra dekabrın 4-də
Tərtər istiqamətində minaya
düşüb və bir ayağı amputasiya olunub. Sənanın bibisi oğlu Vaqif Türbət oğlu da qanlı-qadalı
döyüşlərdə iştirak edib. Dayısı Yusif isə Birinci Qarabağ savaşında
baş leytenant rütbəsində səhra hospitalının həkimi olub.
Qısa tanıtım: Səlimov Sənan Nasif oğlu 31 mart 2001-ci ildə
Masallı rayonunun Təzə Alvadı kəndində anadan olub. 20072016-cı illərdə Təzə Alvadı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbində
9-cu sinfə qədər təhsil alıb.
2019-cu ilin aprelində Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Beyləqan
rayonunda yerləşən "N" saylı hərbi hissəsində Vətənə övladlıq
borcunu yerinə yetirməyə başlayıb.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda Vətən
müharibəsi başlayanda ordudan tərxis olunmağına sayılı günlər
qalan Sənan da silaha sarılıb döyüş səngərlərinə atıldı.
Oktyabrın 14-də Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhid olub.
Təzə Alvadı kənd qəbiristanlığında dəfn edilib.
Azərbaycanın Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamlarına əsasən Sənan Səlimov ölümündən sonra "Vətən
uğrunda" və "Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif
edilib.
Qarabağ - Şuşa ərəfəsi
...Sənanın mənsub olduğu gənc nəsilin taleyinə Vətən torpaqlarını işğaldan azad etmək yazılmışdı. Və mənfur düşməndən qisas almaq eşqi ilə yaşayan, qanlı-qadalı döyüşə atılarkən gözünü
qırpmadan canını Vətən yolunda fəda edən bu gənc əsgərlər ölüm
süvarilərinə bənzəyirdilər.
Vətinin işıqlı günlərinə can atan, fəqət taleyi qaranlıqdan keçən
Əhməd Cavadın ruhundan qopan misralar da döyüşürdü.
Atıldı dağlardan zəfər topları,
Yürüdü irəli əsgər, bismillah...
Vətən uğrunda irəli yürüyən oğullardan biri də Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı Elşad Əhədovun həmkəndlisi Sənan Səlimov idi.
Anası Vəsilə xaım deyir ki, Sənan həqiqi hərbi xidmətdə olan
vaxtlarda həmişə bizi düşünürdü. “Bizə qıymırdı, evdən bir dəfə
də pul istəmirdi. Yeniyetmə vaxtlarından dinə bağlı uşaq olub.
Həm həbidə xidməti, həm də zəhməti çox sevirdi... Oğlum dar
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ayaqda güvəniləcək adam idi, dürüstlüyünə görə əsgərlikdə komandir onu özünə yoldaş seçmişdi. Bir müddətdən sonra Sənan
məzuniyyətə də gəlmək istəmirdi...”
...Amma bir dəfə komandirləri onu qısamüddətli məzuniyyətə
getməyə razı salıblar. Sənan da əsgərlikdə yığdığı pulla anasına 3
toyuq alıb gətirmişdi. İlk baxışdan bu fakt oxucuya çox sadə görünə bilər, ancaq dərindən düşünəndə görürsən ki, başsız qalan
ailəsi üçün Sənanın içindəki sevgi və qayğının bariz nümunəsidir...
Özünə gətirdiyi pullarla mülki geyim-keçim də alıb. Düşünüb ki,
ordudan tərxis olunub gələndən sonrs anasına güc düşməsin!
Bacısı Sənubər deyir ki, atam dünyasın dəyişəndən sonra Sənan mənim həm qardaşım, həm də atam idi. Şəhid olmamışdan
iki gün əvvəl anası ilə danışıb.Arzulayırdı ki, bacısının dünyaya
yeni göz açan körpəsini- Nuranı görsün.
Amma bacısının övladını görmək ona qismət olmadı.
Sənan da Qarabağın -Şuşanın işğaldan azadlığı ərəfəsində şəhid oldu. Onu atasının məzrının yaxınlığında böyük izdihamla torpağa tapşırdılar. Tabudunun büküldüyü Azərbaycan bayrağı əmisi
Vahidə, cərçivəyə salınmış şəkiıli qardaşı Cavidə təqdim olundu.
O gün şəhidin məzarını qucaqlayıb ağlayan təkcə doğma
anası-bacısı deyildi, həm də o məzarın üzərinə düzülən saysız-hesabsız qərənfillər də ağlayırdı.
Şəhid Sənan Səlimovun adını daşıyan küçədə, doğulduğu evin
həyət darvazasının yaxın xatirəsinə tikilən bulaqdakı lövhədən
boylanan şəklinin altından qardaşı bu sözləri yazdırıb:
Qardaş, tapşırıldın qara torpağa,
Bu ölüm sinəmizə çəkdi dağ bizim.
Sən bizim arxamızda bənzərdin dağa,
Elə bil arxamızdan uçdu dağ bzim.
22.06.2021
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ŞƏHİDLİK ƏBƏDİYYƏT ZİRVƏSİDİR
Qısa tanıtım: Seyfullayev
Araz Elsevər oğlu 28 may 2001ci ildə Masallı şəhərində anadan olub. 2018-ci ildə şəhid Sakit Tağıyev adına Masallı şəhər
4 nömrəli tam orta məktəbini
bitirib. Masallı Rayon Gənclər və İdman İdarəsi nəzdində
Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin cüdo bölməsinin yetirməsi
kimi dəfələrlə rayon və zona
yarışlarının iştirakçısı və mükafatçısı olub.
2019-cu ilin iyul ayında
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi xidmətini Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı
hərbi hissəsində davam etdirib. 2019-cu ilin oktyabr ayının əvvəlindən Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrə (XTQ) qatılıb.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən erməni işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının
alınmasında iştirak edib. Qəhrəmanımızın döyüş yolu Murovdağdan başlayıb. Oktyabrın 7-də Cəbrayıl döyüşləri zamanı şəhidlik
zirvəsinə ucalıb.
Şəhidin nəşi 8 oktyabr 2020-ci il tarixdə doğulduğu Masallı şəhər
Digah qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb. Subay idi.
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi his295
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sə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirmiş Silahlı Qüvvələrinin əsgəri Araz Elsevər oğlu
Seyfullayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” və “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif olunub.
Təbəssümünü itirən analar
İlk dəfə eşitdiyimiz nəğmənin, duanın müəllifidir analar. Həzin
laylalı şirin yuxularda bizi mənəvi rahatlığa, cənnətə qovuşduran
analar. Araz kimi igidlərimizə ölümün gözünə dik baxmağı öyrədən analar…
Şəhid Araz Seyfullayevin valideynləri ilə görüşərkən onları narahat edəcəyimdən ehtiyatlanır, sual verməkdə tərəddüd edirdim. Anası Günay xanım məni duyurmuş kimi aramla danışmağa
başlayır:
–Uşaqlıqdan sakit təbiətli, utancaq idi. Hamı ilə mehriban davranardı. Nə demişiksə onunla razılaşıb. Biz də Arazın şəxsi fikirlərinə hörmətlə yanaşar, hər hansı hərəkətinə müdaxilə etməzdik.
Çünki onun doğru-düzgün qərar seçməsindən, məqsədinin yanlış
olmadığından arxayın idik. Ailəsini çox sevirdi. Bizə o qədər bağlı
idi ki...
Danışdıqca duyğulanan ana dərdini boğmağa çalışır, özünü toparlayır: ”İdmanla məşğul olsa da, dərslərindən qalmazdı. Təhsilini davam etdirməyə, peşəyə yiyələnməyə çalışırdı. İstəyirdi ki,
hərbi hissədə qalıb xidmətini davam etdirsin.
Arazın andiçmə mərasimi həyatımın ən yaddaqalan günüdür,
desəm yanılmaram. Onunçün də həmin anlar unudulmaz oldu.
Kaş Araz yenə Vətənə xidmət edəydi, o sevinc dolu anları bir də
yaşayaydıq.
Etiraf edim ki, o, XTQ-yə seçiləndə biz təkid elədik ki, sənin
üçün çətin olacaq, Araz isə fikrində qəti idi. Onu çox sorğu-suala
tutsaq da, “narahat olmayın, hər şey əladır” deyərdi. İstər təlim296
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lər, istərsə də döyüşlər zamanı... Ad günümdən bir gün öncə - iyulun 31-də zəng edib məni təbrik edəndə dedi ki, ana, darıxma az
qalıb.”
Araya sükut çökür. Şəhidin atası Elsevərlə söhbət etmək imkanı
yaranır. O, deyir: “Ötən ilin yanvarında məzuniyyətə gəlmişdi. Son
görüşümüz isə sentyabrın 25-də oldu. Dedi ki, ata, evdən muğayat
ol. Oktyabrın 8-də, səhər saatlarında şəhid olması xəbərini aldıq.
Küçəmiz izdihamla dolanda... İki gün öncə anası yuxuda Arazı yaralı halda görmüşdü. Həmin ərəfədə mən də narahat, təşvişli hisslər keçirirdim.”
Muradına ruh verən əsgər anası …
Şəhidin kiçik qardaşı Murad bir neçə aydır ki, daxili qoşunlarda
hərbi xidmətdədir. Arazın ad günündən bir gün qabaq yuxusuna
girib. Deyib ki, qardaş, mən ölməmişəm, yaşayıram. Murad yuxudan oyananda onu hərbi hissə rəhbərliyinə çağıraraq, 1-2 günlük
evə buraxıldığını bildiriblər.
Qalib əsgər kimi Vətənə xidmət edən Murad şəhid qardaşının
cənnətdəki ilk doğum günündə onun məzarını ziyarət edib. Arazın
işğaldan azad etdiyi torpaqları göz bəbəyi kimi qoruyacağına söz
verib...
“Üzüyü talismanımdır”
Günay xanım daxilən acıdan qovrulsa da, təmkinlə söhbətə
davam edir: “Müharibə başlayan gündən Arazdan xəbərsiz qaldıq. Hər bir əsgər anası kimi mən də çox zaman gecəni sübhədək
yatmırdım, beynimdən, qəlbimdən min fikir keçirdi. Hər səhəri
həyəcanla açırdım. Sıxıntılar məni boğurdu. Qarışıq yuxular da bir
yandan: görürdüm ki, təzə qurduğumuz hasarı uçurdurlar... Araz
şəhid olandan sonra da qərar tuta bilmirdim. Hər gecə yuxumda
onunla danışırdım: “Araz, niyə özünü qoruya bilmədin? Axı, mənə
söz vermişdin.”
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Səsim balama çatmadı –
Yuxusundan oyatmadı.
Dedi, ana, qayıdacam,
Verdiyi sözü tutmadı.

Kərbəla ziyarətindən ona bir üzük gətirmişdim. Əsgərliyə gedəndə onu gizlətmişdi. Şəhid olandan sonra şəxsi əşyalarına əlavə
etmək üçün üzüyü tapa bilmirdik. Qaynımın həyat yoldaşının
yuxusuna girib demişdi ki, anama de, üzüyü filan yerdən götürsün. Həqiqətən də üzüyü dediyi yerdən tapdıq. Hər dəfə o üzüyü
barmağıma taxanda sakitləşir, az da olsa təsəlli tapıram.
Sanki yuxularımı həqiqət kimi qəbul edirəm. Həmin gün Arazla
bir yerdə olur, onunla birgə yaşayıram. Araz yenə evimizdədir...
Mən də rahatlanıram.”
Arazın otağı indi onun xatirələrinin məkanına çevrilib. Bütün
əşyaları mənzildə yaradılan guşədə toplanıb. Divardan asılmış şəkillər isə sanki Arazın həyat hekayəsini anladırlar.
Günay xanım mədrəsə təhsili alıb. Quran ayələri oxuyur. Nakam övladının ən ali mərtəbədə məkan tutması ilə təsəlli tapır:
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“Şəhidliyi yüksək qəbul etmək, o məqamı mənən görmək, hiss etmək gərəkdir. Allah ona qarşı üsyan edənləri sevməz. Hər kəs bir
ömür yaşar. Hər şeyin ucuzu, bahası var – ölümün də həmçinin.
Qürurluyam ki, başımızı uca etdi. Nə qədər ağrı-acısı varsa, o qədər də fəxarəti, qüruru var.”
Erməni tankını vurdu, şəxsi heyəti xilas etdi
Görüş zamanı şəhid Araz Seyfullayevin səngər yoldaşları ilə
əlaqə saxladım.
20 yaşlı Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Vüsal Yaqubov əsgər
yoldaşı haqqında danışmağı şərəfli hesab edir: “Araz cəsur, qorxmaz döyüşçü idi. Taqıma gələn gündən onda fərqlilik görürdüm.
Əziyyətə qatlaşan və öhdəsindən bacarıqla gələn əsgər idi. Verdiyi
sözün üstündə durardı. Təlimlər zamanı bütün göstəriciləri yuksək
olsun deyə, öz üzərində durmadan çalışardı. Çox vaxt mənimlə
birgə oturar, dərdləşərdik. Ürəyi açıq, zarafatcıl oğlan idi. Yediyini,
içdiyini daim bölüşərdi. İstər təlimdə, istərsə də döyüşdə...
Son döyüşünədək Araz xeyli qəhrəmanlıq göstərmişdi. Düşmənin bir neçə canlı və texniki qüvvəsini (BMP, sursatla dolu KAMAZ)
sıradan çıxartmışdı. Araz Seyfullayev, Bayram Qasımov, Amal Alışanlı və digər şəhidlərimiz daim yaddaşlarda qalacaq. Onlarla birgə keçən günlərimi əsla unutmayacağam. Bütün şəhidlərimizin
ruhu şad olsun ki, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi, Müzəffər
Ordumuzun şücaəti sayəsində onların qisasını aldıq, qanları yerdə qalmadı. Üzvü olduğum taqımın komandiri, leytenant Elvin Eyvazov, manqa komandiri, kiçik gizir Elcan Abdullayev, əsgər Paşa
Əliyev, İbrahim İslamov və digər qəhrəman hərbçilərimizlə birgə
cəbhəboyu bütün düşmən istehkamlarını yararaq Şuşaya qədər
ağır və şərəfli döyüş yolu keçdik, torpaqlarımızı qaytardıq...”
Şəhidin digər döyüş yoldaşı Murovdağdan başlayaraq Füzuli və
Cəbrayıl istiqamətlərində bir yerdə döyüşdüklərini söylədi: “Cəb299
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rayılın Rüzgar kəndində erməni hərbçiləri ilə dolu URAL maşınını
mühasirəyə almışıq.
Araz həmişə döyüş zamanı şəxsi heyətdən öndə gedənlərdən
idi. Çünki onun idarə etdiyi tank əleyhinə RPQ-7 silahı ilə hərəkət
trayektoriyasını düşmənin texnikasından təmizləmək lazım gəlirdi. Adsız strateji yüksəklik uğrunda döyüşlər zamanı düşmənin 4
KAMAZ və 1 UAZ maşınını, 75 nəfərlik canlı qüvvəsini məhv etdik.
Sonra qarşı tərəfdən BMP-nin gəldiyini gördük. Araz qumbaraatanla tankı vurdu. BMP partladı. Araz şəxsi heyətin həyatını xilas etdi.
Sonrakı döyüşlərin birində düşmənlə təmasda artilleriya atəşinə tutularkən Araz Seyfullayev şəhid oldu. Onu döyüş meydanından təxliyə etdik...”
Elsevər ata, Günay ana! Arazın döyüş yoldaşları torpaqlarımızın işğaldan azadlıq xəbərini sizə çatdırdılar, övladınızın ruhu qarşısında baş əyərək halallıq aldılar, qanını yerdə qoymadılar.
30 ildən bəri sızlayan duyğularımız rahatlandı, qəhrəman övladlarımızın qanı axan torpaqlarımıza qovuşduq.
Şəhidin məzarının ziyarətindəyəm. Bizi dünyaya tanıtdıran, bütün Azərbaycana doğma, hər birimizə əziz bir nakam gəncin məsum baxışları ilə göz-gözə dayanmışam. Düşüncələrimlə baş-başayam. Lakin hansı düşüncə, hansı fikir olursa-olsun, 19 yaşında
torpağa can verən şəhid ömrü qarşısında sönük görünür:
Yer-göy oda bürünsə də,
Ürəyimiz göynəsə də,
Analar qara geysə də
Yumruq olmağı bacardıq,
Zəfər çalmağı bacardıq!
Akif AĞAYEV,
“Yeni həyat”
qəzetinin əməkdaşı.
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QANIYLA TORPAĞA VƏTƏN YAZANLAR
Qısa tanıtım: Seyfullayev
Sənan Mətləb oğlu 26 sentyabr
1998-ci ildə Masallı rayonunun
Ərkivan qəsəbəsində anadan
olub. 2015-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına qəsəbə 1 saylı tam orta
məktəbini bitirib. 2016-cı ilin
oktyabr ayında müddətli hərbi
xidmətə çağırılıb. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin “N”saylı
hərbi hissəsində kəşfiyyatçı əsgər kimi xidmət edib. 2017-ci
ilin aprelində ordu sıralarından
tərxis olunub. Vətən müharibəsinin ilk günündən digər qəhrəman oğullarımız kimi Sənan da vətən torpağını düşmən tapdağından azad etmək üçün könüllü olaraq müharibəyə yollanıb. O,
Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının az ad edilməsində
böyük şücaət göstərib. 30 oktyabr 2020-ci il tarixdə Qubadlı rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə, “Qanlı Təpə” yüksəkliyinin
düşməndən azad edilməsində qəhrəmanlıqla şəhid olub. 71 gün
itkin kimi axtarılan Sənanın nəşi 10 yanvar 2021-ci ildə tapılıb.
Yanvarın 12-də nəşi böyük izdihamla doğulduğu Ərkivan qəsəbəsində torpağa tapşırılıb.
***
Zəruri qeyd: “Yeni həyat” qəzetinin əməkdaşı Akif Ağayevin
“Sənan ətirli torpaq” adlı yazısını kiçik ixtisarla “Şəhidlik manifesti” kitabına daxil edirik.
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SƏNAN ƏTİRLİ TORPAQ
Şəhid ailələri ilə hər görüşüm, valideynləri danışdırmaq mənə
ağırdan da ağırdır. Elə vaxt olur ki, müsahiblərim kövrələrkən hətta
özümü qınayır, çətin durumda qalıram. Qaziləri, igidlərimizin hərbçi yoldaşlarını dinləyərkən bir neçə saatlığa o döyüş səhnələrini
yaşayır, sanki iştirakçısına çevrilirəm. Bir neçə gün bu hisslərdən
ayrıla bilmirəm. Və bu insanların hansı psixoloji durumda olduqlarını daha yaxşı anlayıram. Eyni zamanda düşünürəm ki, qəhrəman
oğullarımızın şanlı döyüş yolunu işıqlandırmaq, onları tanıtdırmaq, tarixə qovuşdurmaq, yaşatmaq mənəvi borcumuzdur. Etiraf
edim ki, həm ağrı-acılı, həm qələbə soraqlı bir kiçik yazı ilə şəhid
ailəsinin, yaxınlarının azacıq da olsa, könlünü alıb, onları ovundura
biliriksə, mənən rahatlanır, özümüzü xoşbəxt hiss edirik...
Onlar öz həyatlarını deyil, Vətəni düşündülər. Canları, qanları
hesabına itirilən torpaqlarımızı qarış-qarış işğaldan azad etdilər.
30 ildən bəri sinəmizdən ağır daş kimi asılan, çarəsiz zənn etdiyimiz Qarabağ dərdinə 44 günlük Vətən savaşında məlhəm tapıldı.
Azərbaycanımızın bütövlüyü naminə Sənan Seyfullayev kimi cəsur
övladlarımız sinələrini düşmən gülləsinə sipər etdilər.
Şəhid ailəsi ilə görüşərkən, o üzgün mənzərənin şahidi olanda,
ürək yandıran sözləri eşidəndə övladını vaxtsız itirən valideynlərin
nələr yaşadığını hiss edirsən. Xoş xəbər eşitmək ümidiylə 71 gün
idi ki, Mətləb atanın, Sevda ananın gözləri yollardan yığılmırdı,
ölümünə inanmırdılar Sənanın.
Biz nə qədər nakam gəncin taleyinə acısaq da, göz yaşları içində boğulan doğmaları qədər alışıb-yana bilmərik, gücümüz ancaq
onlara ürək-dirək verməyə çatır.
Şəhidin 52 yaşlı atası Mətləb təskinlik tapır ki, övladı Vətən
üçün, dövlət və dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi üçün canını
fəda edib, qəhrəmanlıq tariximizin əbədi yolçusuna çevrilib. O de302
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yir ki, Sənan hərbçi olmaq istəyirdi. Qismətində var imiş oğlumun
– ömrünü Vətəni üçün yaşamalıydı, yaşadı.
Əmisi Fariz əlavə edir ki, müharibə başlayandan döyüşdə olan,
ancaq uzun müddətdir heç bir sorağı gəlməyən, aylardır axtardığımız Sənanın ölüm xəbərini, hər birimizi yasa boğan xəbəri eşitmək bizimçün asan olmadı. Ata-anasının güvənc yeri idi, özümüzə
arxa-kömək sanırdıq Sənanı. Öz arzuları yarımçıq qalsa da, hamımızın arzusunu, Vətən arzusunu göyərtdi...
Vətən müharibəsinin ilk günündən digər qəhrəman oğullarımız kimi Sənan da Vətən torpağını düşmən tapdağından azad etmək üçün könüllü olaraq müharibəyə yollanıb. O, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının azad edilməsində böyük şücaət
göstərib.
30 oktyabr 2020-ci il tarixdə Qubadlı rayonu istiqamətində
gedən döyüşlərdə, “Qanlı Təpə” yüksəkliyinin düşməndən azad
edilməsində qəhrəmanlıqla şəhid olub. 71 gün itkin kimi axtarılan
Sənan, 10 yanvar 2021-ci il tarixində şəhid olaraq tapılıb.
Yanvarın 12-də Masallı rayonu igid oğlunu qarşılayıb izdihamla
son mənzilə yola salıb. Vətən müharibəsində şəhid olan Azərbaycan Ordusunun əsgəri Sənan Seyfullayevin nəşi doğulduğu Ərkivan qəsəbəsində - şəhid mayor Anar Novruzovun, baş leytenant
Sahib Şirəliyevin məzarı yanında torpağa tapşırılıb.
Tabuta bükülmüş Azərbaycan Bayrağı şəhidin 9 yaşlı qardaşı
Urufa təqdim edilib. Sənan subay idi. Ailədə bir bacı, iki qardaş
olublar...
Şəhid əsgər Sənan Seyfullayevin döyüş yolu barədə məlumat
toplamaqda mənə onun qohumları Fariz Seyfullayev və Elşən Bağırov kömək etməyə çalışdılar. Bir neçə nəfərlə telefon əlaqəsi
saxladıq.
Masallı rayonunun Ərəb kəndindən olan, 20 yaşlı şəhid Masim Qurbanovun atası, Birinci Qarabağ müharibəsi döyüşlərinin
iştirakçısı, II qrup Qarabağ müharibəsi əlili Hafiz kişi dedi ki, Sə303
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nan Vətən müharibəsi başlanan gündən sona qədər oğlumla bir
bölükdə - həmlə taborunun tərkibində xidmət ediblər. Eyni gündə
şəhid olublar.

Taqım komandiri, baş leytenant Toğrul Rizvanlı: “Bizə verilən
əsas tapşırıqlar yüksəkliklərin alınması və onlara nəzarət, düşmənə gələn köməkçi qüvvələrin təyin edilməsi və s. idi. Döyüşdən-döyüşə, cəbhədən-cəbhəyə irəliləyirdik. İrəlilədikcə daha
strateji yüksəklikləri fəth etməyə çalışırdıq. Dəfələrlə ölümlə üzüzə qalmışıq. Top mərmiləri, minamyotlar yaxınlığımıza düşürdü.
Vətən müharibəsindəki əsas məqsəd və hədəfimiz bir idi.
Buna rəğmən zabit yoldaşım, baş leytenant Elmir Şəmmədovla
birgə rəhbərlik etdiyimiz şəxsi heyətin qorunması, təhlükəsizliyi
də bizimçün önəmli idi.
Ən ağır döyüşlərimiz Qubadlıda – Balasoltanlı kəndi ərazisindəki və “Qanlı Təpə” yüksəklikləri uğrunda oldu. Qalibiyyətlə geri
dönsək də şəhid mayor Müseyib Zeynalov, əsgər Elnur Tağıyev və
Elgiz Mehdiyev kimi neçə igidimizi itirdik...
Sənanın bibisi oğlu, qazi Kamran Bağırov: “Könüllü olaraq cəbhəyə bir gündə yollanmışıq. Ağcabədidə “N” saylı hərbi hissədə
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təlimlərdə də bir yerdə olmuşuq. Sonra yollarımız ayrıldı. Növbəti
görüşümüz isə Cəbrayıl rayonunda oldu. İşğaldan azad etdiyimiz
postu onlara təhvil verdik. Həmyerlimiz Hüseyn Mazanov da dayıoğlu ilə birgə idi. Qucaqlaşıb, hal-əhval tutduq.
Bizdən təxminən bir kilometr irəlidə isə düşmənin texniki və
canlı qüvvəsi yerləşmişdi. Biz isə onlardan yüksəkdə mövqelənmişdik. Elə yüksəkliyi alarkən də ermənilərin dərsini əməlli-başlı
vermişdik. Hətta beş zabit meyitini də qoyub qaçmışdılar.
Olan-qalan ərzağımızdan da Sənangilə pay verdim. “Allaha
əmanət, özünüzdən muğayat olun!” deyə, sağollaşıb ayrılmışdıq.“
Sənanın səngər yoldaşlarının dediklərindən:
Hüseyn Mazanov: “Xüsusi əməliyyatlara seçim zamanı həmişə
özünü önə atardı. Ürəyiaçıq, könlü tox idi. Günlərlə ac - susuz qaldığımız vaxtlarda son tikəsini bizimlə bölərdi Sənan. Ölümə bir
getdiyim qardaşlardan Sabir Əzizli, Ələm Hüseynov, Rəcəb İsmayılov, Masim Qurbanov, Elməddin Vəlişov, Sənan bu dünyada olmasalar da, ömrüm,boyu onları xatirələrimdə yaşadacağam."
Ehtiram Əliyev: “Manqalarımız ayrı olsa da, Sənanla eyni
taqımda olmuşam. İlk döyüşə Füzulinin dərə adlanan ərazisindən
başladıq. Düşmənin aramsız ağırçaplı silah atəşlərinə məruz qalmışdıq. Güclü müdafiə olunsaq da, bir şəhid verdik – həkim baş
leytenantımızı itirdik. Sonra iki qrupa bölünərək Cəbrayıl dağlarında döyüşlərə qatıldıq. Sənandan ayrılmışdım. Hadrutda, toplanış zamanı onunla yenidən görüşdük. Növbəti tapşırığa əsasən
çayqırağı, dağlıq ərazilərlə Qubadlıya doğru irəlilədik. Qarşı tərəf
bizi minamyot, tank əleyhinə silahlarla atəşə tuturdu. Arxadan
isə hərbçilərimiz düşmənin minaatanlarının atış nöqtələrinə zərbələr endirir, onları susdururdular. Biz isə irəliləyirdik. Gündüzlər
səngərdə mövqe tutur, əsasən gecə saatlarında hücuma keçirdik.
Oktyabrın 25-də, Qubadlı şəhərinin alındığı gün biz düşməndən
təmizlədiyimiz “Taxıllıq” adlandırdığımız yüksəklikdə idik. Saat 11
olardı, Sənanla Ələm aşağı endilər ki, köhnə yerimizdə qalan ləva305
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zimat və ərzağımızı yuxarı qaldırsınlar. Üstündən 4 saat keçmişdi
ki, mərmi dalğasına düşdüm, yaralandım. Sənan gələn kimi məni
bu vəziyyətdə görcək başımı dizi üstə alaraq yardım etməyə çalışdı. Axşam saat 6-7 radələrində, hava qaralanda məni digər yaralılarımızla və şəhid yoldaşımızla birgə döyüş meydanından təxliyə
etdilər. Dağdan aşağı enməyə 8 saat yarım vaxt sərf etdik. Bizi tibbi maşınlarla hospitala ötürdükdən sonra Sənangil “Qanlı Təpə”yə
doğru irəlilədilər...”
İbrahim Hüseynov: “...Bir neçə saatdan sonra Qubadlı şəhərinə çatdıq. Mövqeləndik. Bir neçə gün (25-30 oktyabr) orada
qaldıq. 29 oktyabr, axşam saat 7-də “Qanlı Təpə” istiqamətində
yola düşdük. Gecə yarısı əraziyə çatdıq. Sübh namazından sonra
iki qrup şəklində hücuma keçdik. Düşmənin yuvasını darmadağın
edərək onları mövqelərindən qovduq, yüksəkliyi aldıq. Azad etdiyimiz postu möhkəmləndirir, düşmənə macal vermirdik ki, işğaldan azad olunan torpaqlarımızı geri alsınlar. Ərazidə qruplar şəklində səpələnmişdik ki, qarşı tərəfin qəfil artilleriya atəşlərindən
yayına bilək. Lakin sonda biz fikirləşdiyimiz qədər də asan olmadı.
Yanımıza düşən top mərmisindən 6 döyüşçü yoldaşımızı – Sənanı,
Masimi, Sabiri, Ələmi, Rəcəbi, Elgizi itirdik, Mehman və mən yaralandıq...”
Şəkildən məsum-məsum baxıb boylanan şəhid,
İyirmi üç yaşında baxışı donan şəhid,
Ömrün bahar çağında xatirə olan şəhid.
Bizə Zəfər sevinci, göz yaşı nəsib etdin,
Bütöv Azərbaycana güntək nur saçan şəhid.
Bəli, Sənan nəinki bizim, eləcə də gələcək nəsillərin qəlbində
elə 23 yaşılı cəsur döyüşçü kimi yaşayacaq.
16 fevral 2021-ci il
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“VƏTƏN MƏNƏ ANA, MƏN ƏSGƏRƏM ONA”

Bu sözlər qızılı rəngli hərflərlə şəhid Niyaməddin Sultanzadənin gül-çiçəyə qərq olmuş sinədaşına həkk olunub. Məzarının ətrafında böyük ürəyi xatırladan əklillər dövlət qurumlarının
və ictimaiyyət təmsilçilərinin şəhidin xatirəsinə ehtiramları ilə
yanaşı, həm də 22 il ömür yaşayan bir gəncın qısa ömrünə
sığdırdığı misilsiz şücaət və qəhrəmanlıqdan soraq verir. Vətən
üçün yaşayan, torpaq uğrunda canından keçən Niyaməddin Sultanzadə yeni nəsillər üçün əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Ona
görə ki, Vətən torpağını əyninə geyinən Niyaməddin kimi oğullar Vətənin ömrünə öz ömürlərini calayıblar. Onların hər birinin
işıqlı xatirəsi əsrdən əsrə, nəsildən nəslə ötürülərək daim ürəklərdə yaşayacaq.
Etiraf edək ki, xalqımıza QƏLƏBƏ sevinci yaşadan hər bir şəhidin ÖMRÜ həm də onun doğulub boya-başa çatdığı elin-obanın,
ata-baba ocağının yeni adı, yeni ünvanıdır. Şəhidlik hünər zirvəsinin əbədiyyət simfoniyasıdır. Taleyinə bu müqəddəs məqama
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qovuşmaq nəsib olan şəhid ömrünün əbədiliyini istedadlı qələm
dostum Balayar Sadiq belə dilə gətirir:
Boy verir ürəkdə hünər nəğməsi,
Nəsillər dinləyir bu məğrur səsi.
Şəhidlər - Vətənin qələbə rəmzi,
Şəhid oğulları Vətən yaşadır!
Qubadlı dağlarında erməni qəsbkarlarına qarşı döyüşərək cəsarəti, mərdliyi ilə Azərbaycanın ən yeni tarixini qanı ilə yazan Niyaməddin Sultanzadə Vətən müharibəsinə könüllü qatılmışdı...
Qısa tanıtım: Sultanzadə Niyaməddin Hüsaməddin oğlu 10
sentyabr 1998-ci ildə Masallı şəhərində anadan olub. 2005-2016
- cı illərdə R. Əlihəsənov adına Masallı şəhər 1 saylı tam orta
məktəbdə təhsil alıb. Ali məktəbə qəbul imtahanında ilk cəhdi
alınmasa da ruhdan düşməyib. 2016-2017-ci illərdə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hissəsində həqiqi hərbi xidmətini
başa vurandan sonra Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kollecinə qəbul olub. Lakin kollec təhsili ilə
kifayətlənməyib. Gəncə şəhərində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqronomluq fakültəsinə qəbul olunmaq cəhdi növbəti
dəfə uğurlu alınıb. Ali təhsilini qiyabi yolla davam etdirərək 10
oktyabr 2018-ci ildən “Azərsu” ASC-nin 3 saylı Regional Su Kanal
İdarəsinin Masallı su kanal sahəsində xlorator su təmizləyici qurğularının operator peşəsi üzrə əmək fəaliyyətinə başlayıb.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda başlayan Vətən müharibəsinə könüllü olaraq
qoşulub, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının erməni işğalçılarından
təmizlənməsində şücaət göstərib. 6 noyabr 2020-ci ildə Qubadlı
rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olub. 22 noyabr 2020-ci ildə Masallı şəhər Dadva qəbiristanlığında
izdihamla dəfn olunub.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları
ilə Niyaməddin Sultanzadə ölümündən sonra "Vətən uğrunda",
“Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
“Vətəni qorumaq yaşa baxmır”
Bu ifadə də Niyaməddinə məxsusdur. Orta məktəbdə təhsil
aldığı vaxtlarda Dədə Qorqud öyüdlərinə bələd olan hər bir azərbaycanlı gənc kimi Niyaməddin də yaxşı bilirdi ki, Vətən anlayışı
bir ovuc torpaqdan başlanır. “Torpaq - Vətəndir, Vətən - anadır,
ana - millətdir, millət - dövlətdir..."
Sinif müəllimi Nərgiz Muxtarova deyir ki, uşaqlıqdan onda
rəqabət hissi, qalib gəlmək istəyi güclü olub. “Çox ağıllı və təmkinli bir uşaq idi. Məktəbdə keçirilən bütün tədbirlərimizdə, yığıncaqlarımızda o, hamıdan çox çalışardı ki, tədbirimiz yaxşı və
keyfiyyətli alınsın. İctimaiyyətçi kimi çox fəal idi, həm bizə, həm də
sinif yoldaşlarına kömək edərdi. Niyaməddinin üzündən heç vaxt
sevinc hissi, təbəssüm əskik olmazdı... Hərbi xidmətdən gələndən
sonra da məktəbə gəldi, yenə həmin sevinc hissi, həmin təbəssüm
Niyaməddinin üzündə idi... Yəqin ki, Vətən uğrunda şəhid olduğu
anda da onun üzü gülüb...”
Şagirdinin səmimiliyindən, zəhmətsevərliyindən və əzmkarlığından geniş söhbət açan fransız dili müəllimi Fərqanə Mənsurova deyir: “Niyaməddin çox saf, təmiz uşaq idi. Mən onun daxili
aləminə yaxşı bələd idim. Məktəbdən sonra həm işləyirdi, həm
də oxuyurdu. Deyirdi ki, müəllim, ali məktəbə qəbul olsam, sizə
tort gətirəcəyəm... Mən də deyirdim, Niyaməddin, sənin ali məktəb tələbəsi olmağın mənim üçün elə hər şeydir. Müharibə başlamamışdan bir neçə gün əvvəl əlində tort sinifə daxil oldu. Dedi,
müəllim, sözümə əməl etdim. Həmin tortu şagirdlərimlə paylaş309
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dıq. İndi hər dəfə televizorda “Vətən yaxşıdır” mahnısını ifa edən
şəhid Xudayarı göstərəndə Niyaməddinin siması gəlib durur gözümün qabağında. Axı o da Xudayar kimi gülərüz, mehriban, qəlbi
həyat sevgisi ilə dolu gənc idi...”
Dövrümüzün Burla xatunu
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Burla xatun oğlu Uruzun yağılar tərəfindən öldürülməsinə razı olur ki, təki Qazan
xanın, Oğuz elinin namusu tapdalanmasın... Niyaməddinin
yeniyetmə çağlarından KİŞİLİK
xarakterinə malik oduğunu
söyləyən anası Mehriban xanım da müəllimədir. Hazırda
oğlunun orta təhsil aldığı məktəbdə direktor müavini vəzifəsində çalışır. Mehriban xanım
həm də başında OĞUL TABUTU
aparan nadir analardan biridir. Ürəyinin oduyla, gözünün nuruyla böyütdüyü oğlunun Vətənin üçrəngli bayrağına bürünmüş tabutunu məğrurcasına son mənzilə yola salan Azərbaycan anası
da öz mətanəti ilə dastan yazdı. Mənim fikrimcə, Niyaməddin
Sultanzadə kimi sinəsini Vətənə sipər etmiş oğulların özü və onları dünyaya gətirən Mehriban kimi anaların qəhrəmanlığı orta
məktəb şagirdlərinə ayrıca fənn kimi tədris olunmalıdır.
Xalq şairi Ramiz Rövşənin şəhid analarına həsr etdiyi şeirin
bu misralarında da Mehriban xanımın mərd ana obrazı görünür:
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Dünən hələ yox idi,
saçlarının ağları.
Toy üçün böyüdürdü
analar uşaqları.
Bu gün öz balasını
Vətənə qurban deyir...
“Azərsu” ASC-nin qurğu rəisi Mətləb Əliyevin Niyaməddin
haqqında çəkilmiş filmdə dediyi kimi, Vətən uğrunda canını fəda
edən oğulların nəinki özləri, ailə üzvləri də qəhrəmandırlar: “Əlbəttə ki, belə qəhrəman övladları olan Vətən heç vaxt basılmaz.
Niyaməddin çox zəhmətkeş gənc idi. İşini çox sevirdi. Bir dəfə
mənə döyüş bölgəsindən zəng edib dedi ki, Şuşaya Qələbə bayrağını sancıb sağ-salamat gələcəyəm...”
Yaşasaydı, Niyaməddin çox yaxşı mütəxəssis kimi tanına bilərdi. Çalışdığı kollektivdə şəhidin xatirəsi hörmətlə yad olunur. Niyaməddin “Azərsu" ASC-nin Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan 3 əməkdaşından biridir...
“Ya şəhid olmaq gərək, ya intiqam almaq gərək...”
Taqım komandiri Sadiq Məcidli Niyaməddinin komandir heyətinə necə canla-başla kömək etdiyini və onunla ilk gündən dostlaşdığını bildirir. “Çalışrdı ki, əsgərlərin komplektləşdirilməsi tez
yerinə yetirilsin, döyüşə gedək. Döyüş tapşırığımız Cəbrayılda
strateji yüksəkliklərdən birini ələ keçirmək idi. Uğurlu əməliyyat
oldu, həmin mövqedə möhkəmləndik... Niyaməddin çətinliklərə
çox dözümlü əsgər idi. Suyunu, çörəyini belə əsgər yoldaşına verib, özü susuz qalardı...”
...Qubadlıda başqa dəstənin tərkibində növbəti yüksəkliyi ələ
keçirəndən sonra Niyaməddin son dəfə taqım komandiri ilə görüşüb. Oktyabrın 30-da səhər saatlarında atası ilə telefonla danışıb
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“vəziyyət yaxşıdır” deyib. Sonra uzun müddət Niyaməddindən soraq gəlməyib. “Niko” ləqəbli Niyaməddin Sultanzadənin döyüşlərin son iki günündə könüllü olaraq xüsusi təyinatlıların dəstəsində
vuruşduğu bildirilir. Dayısı Ziyafət Ələkbərov onun əsgər yoldaşlarının dediklərinə istinadən bildirir ki, Niyaməddin silahdaşlarını
düşmənin yaylım atəşindən qorumaq üçün başqa istiqamətdən
döyüş meydanına atılıb. Ucadan “Allahu Əkbər” deyərək güllələrini düşmən əsgərlərinin üzərinə boşaldıb. Elə bu zaman düşmən
gülləsi onun arzularla dolu qəlbini susdurub. Vətənin cəsur övladı əbədiyyətə qovuşandan sonra da erməni faşistləri onun nəşini
gülləbaran edərək tanınmaz hala salıb...
Şəhidin əmisi Şəfahət Sultanov müharibənin ilk günündən başlayaraq 47 gün döyüş bölgəsindən yaralı əsgərlərimizi idarə etdiyi
təcili yardım maşını ilə hospitallara çatdırıb. Niyaməddinin tanınmaz hala düşmüş nəşi Füzuliyə gətiriləndə əmisi çox bərk sarsılıb.
İstər onun, istər Niyaməddinin böyük qardaşı Tacəddinin kövrək
xatirələrini qələmə almaq çox çətindir.
Atası Hüsaməddin isə niyyət etmişdi ki, oğlu müharibədən
sağ-salamat qayıdıb gəlsə, onu özü ilə Kərbəla şəhərində Həzrəti
İmam Hüseynin (ə) hərəminin ziyarətinə aparacaq. Bu gün Niyaməddinin, eləcə də Vətən müharibəsində şəhid olan yüzlərlə
Azərbaycan oğullarının şəkilləri müqəddəs şəhərdə - şəhidlər sərvərinin hərəmini “Ya şəhid olmaq gərək, ya intiqam almaq gərək”
deyən Azərbaycan-türk şeirinin tacidarı Şeyx Məhəmməd Füzulinin məşhur qəzəlinin bu ölməz misraları ilə birgə bəzəyirlər:
Pənbeyi-daği-cünun içrə nihandır bədənim,
Diri olduqca libasım budur, ölsəm, kəfənim.
Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil!
Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim.
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Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim!
İstedadlı kino-operator Elsevər Əliyevin Vətən aşiqi Niyaməddin Sultanzadə haqqında çəkdiyi “Zirvənin sakini” sənədli filmində
şəhidin atası Hüsaməddin kövrələrək deyir: “Niyaməddin bu dünyaya gələndə də ildırım çaxırdı, yağış yağırdı, dünyadan gedəndə
də...”
Oğul itkisinin ağırlığını bütün varlığıyla hiss edən Məhəmməd
Səfərov adlı izləyici həmin filmə baxandan sonra Niyaməddinin
ruhuna xitabən yazır:
“Azad bir quşdun,
Yuvandan uçdun.
Cənnətə düşdün
Bu gənc yaşında...
Niyaməddin Sultanzadə! Sən bizim qürur yerimizsən. Ruhun
qarşısında baş əyirik... Tanrım qoynunda uyuduğun məkanı daim
rəhmət nuruna qərq eləsin! Amin!”
18.05.2021

313

Nurəddin ƏDİLOĞLU

XÜSUSİ TƏYİNATLILARIN ƏN GƏNC ŞƏHİDİ
Qısa tanıtım: Şahbazov Kənan Natiq oğlu 23 iyul 2002-ci
il tarixdə Masallı rayonunun
Ağakişibəyli kəndində anadan
olub. Doğum tarixi valideynlərinin yaşayış yeri üzrə rayonun
Kəlbəhüseynli kəndində qeydiyyata alınıb. 2008-ci ildə ailəsi
ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçən
Kənan Suraxanı rayonunun
Hövsan qəsəbəsində yerləşən
Ələddin Məmmədov adına 76
saylı tam orta məktəbin birinci sinfinə qəbul olunub. 2010cu ildən valideynlərinin işi ilə
əlaqədar Tatarıstanın paytaxtı
Kazan şəhərinə köçüb və orta təhsilini orada davam etdirib. Sonra yenidən Bakı şəhərinə qayıdıb və Xətai rayonunda 138 saylı tam
orta məktəbdə təhsil alıb.
Qaydasız döyüşlər idman növü ilə məşğul olan K. Şahbazov
yeniyetmələr arasında ölkə üzrə keçirilən idman yarışlarında və
beynəlxalq turnirlərdə diplom və medallara layiq görülüb.
2019-cu ildə Kazan şəhərində yerləşən Açıq Federal Universitetin hüquqşünaslıq fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olub. Ali
məktəbin birinci kursunu bitirdikdən sonra 2020-ci ildə təhsilini
qiyabi yolla davam etdirib.
2020-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Fiziki hazırlığına, idman göstəricilərinə, eləcə də bilik və bacarığına
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görə hərbi xidmətə Müdafiə Nazirliyinin Bakı şəhərində yerləşən
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrində (XTQ) başlayıb.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən erməni separatçılarının işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edib. Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan Silahlı
Qüvvələrinə qarşı keçirilən əks-hücum əməliyyatı zamanı düşmən
gülləsinə tuş gələrək şəhid olub.
Şəhidin nəşi 2 oktyabr 2020-ci il tarixdə doğulduğu Masallı rayonunun Çaxırlı kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları
ilə Kənan Şahbazov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və "Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
6 ölkənin 153 pəhləvanından biri
Gənclər və İdman Nazirliyinin Vətən müharibəsində
şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş idmançıların siyahısında Kənan
Şahbazovun adı uşu döyüşçüsü
kimi təqdim olunub.
Kənan qədim Çin döyüş
sənəti olan uşu ilə uşaqlıq çağlarından məşğul olurdu. “Kunqfu" termini ilə eyni mənanı ifadə
edən bu döyüş sənəti insandan
daxili yetkinlik, inadkarlıq, özünə
inam, böyük iradə tələb edir. Uşu
qaydalarına görə döyüşçü özünü
bütün təhlükələrə, o cümlədən
də ölümə hazırlamalıdır.
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Kənan isə təkcə idman uşu növünün deyil, həm də klassik güləşmənin sirlərinə yiyələnmişdi. Xaricdə idmanın bu növünə Yunan-Rоma güləşi dеyilir. 2015 -ci ildə Bakıda “Sərhədçi” Olimpiya İdman
Mərkəzində 20 yanvar şəhidi Müşviq İsayevin xatirəsinə həsr olunmuş yeniyetmə sərbəst və yunan-Roma güləşçiləri arasında keçirilən
beynəlxalq turnirdə Kənan Şahbazov 54 kq çəki dərəcəsi üzrə finala
gürcüstanlı Vano Godelaşvili ilə fəxri kürsüyə çıxmışdı. Gürcüstanla
yanaşı, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Özbəkistandan 153 pəhləvanın
mübarizə apardığı yarışın ilk günü Kənan Azərbaycana 3 qızıl, 7 gümüş və 10 bürünc medal qazandıran güləşçilərimizdən biri olub.
Kənan Şahbazov Bakıda “Prezident Kuboku” daxil olmaqla
Azərbaycan Uşu Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən müxtəlif
yarışlarda onlarla qızıl, gümüş və bürünc medallar qazanmış, diplom və pul mükafatları ilə təltif edilmişdir.
Professor Dilqəm Quliyev "İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhid
idmançıları” adlı kitabın xüsusi buraxılışını nəşrə hazırlayır. Kitaba
Vətən müharibəsində şücaət göstərmiş və qəhrəmancasına şəhid
olmuş idmançıların keçdiyi şərəfli döyüş yolu, idman aləmində
qazandıqları uğurlar barədə təəssüratlar, onların fotoşəkilləri daxil
ediləcək. Azərbaycan xalqının milli suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində Azərbaycan idmançılarının vətənpərvərlik
təşəbbüsünün təbliğ olunması çox təqdirəlayiq və xeyirxah işdir.
Ümidvarıq ki, kitabın səhifələrində həmyerlimiz Kənan Şahbazov haqqında da maraqlı təəssüratlar əksini tapacaq və heç vaxt
unudulmayacaq şəhidlərimizin qəhrəmanlığı, həyat və döyüş hekayələri bir daha xatırlanib, gənc nəsilə tanıdılacaqdır.
Anasını tək qoymaq istəmədi...
Dayısı Elçin Əsədovun dediyinə görə, Kənan yeniyetmə yaşlarından hüquqşünas olmaq arzusu ilə yaşayıb. Hələ səkkizinci sinifdə oxuyanda atasına zarafatla deyərmiş ki, əgər mən prokuror
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və ya məhkəmə olsam, qayda- qanunla işləyəcəm. Atam olsan da
qanunları əgər pozsan, sənə də qanunla müəyyən edilmiş cəza
tətbiq edəcəyəm. Çox təəssüf ki, Tatarstanın paytaxtının havası
Kənanın anası Alidə xanıma düşmür. Ona görə Bakıya qayıtmalı
olur. Bacısı Röyalə ailə həyatı qurandan sonra Naxçıvanda yaşayırdı . Kənan da anası tək qalmasın deyə təhsilini qiyabi yolla davam
etdirmək qərarına gəlir.
...Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Masallı rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılanda
Kənanın 18 yaşı bir-iki gün idi ki, tamam olmuşdu. Peşəkar idmançı olması, Azərbaycan və türk dili ilə yanaşı, rus dilində sərbəst danışması onun XTQ-də nümunəvi əsgər kimi hörmətini, nüfuzunu
artırmışdı.
Kənanın sevə-sevə xidmət etdiyi XTQ düşmən təxribatının
qarşısını almaq üçün Azərbaycan Ordusunun demək olar ki, əsas
güc mənbəyi hesab olunurdu. Xüsusi təyinatlıların arasında xüsusi
hazırlanmış qruplar olur ki, onlar döyüş isitiqamətində aparılan
əməliyyatlarda daha peşəkar olurlar. Kənan da belə oğullardan
biri idi. Hərbi hissədə xidmətə başladığı üç ay qısa müddət olsa
da, o, universal döyüş vərdişlərinə yiyələnmişdi.
27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsində bütün
növ atıcı silahlardan istifadə edə bilən, fiziki cəhətdən olduqca güclü,
yüksək tələblərə cavab verən, iradəli, əlbəyaxa döyüşlərdə ustalıqla
vəziyyətdən çıxan, gecə və pis hava şəraitində istiqaməti və gediləcək
məntəqəni dəqiq bilən xüsusi təyinatlılar erməni faşistlərinin canına
qorxu salmışdı. Kənangilin qrupu da xüsusi tapşırıq əmrini mərdliklə
yerinə yetirirdi. Hər zaman qorxmaz olan, bütün çətinliklərə sinə
gərməyi bacaran Kənan öz cəsarəti və çevikliyi ilə əməliyyatlarda
fərqlənirdi. Nə yazıq ki, müharibədə ən uğurlu əməliyyatlar belə
qurbansız ötüşmür. Oktyabrın 2-də İgid pəhləvanımız növbəti əməliyyat tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən mövqelərindən açılan
atəş nəticəsində ölümcül yaralanır və şəhid olur.
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Şəhidlik şərəf, qeyrət, ucalıq və qəhrəmanlıq zirvəsidir
Oktyabrın 3-də xüsusi təyinatlıların ən gənc şəhid əsgəri olan
Kənan Şahbazovun Azərbaycan bayrağına bürünmüş tabutu Çaxırlı kəndində böyük izdihamın müşayiəti ilə son mənzilə yola salındı. Millət vəkillərinin, Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin, rayon
hüquq-mühafizə orqanlarının, kənd sakinlərinin iştirak etdiyi mərasimdə nəvəsinin tabutunun büküldüyü bayrağı dəfələrlə öpüb
gözlərinin üstünə qoyan babası Yaşar kişi dedi: “Mən nəvəmlə
fəxr edirəm. Ona görə fəxr edirəm ki, Kənan Vətən uğrunda şəhid olub. Masallıda Kənan kimi oğullar çoxdur. Düşmən Kənanın
qolunu da qatlaya bilməzdi. Şərəfsizlər onu uzaqdan güllə ilə vurublar...”
Kənanın yolunu gözləyən anası Alidə xanım indi tək qalmasın
deyə bacısı Röyalə Naxçıvandan Bakıya dönüb.
Uşaqlıq çağlarından qəribə tale yaşamış şəhid Kənanın dayısı
Elçinlə Şərəfə kəndində görüşdük. Bacısı oğlunun Vətənə, anaya
olan sevgisindən söhbət açan Elçin Əsədov onun idman yarışlarında qazandığı uğurlarından danışdı və uşaqlığı ilə bağlı xatirələrini
bizimlə bölüşdü .
Şəhidlik - vətənpərvərliyin ən ali məqamıdır. Allah qatında
seçilmiş elə insanlar var ki, onlar ölmür, cismən bu dünyanı tərk
edib, ruhən Yaradana - əbədiyyətə qovuşurlar. Şəhidlik ona görə
ölümlərin ən şərəflisi və müqəddəs sayılır ki, bu zirvəyə ucalmaq
hər kəsə qismət olmaz.
Qısa ömür sürsə də, Kənanın əziz ruhu onun əməllərinin sorağı kimi yaşayır. Onun şəhid olması xəbəri Bakının Xətai rayonunda
təhsil aldığı məktəbin müəllim və şagird kollektivini, Əhmədli qəsəbəsində qonşuluqda yaşadığı hər kəsi sarsıtmışdı. Sosial şəbəkə
hesabında uşaqlıq yoldaşlarından biri Kənana xitabən yazır: “Bir
məhəllədə qalırdıq. Çox da aramız yox idi. Dalaşardıq səninlə. He318
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yif, kaş o günlər olardı, yenə dava edərdik. Bütün Əhmədli, bütün
Azərbaycan səninlə fəxr edir Kənan!” Yeganə Talıbzadə adlı bir xanım isə yazır: ”Canım Kənanım, qara gözlüm, biz hələ də sənin
yolunu gözləyirik...”
Bugünlərdə Milli Məclisin deputatı Məşhur Məmmədovun
ictimai əsaslarla köməkçisi Hekayət Nəzərov və Masallı RİHB-nin
Çaxırlı kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin baş məsləhətçisi Ziyafət Məmmədovla Çaxırlı kənd qəbiristanlığında
Vətən müharibəsində həlak olan şəhidlərin məzarlarını ziyarət etdik. Qəlbimdən keçən kövrək hisslərim, duyğularım ruhumda
belə misralandı:
İgidin qaşı yaxşı,
Kirpiyi, qaşı yaxşı.
Şəhid yatan məzarın,
Torpağı, daşı yaxşı.
02.06.2021
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ANDINA, SÖZÜNƏ SAHİB – TORPAĞI VƏTƏNLƏŞDİRƏNLƏR
Qısa tanıtım: Şirəliyev Sahib
Yusif oğlu 18 oktyabr 1995-ci
ildə Masallı rayonunun Ərkivan
qəsəbəsində anadan olub.
Sahib Şirəliyev orta təhsil aldıqdan sonra, 2013-2017-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
(AAHM) ali hərbi təhsil alıb. Xüsusi təyinatlı kimi əfsanəvi igidliklər göstərib. Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Sahib
Şirəliyev 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşıb. Sahib Şirəliyev noyabrın 8-də Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. Masallı rayonunda dəfn olunub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları
ilə Sahib Şirəliyev ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı" ordeni,
"Vətən uğrunda" və "Şuşanın azad olunmasına görə" medalları ilə
təltif olunub.
Xüsusi təyinatlı qrup komandiri - SAHİB ŞİRƏLİYEV
“Azərbaycan Bayrağı” ordenli, “Vətən uğrunda” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medallı şəhid baş leytenant Sahib Yusif
oğlu Şirəliyev Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində (Ramazanlı
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küçəsində) anadan olub. Ötən payızda, oktyabrın 18-də 25 yaşı
tamam olmuşdu. Subay idi...
S.Şirəliyev orta təhsilini Bakı şəhərində yerləşən Ağdam rayon 28 nömrəli tam orta məktəbində alıb. Əlaçı olub, nizam-intizamı, fərdi xüsusiyyətləri ilə həmyaşıdlarından seçilib. Məktəb
illərində boks idman növünə, hərb sənətinə maraq göstərib.
Səkkizinci sinifdən C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyinə sənəd verib, 202 bal toplasa da qəbul ola bilməyib. 2013-cü ildə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. 2017-ci
ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Əlahiddə Ümumqoşun
Ordusunun xüsusi təyinatlı zabiti kimi vətənə qulluq edirdi. Nümunəvi xidməti, xüsusi təyinatlı qruplar arasında keçirilən yarışlarda öncüllüyü ilə fərqlənib, dəfələrlə Fəxri fərman və diplomlarla mükafatlanıb.
Valideynləri onun hələ yeniyetməlik illərindən cəsurluğu,
vətənpərvərliyi ilə seçildiyini vurğulayırlar. Atası Yusif deyir ki,
açığı, əvvəllər nəslimizdə hərbçi olmamışdı. Sahib isə uşaqlıqdan, məktəb illərindən hərbi-vətənpərvərlik verilişlərini həvəslə
izləyərdi. İllər ötdükcə oğlumda bu peşəyə maraq daha da artdı
və qəti qərarını verdi. Savadına, biliyinə görə başqa ixtisas da seçə
bilərdi. Etiraf edim ki, təkid eləsək də, onu fikrindən daşındıra bilmədik. Peşə seçimində qəti olan Sahiblə razılaşmalı olduq. Kursant olduğu müddətdə dəfələrlə təşəkkürnaməyə layiq görülüb.
Soruşanda cavab verərdi ki, çətin də olsa, şərəfli, əsl kişi sənətidir.
Naxçıvanda olanda onunla əlaqə saxlayırdım. Elə müharibə başlayan ilk gündən səbirsizlənirdi ki, tezliklə döyüşlərə qatılsın. Sanki
məndə bir arxayınlıq yaranmışdı ki, Sahib istənilən ağır döyüşdən
sağ çıxmağı bacaracaq. Lakin...
Şölə ana üçün danışmaq çətin olsa da, özünü toxtadır: “İstəyirdik ki, ailə qursun. Gözaltısı da vardı. Sahib cəbhəyə yollanandan
həsrətim artdı, dua etməkdən savayı özgə əlacım qalmadı. Nələr
arzulayırdıq, nələrlə qarşılaşdıq.”
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Ananın son cümlələri isə axıtdığı göz yaşları ilə ifadə edilir. Övladının yarımçıq bitən taleyi ananı yandırıb-yaxır...
Sahibin zəngin şəxsi kitabxanası varmış. Bədii ədəbiyyat, xüsusilə şeir həvəskarıymış. Ən çox Nizami Gəncəvinin əsərlərini mütaliə edərmiş. Təsadüf, yoxsa... 2021-ci il Azərbaycanda “Nizami
Gəncəvi ili” elan edilib.
Şəhidin 22 yaşlı qardaşı Əli də taleyini hərbə bağlayıb. Bakı Dəmir
Yolu Nəqliyyatı Texnikumunu bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə
yollanıb. Daxili Qoşunların tərkibində ilyarım xidmətdən sonra müddətdən artıq xidmət etməyə qərar verib. Əli döyüşlərdən öncə qardaşı ilə son danışığını belə xatırlayır: ”Dedi ki, ailədən muğayat ol! Çünki
bilmək olmaz evə necə dönəcəm – qalib, qazi, yoxsa şəhid kimi. Qismətində şəhidlik varmış Sahibin. Həm qardaşım, həm də yaxın dostum idi. Bir-birimizə çox alışmışdıq. Elə bil, heç yox imiş.”
Yeganə qardaşının yoxluğu ilə barışa bilməyən Əlini qəhər boğur. Təsəlli tapır ki, Sahib Vətən uğrunda şəhid olub.
Bu gün şəhid zabitimiz Sahib Şirəliyevdən tarixə yazılacaq qəhrəmanlıq dastanı geridə qalıb. Bu şərəfli salnaməni yazmaqda bizə
onunla çiyin-çiyinə vuruşan igid hərbçi, qazi yoldaşları yardımçı oldu.
Sahibin xidmət etdiyi hərbi hissənin qərargah rəisi, 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordenli mayor Nəsir Zeyniyev: “Əsgər
və zabit heyətimiz cəbhəyə mərhələli şəkildə göndərilirdi. Oktyabrın 11-də, Hadrut istiqamətindən döyüşlərə qatıldıq. Qəsəbənin
və ətraf yüksəkliklərin azad edilməsində Sahib və rəhbərlik etdiyi
xüsusi təyinatlı qrup (12 nəfərlik heyətlə) böyük rəşadət göstərdi. Hadrut döyüşlərində bir neçə düşməni şəxsən özü məhv etdi.
Şəhid və yaralılarımız olsa da, qarşı tərəfin sıx yerləşdiyi və güclü
müdafiə olunduğu, eləcə də Hadrutu nəzarətdə saxlayan “Xaç”
vacib yüksəkliyinin alınmasında S.Şirəliyevin xidməti əvəzsizdir.
Onun rəhbərlik etdiyi bu uğurlu əməliyyatdan sonra qəsəbədə
bölmələrimizin şəxsi heyət və döyüş texnikasının rahat hərəkəti
təmin edildi...”
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Sahibin kursant yoldaşı və onunla eyni taborda xidmət edən
qrup komandiri, “Hərbi xidmətlərə görə” medallı baş leytenant
Minətulla Bayramov: “Qırmızı Bazar istiqamətində, dağlıq-meşəlik ərazilərlə 2 gecə, 1 gün yol getdik. Bu əməliyyatdakı ilk tapşırığımız yaşayış məntəqəsinin giriş və çıxış qapılarını bağlamaq
oldu. Qəsəbəyə çatdıqda ətrafı mövqelədik, bərabər paylanaraq
yol kənarı boyunca yerləşdik. Minamyot atəşinə tutulsaq da, ordu
birləşmələrimizlə birgə düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdik. Hədəf qəsəbənin tam alınması idi. Qrupumuzdan 4 nəfər yaralandı,
mən sağ qolumdan güllə yarası aldım – hospitala təxliyə olundum.
Bütün məsuliyyət və ağırlıq Şirəliyevin üzərində qaldı...”
“Döyüşdə fərqlənməyə görə” medallı baş gizir Kamran İbrahimov: “Tuğ kəndini aldıqdan sonra arama-tarama işlərini yekunlaşdırıb, ərazini təmizlədik. Sonra Qarabulaq kəndini, ərazidəki
yüksəkliyi işğaldan azad etdik...Yeni tapşırığa əsasən Şuşa tərəfə
irəlilədik. Bir neçə gün piyada yol getdik. Şuşa-Laçın yolunun 6-7
kilometrliyində döyüşə hazırlıq tədbirlərinə başladıq. Laçın dəhlizinə çatanda səhər saat 5-in yarısı idi...
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Düşmənlə qızğın atışmalar zamanı yaralanan zabitimizə ilk
tibbi yardımı Şirəliyev göstərdi. Saatyarımlıq şiddətli döyüşlərdə
yaralı və şəhidlərimiz olsa da, dəhlizi, dəhlizin üstündəki yüksəkliyi ələ keçirdik. Ağır artilleriya atəşlərinə məruz qalsaq da, irəliləyirdik. Hətta kimsə “Şirəliyev, irəli, yoxsa geri?” soruşduqda, o,
“yalnız irəli getməliyik” deyə, əmr etdi. Hədəfimiz Şuşa şəhəri idi.
O səmtə istiqamətləndik. Qarşıda bizi tələyə salacağını düşünən
hiyləgər yağını yenə də peşman etdik. Düşmənin xeyli canlı qüvvəsi və hərbi texnikasını məhv etdik. 2 ədəd BMP-ni yararsız hala
salaraq qənimət götürdük. Lakin yarımsaatlıq ağır vuruşda cəsur
və təmkinli qrup komandirimizi – baş leytenant Sahib Şirəliyevi
itirdik.
Əvvəlcə elə bildim ki, qaya arxasında mövqe tutub. Çağırdım
hay vermədi. Yaxınlaşanda arxası üstə yerə uzanan cansız bədənini gördüm. Sol çiynindən yapışıb özümə tərəf çəkdim. Güllə baş
nahiyəsindən dəymişdi. Tit-tit əsən əlimi uzadıb gözlərini qapayanda hansı hisslər keçirdiyimi bir Allah bilir...”
***
Şuşa uğrunda döyüşlərdə canını qurban verən qəhrəman hərbçimiz noyabrın 14-də doğulduğu Ərkivan qəsəbəsində torpağa
tapşırılıb. Həmyerlisi Tovuz döyüşlərində şəhid olmuş mayor Anar
Novruzovun məzarının yanında dəfn edilib.
Dəfn mərasimində şəhidin tabutuna bükülmüş üçrəngli Dövlət
Bayrağımız qardaşına təqdim edilib.
Şəhid baş leytenant Sahib Yusif oğlu Şirəliyev respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüşlərdə fədakarlığı, yüksək peşəkarlıqla rəhbərliyi, düşmənin canlı qüvvəsi
və döyüş texnikasının məhv edilməsindəki rəşadəti və öz vəzifə
borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan
Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni, “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
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***
Övlad itirmək nə qədər ağır olsa da, zəfər sevinci Şirəliyevlər
ailəsini ovundurur. Vətənin keşiyinə qorxmaz, bacarıqlı iki hərbçi
oğul böyüdüb göndərən Yusif ata, Şölə ana, başınızı dik saxlayın,
oğlunuz qəhrəmanlıq tarixi yazdı! Sizin timsalınızda bütün qəhrəman döyüşçü və şəhidlərimizin valideynləri qarşısında baş əyirik
ki, belə vətənpərvər oğullar böyütmüsünüz.
Vətəni canı bahasına bütöv edən Sahib kimi şəhidlərimizin
sayəsində nəinki düşmənlərimiz, bütün dünya Azərbaycan dövlətinin və ordusunun gücünü bir daha gördü.
Ruhun şad olsun, şəhidim! Müqəddəs mübarizən Şanlı Qələbəmizlə yekunlaşdı. Uca məqamınla fəxr edirik! Fəxr edirik ki, andına sadiq, sözünə sahib çıxdın, müqəddəs qanını axıtdığın torpağı vətənləşdirdin.
Akif AĞAYEV,
jurnalist-publisist.
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“TORPAĞA DƏN ƏKMƏYƏ DOĞULANLAR
TORPAĞA DƏN KİMİ ƏKİLDİ...”
... Uşaq çağında onu “Dəçi”
deyə çağırardılar. Onun arzusu
ordudan tərxis olunandan sonra
torpaqda çalışmaq, təsərrüfat
qurmaq, fermer olmaq idi. Yeniyetmə yaşlarında yəhərsiz-yüyənsiz mindiyi köhlən atı əsl cəngavər kimi çapardı... Şəmsəddin
Təhməzov orta məktəb illərindən əlini zəhmətə alışdırmışdı, mal-qara bəsləməklə ailəni
dolandıran ata-anasına kömək
edərdi. Saxladığı göyərçinlərə
sevə-sevə qulluq edərdi. Anasının dediyinə görə, evlərinin
həyət -bacası, damı göyərçinlə dolu idi. Şəmsəddin bəslədiyi bu
quşların şəkillərini çəkib bəzən internetdə paylaşardı. Ağlı kəsən
gündən qəlbində işğalçı düşmənə qarşı nifrət bəsləyən Şəmsəddin
deyərmiş ki: “Mən əsgər olanda ermənilərdən qisasımızı alacağam...” Kiçik toy məclisində isə sağlıq deyənlərdən biri balaca Şəmsəddini məclisdəkilərə göstərərək deyib: “ Vaxt gələcək el-oba bu
oğlanla fəxr edəcək!..”
Ortaboylu, qarayanız, xoş simalı Şəmsəddin istiqanlılığı ilə
bütün qohum-əqrəba arasında hörmət qazanmışdı. El-obada
adətən, hərbi xidmətini başa vurub evlərinə qayıdan övladlarının ayağının altında valideynləri qurban kəsirlər. Şəmsəddin isə bu
ənənəni özünəməxsus şəkildə “pozub,” həqiqi hərbi xidmətə yola
düşəndə qurban kəsdirib. Sanki torpağa dən əkmək üçün doğulan
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bu gənc özünün şəhid olacağını və uğrunda həlak olduğu Vətən
torpağının qoynuna “dən” kimi əkiləcəyini əvvəlcədən bilirmiş...
Qısa tanıtım: Təhməzov Şəmsəddin Sərvər oğlu 3 mart 2001ci ildə Masallı rayonunun Güllütəpə kəndində anadan olub. 2007ci ildə Yeni Zuvand kənd tam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil
olub. İbtidai təhsilini bu məktəbdə alıb. Sonralar ailə vəziyyəti ilə
əlaqədar Beyləqan rayonuna köçdükləri üçün təhsilini Beyləqan
şəhər 1 saylı tam orta məktəbində davam etdirib.
2016-cı ildə IX sinfi bitirdikdən sonra təhsilini yarımçıq qoyaraq əmək
fəaliyyətinə başlayıb, fermada işləyən valideynlərinə kömək edib.
2019-cu ilin aprel ayında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. Tərtər rayonunun döyüş bölgəsində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə Vətən qarşısında xidməti borcunu
yerinə yetirməyə başlayıb.
Sentyabrın 27-də səhər saatlarında Ermənistanın növbəti silahlı
təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əks-hücum əməliyyatına başlayanda döyüşlərdə yüksək qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. Suqovuşanın azad olunmasında mərdliklə vuruşub. Oktyabrın 7-də Tərtərin Talış kəndi uğrunda gedən
döyüşlərdə ürək nahiyəsindən aldığı qəlpə yarasından şəhid olub.
Şəhidin nəşi 8 oktyabrda Güllütəpə kənd qəbiristanlığında
böyük izdihamla torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən,
Şəmsəddin Sərvər oğlu Təhməzov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.
Təhməzovlar ailəsinin keşməkeşli dünyası
Haqqında söhbət açdığımız bu ailə böyük olmasa da, çox çətin, əziyyətli günlər yaşayıb. Masallıdan əvvəlcə Ağcabədiyə, sonra Beyləqana köçüb. Böyük qardaşı Şəhriyarla birlikdə Şəmsəd327
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din kiçik yaşlarından ailənin qayğılarını çiyinlərində daşıyıb. “Bizim
uşaqlığımız çox çətin keçib. Uşaq vaxtlarımızdan fermalarda işləyib atamıza kömək eləmişik. Çox kasıbçılıqla böyümüşük. Bəzən
mən, ya da Şəmsəddin bir şokoladımız olanda belə iki yerə bölüb
yeyərdik,” - deyə Şəhriyar həmin günləri indi ürək ağrısıyla xatırlayır.
…Şəhriyar özü də Vətən müharibəsində iştirak edib. Füzulinin
azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə başından və ayaqlarından 5 qəlpə yarası alıb. Müalicə olunmaq üçün hospitala göndərilib. Masallıda, sonra Bakıda Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi
Klinik Hospitalında müalicə olunub. Hazırda MAXE kimi PDM-də
tuşlayıcı vəzifəsində hərbi xidmətini davam etdirir.
“Uşaqlıqdan mənim dostum da, sirdaşım da qardaşım olub”
deyən Şəhriyarla müharibə günləri telefonla danışanda Şəmsəddin: “Sən nişanlısan, özünü qoru” deyib. Şəhriyar da ona bildirib
ki, “Dəçi, sən çox bir yerdə duran deyilsən, özün ehtiyatlı ol…”
Qardaşının xasiyyətinə yaxşı bələd olduğu üçün Şəhriyar yaxşı bilirdi ki, döyüş əmri verilən kimi Şəmsəddin önə atılacaq… Son dəfə
oktyabrın 4-də danışıblar. Şəmsəddin qardaşına deyib: “Şayəd şəhid olsam, atam-anam sənə əmanət…”
“Sənin saçından cənnət ətri gəlir”
Şəmsəddinə ailəsinin ehtiyacı olduğundan onu həqiqi hərbi
xidmətdən saxlatdırmaq istəyiblər. O da valideynlərinə belə deyib: “Sizi şikayət edərəm.” Anası Sehranə xanım deyir ki, Şəmsəddin çox mərd və qorxmaz uşaq idi. “19 yaşını səngərdə qarşılayan oğlumdan müharibə başlayanda bir dəfə soruşdum ki, ana
qurban, qorxub eləmirsən ki? Şəmsəddin gülə-gülə mənə cavab
verdi ki, ermənidən qorxan onlar kimi olsun - qorxaq tülkü kimi
qabağımızdan qaçırlar…”
Şəmsəddin anası ilə danışanda zarafatından da qalmazdı. De328
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yirdi ki, Şəhriyarın toyunda mənə elə kostyum alarsınız ki, bəylə
yanaşı dayananda bizi bir-birimizdən ayıra bilməsinlər…
Amma günlərin bir günü ağır döyüşdən sonra komandiri deyib ki, Şəmsəddin, inşallah, müharibə qurtaracaq, qələbəmizdən
sonra sənin toyuna gələcəyəm… Şəmsəddin də gülümsünərək
deyib: “Komandir, mənim toyum olmayacaq, mən şəhid olacağam…”
Anası kövrələrək deyir: “Balama nə toy qismət oldu, nə də
bəylik kostyumu… Hər ananın övladı onun canının bir parçasıdır.
Şəmsəddin mənim canımdan gedib. Ana üçün dünyada oğul itkisindən ağır şey ola bilməz! Həmişə zəng edəndə deyirdi ki, ana,
mən sənin borcundan çıxacağam. Səni heç vaxt işləməyə qoymayacağam… Oğlum mənim borcumdan çıxa bilmədi, amma Vətənin borcundan çıxdı, ona görə çox istəyirəm ki, adı igidliyinə layiq
əbədiləşdirilsin… ”
…Ailənin sonbeşiyi Aygün məktəblidir. Şəmsəddin həmişə nəvazişlə onun saçlarından öpəndə deyərmiş ki, maşallah, sənin saçından cənnət ətri gəlir. Şəhid qardaşının məzarı önündə hərbi
geyimdə vüqarla dayanan bu qızcığazın ürəyindən keçirtdiyi fikirlər qanadlı misralara dönür:
Səni köməyinə çağırdı Vətən,
Sən onun uğrunda verdin şirin can.
İgidliyin olub dillərə dastan.
Arzuları gültək solan qardaşım,
Bu dünyadan vaxtsız köçən qardaşım.
Hamıya əzizdir bu ana torpaq,
Məzarını bəzəyir üçrəngli bayraq,
İndi azad olub cənnət Qarabağ,
Qoy ruhun şad olsun cavan qardaşım,
Qəbrin nurla dolsun, şəhid qardaşım…
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…O gün Şəmsəddin Təhməzovun 20 yaşını doğmaları, komandiri, döyüş yoldaşları, Güllütəpə kənd tam orta məktəbinin şagird
və müəllim kollektivi cənnətdəki ilk doğum günü kimi qeyd etmək üçün məzarının ziyarətinə gəlmişdilər…
İctimai fəal Rövşən Muxtarovun dediyi kimi, insan var həyatda uzun ömür sürür, lakin tez də unudulur. Amma Şəmsəddin
kimi oğullar insanların ürəyində əbədi yaşayacaqdır…
Bu kadrlara baxanda Şəmsəddinin uşaq vaxtı dediklərinin
reallaşdığını görürük. O, düşməndən istədiyi kimi qisas aldı və
dünən “dən” kimi əkildiyi torpaqdan bu gün baş qaldırıb qələbə sevinci yaşatdığı Vətənə məğrurcasına boylanır. Komandiri də,
döyüş yoldaşları da onunla yenə çiyin - çiyinə dayanıb: “Ad günün
mübarək olsun, Şəmsəddin” deyir.
27.07.2021

330

ŞƏHİDLİK MANİFESTİ
ŞƏHİD ƏSGƏRİN VƏFALI ATI
Azərbaycan xalqının ən məşhur qəhrəmanlıq və məhəbbət
dastanlarında qeyrət və sədaqət rəmzi olan atlardan bəhs
edən maraqlı nümunələr çoxdur. "At igidin dostudur" xalq
məsəli də elə keçmiş zamanlarda qanlı-qadalı savaş meydanlarında yaranıb. Atlarda vəfa da
var, səfa da… Onlar da öz ailəsinə, şəcərəsinə görə tanınırlar.
Məsələn, Qarabağ atları Asiya
və Qafqazda ən qədim at cinsi
olmaqla yanaşı, həm də sahibinə sədaqətli olması ilə şöhrət

qazanıblar.
İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Balaqardaş Vəliyevin tabutunun arxasınca kişnəyə - kişnəyə şahə qalxan at ilə dayçasının
göz yaşları dəfn mərasiminə gələnləri heyrətə gətirmişdi. O gün
dilsiz-ağızsız heyvanların “ah-naləsi” şəhid anası Səməngül xanımın ağısına qoşulub ərşə çıxırdı:
Burdan bir atlı keçdi,
Atın oynatdı, keçdi.
Gün kimi işıq saldı,
Ay kimi batdı, keçdi…
…Şəhidin atası Fərhad bir neçə gündən sonra sahibsiz qalan
madyanla dayçanı Eminli kəndində yaşayan uzaq qohumuna sat-
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dı. Lakin bir gecə yuxusuna sağlığında atla-dayçasını sevə-sevə
bəsləyən şəhid oğlu girir. O, əlləri qoynunda qəmgin-pərişan dayanıb boş qalmış tövləyə baxırdı. Sonra atın ayaq səslərinə, dayçanın kişnərtisinə diksinib yuxudan oyanan Fərhad eyni yuxunu
bir neçə dəfə təkrar görür. Axırda naəlac qalıb atla-dayçanı satdığı adamdan geri alır və oğlunun yadigarı kimi onlara özü qulluq
edir…
Fərhad özü də qardaşı Fikrətlə Birinci Qarabağ müharibəsində
vuruşub. Elə qazi atası ilə əmisindən Qarabağ döyüşləri haqqında
eşitdiyi söhbətlər Balaqardaşda hələ uşaq yaşlarından hərbçi olmağa maraq oyatmışdı…
Qısa tanıtım: Vəliyev Balaqardaş Fərhad oğlu 24 mart 2002-ci
ildə Masallı rayonunun Viləş kəndində anadan olub. 2008-2017ci illərdə Viləş kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Yeniyetmə
vaxtlarından idmanın güləş və boks növləri ilə məşğul olub.
2020-ci ilin aprelində Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağırılıb . Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin təmas xəttində
yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində xidmət edib.
27 sentyabr 2020-ci ildə işğalçı Ermənistanın növbəti silahlı
təxribatına qarşı başlayan Vətən müharibəsində torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə qarşı
böyük mərdliklə döyüşüb. Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə ayağından yaralanıb. Hospitalda qısamüddətli müalicədən
sonra öz xahişi ilə yenidən döyüş meydanına qayıdıb. Oktyabrın
1-də Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərin birində düşmənin
snayper gülləsinə tuş gələrək şəhid olub.
Şəhidin nəşi 75 gündən sonra 15 dekabr 2020-ci ildə doğulduğu Viləş kənd qəbiristanlığında izdihamla torpağa tapşırılıb. Adı
“Suqovuşanın azad olunmasına görə", ”Cəsur döyüşçü” və “Vətən
uğrunda" medalları ilə təltif olunmağa layiq görülüb.
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“Mən də Nurlan kimi şəhid olacam”
O, dünyaya ailənin 3 qız övladından sonra göz açmışdı. Ailənin 10 ildən çox intizarla gözlədiyi oğul övladına babası Qardaş
kişinin adını qoyub, Balaqardaş çağırıblar. Elə doğum sənədinə də
çağırdıqları kimi adı Balaqardaş yazılıb. Balaqardaşın ana və ata
tərəfdən ulu babaları İkinci Dünya müharibəsində vuruşmuşdular.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, atası ilə əmisi Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdi. Atası könüllü olaraq qatıldığı həmin
müharibədə taqım komandiri kimi 3 ildən çox Kəlbəcər, Laçın,
Şuşa, Daşaltı, Xocalı, Əsgəran, Agdərə, Xocavənd, Agdam, Füzuli
istiqamətində bir çox döyüşlərdə igidlik göstərib. Nərgiztəpə yüksəkliyi uğrunda döyüşdə idarə etdiyi tank vurularkən ağır yaralanıb. Kontuziyalı vəziyyətdə yanan tankın içindən güclə çıxa bilib…
Balaqardaşın 14 yaşı olanda həmkəndlisi gizir Nurlan Əsgərli Aprel döyüşlərində şəhid oldu. O zaman tez-tez eşitdiyi gizir,
kəşfiyyatçı, snayper ifadələri onu ovsunlamışdı. Məktəbdə Aprel
döyüşlərinin qəhrəmanları Nurlan və İntiqam Əsgərli qardaşlarından söz düşəndə hər ikisinin yaxşı idmançı və gizir olduğu xüsusi
vurğulanırdı.
Balaqardaş da hərbi xidmətə gedənə kimi idmanla məşğul
olmaga başlayıb. Bir müddət rayon mərkəzində yerləşən idman
kompleksində güləş və boks üzrə hazırlığa gedib.
Həqiqi hərbi xidmətə yola düşəndə ucaboylu, enlikürək,
gülərüzlü bir igid idi. Anası Səməngül xanımın bildirdiyinə görə,
Balaqardaş sanki hərbi xidmətə gedəndə 6 ay sonra Vətən müharibəsinin başlanacağını bilirmiş: “Mən də Nurlan kimi şəhid olacağam, şəhid olsam Allahın, sağ qalsam Vətənin həmişəlik əsgəri
olacağam…”
Müharibənin odunu-alovunu görmüş atası: “Oğlum, bəlkə
səni əsgərlikdən saxlatdıraq? Axı, sən gözümüzün ağı-qarası bircə
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oğlumuzsan…”deyəndə Balaqardaş 3 il 7 ay Qarabağ uğrunda savaşan qazi atasının əynindəki rəngi solmuş hərbi geyiminə baxıb.
Sonra onu qucaqlayıb: “Kişi olan şəxs əsgərlikdən yayınmaz” deyib
və hərbi xidmətə yola düşüb…
“Bu yolun gedişi var, qayıdışı yoxdur…”
Sentyabrın 24-də son dəfə valideynləri ilə danışıb. Anası
Səməngül xanıma “Ana, darıxmayın, mənim sizdən başqa heç kimim yoxdur”- deyib. Atasının hərbi hissəyə gəlmək istədiyini biləndə isə etiraz edib: “Ata, gəlmə, burda hər şey yaxşıdır. Fərqləndiyimə görə kəşfiyyat taboruna snayper kimi qəbul edilmişəm..”
Atası deyir ki, övladı həmişə ona hərbi xidməti başa vurduqdan
sonra gizir kimi qalıb işləmək istədiyini bildirib. Bu istək Balaqardaşın təkcə gənc əsgər kimi hərbiyə olan marağından deyil, həm
də ailənin ehtiyaclarını qarşılamaq, valideynlərinə kömək etmək
düşüncəsindən irəli gəlirdi. İdman yarışlarındakı uğurlarına və nizam-intizamına görə əsgər yoldaşları arasında seçilən Balaqardaş
Vəliyev nümunəvi hərbi xidmətinə görə komandirləri tərəfindən
dəfələrlə təşəkkür almışdı.
6 ayın əsgəri olmasına baxmayaraq, Vətən müharibəsi başlayanda Balaqardaş həmlə taborunda kəşfiyyatçı-snayper kimi torpaqlarımızı işğaldan azad etmək arzusu ilə döyüşlərə qatılıb. Tərtər
rayonunun Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə ayağından
yaralanıb. Yenidən döyüş meydanına atılmaq istəyəndə komandiri “Bu yolun irəliyə gedişi var, geriyə qayıdışı yoxdur”, deyə yaralı
əsgərini bu halda döyüşə göndərmək istəməyib. Ancaq Balaqardaş “Mən bura döyüşməyə gəlmişəm” deyərək, yenidən döyüşə
atılıb. Suqovuşan və Hadrut uğrunda döyüşlərdə şücaət göstərib.
Oktyabrın 1-də növbəti hücum əməliyyatında düşmənin snayper
atəşinə tuş gələrək şəhid olub.
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Həyətdə bir toyun adamı vardı…
Müharibə başlayan gündən Səməngül xanım əllərini göyə
qaldırb dua edirdi: “Allah, əsgər balalarımızı düşmənin şərindən
qoru, ordumuzu müzəffər eylə…” Uzun müddət idi ki, oğlundan
səs-soraq gəlmirdi. Həyət- bacada hər dəfə görəndə ona Balaqardaşı xatırladan atla dayça da günahkar adamlar kimi başlarını
aşağı dikmişdilər.
…Ordumuz şanlı qələbə qazandı. Bakıda möhtəşəm Zəfər paradı keçirildi. Amma Balaqardaşın adı nə şəhid olan əsgərlərin,
nə də itkin düşənlərin siyahısında var idi. Atasının gəzmədiyi yer,
baş çəkmədiyi hərbi xəstəxanalar qalmamışdı.
Nəhayət, qarın altından tapılan bir əsgərin nəşi Yevlaxa gətirilir
və DNK analizi nəticəsində kimliyi təyin olunur. Dekabrın 14-də
atası Balaqardaşın şəhid olması xəbərini alır. Dekabrın 15-də şəhid
əsgərin nəşi doğulub boya-başa çatdığı Masallı rayonunun Viləş
kəndinə gətirildi.
…Həyətdə, yol-yolaqda əlində təzə-tər qərənfillər tutmuş bir
toyun adamı vardı. Şəhid Balaqardaşın ruhu Azərbaycan bayrağına bükülmiş tabutuna yuxarıdan baxıb sanki pıçıldayırdı:
Qərənfilim, danış, din,
Səni dinləmək çətin.
Toyuma gəlməliydin,
Yasıma gətirdilər.
…Atla dayçası da sanki ruhun pıçıltısını eşitmişdilər, kişnəyə-kişnəyə özlərini ora-bura vururdular. Ətrafda nə baş verdiyini görüb
duyurdular.
Şəhid anası oğlunun çiyinlərdə beşik kimi yırğalanan tabutunun altına girib ağı deyirdi: “Sonbeşik övladım, belimi qıranım,
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bərli-bəzəkli otağı üzünə həsrət qalanım, özü kiçik, dərdi böyük
olanım…”
...O gün 18 yaşlı şəhidin tabutunun arxasınca kişnəyə-kişnəyə
göz yaşlarını axıdan atı ilə dayçası Vəliyevlər ailəsinin dərdinə şərik olmağa gələn insanların çoxunun diqqətini cəlb etmişdi.
...Bu yaxınlarda Viləş kəndində olanda şəhid ailəsini ziyarət etdik. Öyrəndik ki, sahibinə vəfalı atla dayçanı şəhid atası Fərhad
canla-başla bəsləyir. Qazi ata dedi ki, ömrümün sonuna kimi onları oğlumdan qalan yadigar kimi qoruyacağam.
...İndi Vətən səmasında ulduza dönüb parıldayan şəhidlərin
arasında Balaqardaşın ruhu da həm Vətənin gələcəyindən, həm
də atından və dayçasından xatircəm,` şad-xürrəmdir.
Vətən oğlu, məkanın cənnət olsun. Nur içində uyu.
18.06. 2021.
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GENERAL OLMAQ ARZUSU YARIMÇIQ QALAN ŞƏRƏFƏLİ ŞƏHİD
Qısa tanıtım: Vəliyev Ramazan Hilal oğlu 18 iyun 1995-ci
ildə Türkmənistanın Aşqabad
şəhərində anadan olub. Altı aylıq körpə olanda ailəsi ilə birlikdə Masallı rayonuna - dədə-baba yurdu Şərəfə kəndinə köçüb.
2002-2013-cü illərdə şəhid Qəhrəman İsmayılov adına
Şərəfə kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. 2013-cü ildə
Bakı Dənizçilik Kollecinə daxil
olub. 2015-ci ilin yayında kolleci müvəffəqiyətlə bitirib. Arzusu dənizçi olmaq idi.
2015-ci ilin yayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Bakı şəhərinin Binə qəsəbəsində yerləşən "N" saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2016-cı ilin dekabrında ordudan
tərxis olunub.
2019-cu ilin noyabr ayında həyatını hərb sənətinə bağlayıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Daxili Qoşunlarında MAXE kimi xidmətə başlayıb.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının çavuşu rütbəsində
qatılıb. Hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı
vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirib. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə qarşı böyük mərdliklə döyüşüb.
44 günlük Vətən müharibəsində iki dəfə yaralanıb.
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Noyabrın 29-da işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin təhlükəsizliyinə nəzarət edərkən düşmənin quraşdırdığı qumbara bağlamasının partlayışı nəticəsində ağır yaralanaraq şəhid olub.
1 dekabr 2020-ci ildə boya-başa çatdığı Masallı rayonunun
Şərəfə kənd qəbiristanlığında böyük izdihamla son mənzilə yola
salınıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Ramazan Hilal oğlu
Vəliyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.
Şuşa fatehi
... Çavuş Ramazan Vəliyev
Qarabağın mənəvi və mədəni
paytaxtını düşmən tapdağından
azad edən günə kimi iki dəfə
yaralanmışdı. Birinci dəfə Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə
ayağından aldığı yaradan sonra
bir gün müalicə alıb yenidən
əməliyyat qrupuna qoşularaq
irəli atılmışdı. İkinci dəfə Hadrutdan Şuşa istiqamətinə gedən
zaman içərisində olduğu hərbi
avtomobil düşmən tərəfindən
vurulur. 23 nəfərdən 6 nəfər
sağ qalır. Ramazan zədə alsa da,

yenə döyüş meydanına atılır.
...Artıq Şuşada Zəfər bayrağı dalğalanırdı. Ramazan atasına
son dəfə zəng edəndə tezliklə görüşəcəklərini bildirmişdi. “Yağı
düşmənin axırına çıxdıq, QƏLƏBƏ bizimdir.” Xüsusi təyinatlılar
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düşməndən azad olunmuş şəhərin tam təhlükəsizliyini təmim etmək məqsədi ilə minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından
təmizlənməsinə nəzarət edirdilər.
29 noyabr səhər tezdən gözəl Şuşa qəfil partlayış səsindən
növbəti dəfə diksindi.
Şuşa fatehinin faciəli şəkildə həlak olması hamını sarsıtmışdı.
...Taleyin işinə bax, ailədə iki bacının yeganə qardaşı olan
gənc Ramazanı ulu babasının adını daşıdığına görə hamı onu
“baba” deyə çağırardi. Şəhidin bir əmisi Bilal Vəliyev istefada
olan mayor, digər əmisi Gülbala polis leytenantı, bacısı Tamara
Qasımzadə polis işçısidir. Ramazan isə general olmaq arzusu ilə
yaşayırdı. Hərbçi sənətinə çox böyük həvəsi vardı. Onun necə
mərd, qorxmaz Vətən əsgəri olduğundan, verilən döyüş tapşırıqlarını canla-başla yerinə yetirdiyindən xususi təyinatlıların əsgər
və zabitləri ağızdolusu danışırlar.
Dəfn mərasimində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli şəxsi heyəti iştirak edib, şəhid çavuşun
ailə üzvlərinə Daxili İşlər nazirinin müavini, Daxili Qoşunların komandanı, general-leytenant Şahin Məmmədov başsağlığı verib.
Sevimli qardaşoğlu
Ramazan öz nümunəvi davranışı, cəfakeşliyi, rəhmdil olması
ilə qohum-əqrəbanın qəlbini hələ yeniyetməlik çağlarından fəth
etmişdi. Bibisi Əsmayə xanım alpinist qızı Fəridə Cəbrayılzadənin
2017-ci ilin dekabrında Tufan dağında itkin düşdüyü və 5 aydan
sonra faciəli şəkildə həlak olduğu xəbərini alandan bəri bütün
məhəbbətini Ramazana salmışdı.
Əsmayə xanım qardaşı oğlu Ramazanla bağlı xatirələrində
Bakı Dənizçilik Kollecində oxuyarkən bir müddət onlarda qalan
Ramazanın çox müsbət xarakterik cəhətlərinin şahidi olduğunu
söyləyir. “Qohum-əqrəba ona “Baba” deyə xitab etsə də, mən
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həmişə “Qaqaş” deyirdim. Bir dəfə qardaşım mənə zəng edib
dedi ki, Ramazana 50 manat pul verim. Dedim, ay qardaş, ötən
axşam cibinə pul qoymuşam. Dedi ki, bir saat qabaq zəng eləmişdi, yəqin ki, ehtiyacı var. Dedim, baş üstə... Qaqaş evə gələndə pulu verdim, amma tapşırdım ki, bir də israfçılıq eləməsin.
Ramazan utandığından başını aşağı saldı. Hiss etdim ki, nəsə
olub. Birtəhər könlünü aldım. Güc - bəla ilə öyrəndim ki, qrup
yoldaşlarından birinin atası vəfat edib. Amma pulu olmadığına
görə rayonlarına gedə bilmirmiş. Ramazan da bütün pullarını
ona verib. Bax, bizim Qaqaş belə əliaçıq, səxavətli, dost-tanışa
ürəyiyanan oğlan idi...”
Düz deyirlər ki, hər şey qanla keçir, gendən gəlir, ailədən,
düzgün tərbiyədən başlayır, halalıqdan əmələ gəlir – Vətəni sevmək də, sağlam əqidə də, cəsarət də... Əsmayə xanım Ramazanın comərdliyi haqqında başqa bir xatirəsində deyir: Anam
xəstələnib Bakıya müalicəyə gəlmişdi. Qaqaşla sözləşdik ki, bir
gün günorta saat üç radələrində məni anamın yanına aparsın.
Ancaq vədələşdiyimiz vaxt tamam oldu, Ramazan gəlib çıxmadı.
Axır ki, geciksə də, gəldi. Yubanmasının səbəbini soruşanda dedi
ki, Bolmartdan aşağı düşəndə bir qocaya rast gəldim. Yükü çox
ağır idi. Apara bilmirdi. Ona kömək eləyib yükünü evlərinəcən
apardım...”
Əsmayə xanım kövrələrək xatirəsinə davam edir: “Qardaşım
oğlu çox məsum, saf bir oğul idi. Böyük arzuları vardı. Xalqını, Vətənini çox sevirdi. Mən nakam qızım Fəridənin iyini ondan
alırdım. Qızımı torpağa tapşırandan iki il yarım keçəndən sonra
qardaşım oğlu Ramazan da Vətən uğrunda şəhid oldu. O, təkcə
ata-anasına deyil, bütün nəslinə şan - şöhrət gətirdi. Nur içində
uyu, mənim sevimli qaqaşım...”
Əsmayə xanımın bu xatirələri Ramazanın həm də mükəmməl
bir şəxsiyyət olduğundan soraq verir..
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“Ramazan yurdumun iftixarıdır”
Əsmayə xanımın ömür-gün yoldaşı, Şərəfə kəndinin ziyalı oğlu
Zəbi Cəbrayılov deyir ki, Ramazan Ağakişibəyli və Şərəfənin sayılıb- seçilən igidlərindən biri idi. “Bu heç də təsadüfi deyil. Kəndimizin bünövrəsini qoyan ailələr tarixən səfəvilərlə qohum olan və
qızılbaşlar ideyasının daşıyıcısı kimi tanınan cənubi Azərbaycanın
Şərəfabad kəndindən gələnlərdir. Ramazan da öz çevikliyi, fədakarlığı, comərdliyi ilə mənə Qızılbaş cəngavərlərini xatırladırdı.
Şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanımızın bu gün xatirəsi əziz tutulur, şəninə çoxlu şeir və nəğmələr yazılır...”
Gənc ömrünü doğma Vətənin ömrünə calayan, haqqın dərgahına ucalan hər bir şəhid bizə doğmadır. Bu da bir həqiqətdir
ki, müqəddəs Vətən torpaqlarında uyuyan hər bir şəhidimizin öz
ünvanı, öz taleyi var. Zəbi müəllim deyir ki, Ramazan da subay
gənc idi. “Yaşasaydı, 26 yaşı tamam olacaqdı... Nə qədər arzuları yarımçıq qaldı. Anası Nüşabə xanım oğlunun toyunu görməsə
də, Ramazan əslinə, nəslinə, elinə, obasına Vətən müharibəsində göstərdiyi igidliyi ilə böyük iftixar gətirdi. Azərbaycan xalqının
mübariz və yenilməz olduğunu məhz Ramazan kimi igid oğulların
şücaəti, Nüşabə xanım kimi oğul itkisinə mətanətlə dözən müqəddəs anaların dəyanəti təsdiqlədi...”
Dünyada hər şey gözəldir, lakin ən müqəddəs duyğu Vətəni
sevmək, qoynunda boya - başa çatdığın torpağın müqəddəsliyini
dərk edib, yolunda canından keçməyə hazır olmaqdır. Ramazan
da qəhrəmanlığı ilə öz adını Vətən tarixinə yazdı.
Onu da qeyd edək ki, şəhidin əmiləri Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak ediblər. Əmisi oğlu Xəyal Bilal oğlu Vəliyev isəVətən
müharibəsində könüllü həkim kimi yaralı əsgərlərə xidmət edib.
Qəhrəman şəhidin atası Hilal kişini el arasında Xanbala çağırırlar. Onun təşəbbüsü ilə Şərəfə kəndində “Ramazan parkı” sa341
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lınıb. Burada gül kolları, ağaclar əkilib, səliqə-sahman yaradılıb.
Şəhidin qohumu şair Zəbi Cəbrayılovun fikrincə, gələcəkdə hərbi
vətənpərvərlik tədbirlərinin keçirilməsində “Ramazan parkı”nın
əhəmiyyəti daha böyük olacaq...
Şəhidlərin xatirəsinə sonsuz ehtiramla onların əziz ruhunu şad
etmək və bizə əmanət qoyduqları Vətən sevgisini qəlbimizdə yaşatmaq hər birimizin ən müqəddəs borcudur.
13.07.2021
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ÖMÜR YARIMÇIQ QALMIR...
Qısa
tanıtım:
Vəliyev
Məhəmməd Nail oğlu 27 iyun
1996-cı ildə Masallı rayonunun
İmanlı kəndində anadan olub.
2003 - 2014- cü illərdə Binə Xocavar kənd tam orta məktəbində təhsil alıb.
2014-cü ilin oktyabr ayında
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb .
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
“N” saylı hərbi hissəsində xidmət edib.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində minaatan batareyanın tərkibində tuşlayıcı olub. Döyüşdə və əks-hücum əməliyyatlarında
fərqləndiyinə görə Fəxri fərmanla təltif olunub. Ordu sıralarından
tərxis olunandan sonra əsasən təsərrüfat işləri ilə məşğul olub.
2020-ci ilin iyul ayında işğalçı Ermənistan ordusunun Tovuz rayonu istiqamətində növbəti təxribatı nəticəsində baş vermiş döyüşlər zamanı Azərbaycan Ordusunun general-mayoru Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev, mayor Anar Novruzov və başqa
hərbçilərin şəhid olması Qarabağı müharibə yolu ilə azad etmək
qığılcımını alovlandıranda Azərbaycanın bütün vətənpərvər gəncləri ayağa qalxıb birlik nümayiş etdirdilər. Məhəmməd də həmin
günlərdə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon Şöbəsinə müraciət edib və könüllü döyüşə
getmək istədiyini bildirib.
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27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən erməni işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Qubadlı rayonlarının alınması uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərib. Füzuli istiqamətində növbəti əks-hücum əməliyyatında ağır yaralanıb.
Təcili xəstəxanaya çatdırılsa da, 2 gündən sonra şəhid olub.
Şəhidin nəşi 23 oktyabr 2020-ci ildə Sarıcəfərli kənd qəbiristanlığında böyük izdihamla torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Məhəmməd
Vəliyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunub.
Təbiətlə dost olanın...
Təbiətə sevgi hissi Məhəmmədin qəlbində göz açıb gördüyü doğma evin güllü-çiçəkli həyət-bacasından, təhsil aldığı orta məktəbin
bağ-bağçasından başlamışdı. Yeniyetmə çağlarından Masallı bulaqlarının zümzüməsi, Viləş çayının həzin səsi, zümrüd rəngli meşələrin,
əzəmət və vüqar rəmzi olan dağların ecazkarlığı onun canına hopmuşdu. Məhəmmədin təbiət vurğunu olması barədə atası Nailin,
anası Zümrüd xanımın söhbətlərini dinləyərkən Azərbaycan təbiətinin cəfakeşi akademik Həsən Əliyevin bir müdrik fikrini xatırladım:
“Təbiəti sevən, təbiətlə daim təmasda olan insan heç zaman nankor,
rəhmsiz, vicdansız ola bilməz.” Bəli, gerçəkdən təbiəti sevən insanlar mənən zəngin, həssas olurlar, Vətəni sonsuz məhəbbətlə sevir,
dostlarına etibarı, dövlətə sədaqəti ilə seçilirlər. Doğma yurd sevgisi,
Vətən kəlməsi Məhəmməd üçün sevimli şairimiz Əliağa Kürçaylının
bir şeirində poetik rənglərlə tərənnüm etdiyi kimi müqəddəs idi:
Mən səndən bir yaşıl budaq istədim,
Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr.
Mən səndən kiçik bir otaq istədim.
Sən mənə bəxş etdin dilbər guşələr.
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Bəlkə, buna görə əzəmətlisən Nəyin var vermisən əsirgəmədən!
Sən bir ana kimi səxavətlisən,
Anam Azərbaycan, Vətən, can Vətən!
Məhəmmədin doğma Vətənin gözəl təbiətinə olan sevgisi ona
təhsil aldığı məktəbdə, yaşadığı kənddə hamının xətir-hörmətini
qazandırmışdı. Tay-tuşları ilə futbol oynamağı, mövsüm vaxtları
ağac əkməyi, balıq ovlamağı çox sevərdi. Atası deyir ki, Məhəmməd heç vaxt balıq ovundan əli boş qayıtmazdı. Atalar sözü var:
“Əsl ovçuya dağı göstərərlər, ovu yox.”
Yeniyetmə yaşlarındən traktorçu atasına kömək edən Məhəmməd ailəsinin, eləcə də kənd adamlarının əkib-becərdiyi torpağın
ətrini duyduqca Vətən sevgisi daha da şirinləşir, onu daha qırılmaz tellərlə öz elinə, obasına bağlayırdı.
“Dədə-Qorqud” filmində ibrətamiz bir epizod görünür ki,
Azərbaycan gənci kimi Məhəmmədin də yaddaşında dərin iz buraxmışdı. Həmin epizodda el ağsaqqalı Dədə Qorqud bir gəncə
belə nəsihət verir: ”Torpağı həm əkib-becərmək, həm də qorumaq lazımdır. Əgər torpağı əkib-becərməsən, onu qorumağına
dəyməz, qorumasan, onda əkib becərməyinə dəyməz.”
Təbiəti sevmək, babalardan miras qalan torpağın hər qarışının qədrini bilmək qeyrətli Vətən övladı kimi Məhəmmədin də
məslək işi, həyat amalı idi. Aprel döyüşlərinin odlu-alovlu səngərlərindən keçmişdi. Ordu sıralarından tərxis olunandan bir il sonra
sevdiyi qızla nişanlanıb, ailə həyatı qurmuşdu.
2019 -cu il aprel ayının 8-də ekiz övladı – Xədicə ilə Həsən
dünyaya göz açdılar. Xoşbəxt həyat yaşayırdı. Amma qəlbi yaralı ana Vətənin bir parçasının düşmən tapdağında olması, Qarabağ dərdi, Qarabağ nisgili hamı kimi onun da ən ağrılı yeri
idi.
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“Qələbə ilə geri dönəcəyəm...”
Sentyabrın 27-də təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələrinin uzun illər işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarında,
qoşunların təmas xəttində ölkəmizə qarşı genişmiqyaslı hərbi
əməliyyatlara başlaması dövlətimizin və xalqımızın Vətən uğrunda mübarizəyə qalxmasını zəruri etdi. Məqsədi bir idi: "Qarabağ
Azərbaycandır!" deyib torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərə qatılmaq və düşməndən qisasımızı almaq...
Vətən igid oğullarını döyüş meydanına səsləyəndə Məhəmməd də könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Aprel döyüşlərində qazandığı təcrübə və atıcı silahların sirlərinə dərindən yiyələnməsi
onu erməni faşistlərinə qarşı döyüşdə daha amansızlıqla vuruşmağa sövq edirdi. Məhəmməd 44 gün çəkən Vətən müharibəsinin
22 günü ərzində dəfələrlə düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulmasında xüsusi fəallıq göstərdi.
Füzuli rayonu istiqamətində ağır döyüşlərdə düşmənin onlarla
hərbi texnikasının, canlı qüvvəsinin məhv edilməsində fəal iştirak
edən Məhəmməd növbəti əks-hücum əməliyyatı zamanı qəhrəmancasına döyüşərək çox ağır yaralandı... Onu ölümün pəncəsindən qurtarmaq üçün döyüş yoldaşları təcili savaş meydanından çıxartdılar...
Bir neçə gün əvvəl həyat yoldaşı ilə son dəfə danışanda
Məhəmməd belə demişdi: “Özünə, oğlumuz Həsənə, qızımız
Xədicəyə yaxşı bax, tezliklə qələbə ilə geri dönüb görüşəcəyik.”
...Tale elə gətirdi ki, Məhəmməd ömründə ilk dəfə sözünün
üstündə dura bilmədi. Və yaralanandan iki gün sonra ruhlar aləminə qovuşdu.
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Qəhrəman şəhidin mərd atası
Əməli-saleh, vicdanı təmiz,
halal zəhmət adamı olan və halallığı oğlu Məhəmmədin təbiət
sevgisi qədər əziz tutan Nail
Xəmməd oğlu ilə görüş ərəfəsində Masallı RİHB-nin Çaxırlı
kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəsinin baş məsləhətçisi Ziyafət Məmmədov bizə
maraqlı bir epizod danışdı. Şəhid oğlunun nəşi torpağa tapşırılan gün Masallı Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Şahin
Məmmədov Nailə üzünü tutub deyir: “Məhəmməd əvvəl
bir ailənin oğlu idi, indi bütün
Azərbaycanın övladıdır!.. Bizə aid nə istəyiniz var, buyurun, qapımız hər zaman üzünüzə açıqdır.”
Şəhid atası tərəddüd etmədən atasız qalan nəvələrini göstərib
deyir: “Bu əkiz uşaqlar Məhəmmədin yadigarlarıdır. Mənim onlara görə sizdən heç bir təmənnam yoxdur. Yaxşı olar ki, kəndimizdə
yaşayan bütün uşaqlar üçün müasir tipli bağça tikdirəsiniz...”
Məhəmməd kimi bir igidin atasından bu istəkdən başqa nə
gözləmək olardı?!.
Müdriklər haqlı olaraq deyirlər ki, ölüm haqqdır, ölümdən qaçmaq olmaz! İnsan oğluna ölənə qədər yalnız xeyirxah işlər görmək qalır. Gərək ürəkdə haqqdan yanan çıraq ola... Hər bir şəxs
ona bəxş olunan ömür payını şərəflə, ləyaqətlə yaşamalı, yüksək
əxlaq və fəzilət sahibi kimi insanlara və insanlığa nümunə olmalı347
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dır. Şəhid Məhəmmədin özü kimi, atası Nail də təmənnasız qayğısı ilə insanlara nümunədir.
Əminik ki, şəhid atalarının yarımçıq qalan ömrünü qızı Xədicə və oğlu Həsən gələcəkdə öz əməllərində davam etdirib, adına
layiq yaşayacaqlar... Yazımıza Binə Xocavar məktəbinin məzunu
zabit Hikmət Məmmədlinin şəhid Məhəmməd Vəliyevin əziz
xatirəsinə həsr etdiyi şeirinə cüzi əl gəzdirərək yekun vurub, onu
“Şəhidlik manifesti” kitabının oxucularına təqdim edirik:
Bizlərə dağ çəkdi yaralı cismin,
Axdı gözümüzdən qan, ay Məhəmməd!
Peyğəmbər adıdır o gözəl ismin,
Nurüzlü şəhidim, can ay Məhəmməd!
Torpağa can dedin, apardı səni,
Öz canından da çox sevdin Vətəni,
Məhv etdin döyüşdə yağı düşməni,
Vermədin düşmənə aman, Məhəmməd!
Anan Zümrüd xanım, qəhrəman qadın,
Etdi el yolunda qurban övladın,
Yazılıb tarixə əbədi adın,
Qazandın özünə ad -san Məhəmməd!
Sən ey Vətənimin igid övladı,
Qovdun Qarabağdan yağını-yadı,
Sənə qismət oldu şəhidlik adı,
Fəxr edir səninlə cahan Məhəmməd!
Haqqa qovuşanlar geriyə dönməz,
Yaşar ürəklərdə, danışmaz, dinməz,
Vətən bölünməzdi, şəhidlər ölməz,
Ölməyib yaşayır hər an Məhəmməd!
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ONUN BÜTÜN ADLARDAN UCA BİR ADI VAR – ŞƏHİD
El arasında geniş yayılan
məşhur bir deyim var: “O bu
dünyaya kişi kimi gəldi, kişi
kimi yaşadı, kişi kimi də köçüb
getdi.” Xalqımızın mərd kişilər,
ər oğullar, gözünü qırpmadan
Vətən naminə şirin canından
keçən qəhrəmanlara şamil etdiyi bu deyim əsrlərin, qərinələrin
sınağından keçib bu günümüzə
gəlib çatıb. Kişi olmaq əhdə sadiqlik, haqq-salama hörmət,
comərdlik, vətənpərvərlik və
gücdür… Kişilik anlayışı yaşından asılı olmayaraq insanın
istər mənəvi, istərsə də fiziki cəhətdən üstünlük meyarıdır…
Azərbaycan Ordusunun 19 yaşlı əsgəri Gülşad Xəlilov da dünyaya kişi kimi gəlib, kişi kimi yaşayıb, qısa ömür sürsə də, sinəsini
kişi kimi Vətənə sipər edərək bütün adlardan uca ada - şəhidlik
zirvəsinə ucaldı. Elə döyüş yoldaşlarından atasına göndərdiyi son
sözü də belə olub: “Atama deyin ki, kişi kimi döyüşdüm, kişi kimi
də şəhid oldum...”
Gülşad Ağdam- Ağdərə istiqamətində gedən döyüşdə 4 yaralı
yoldaşını döyüş meydanından çıxartmışdı. Xilas etdiyi yaralı döyüşçülərdən biri də qubalı Telman Tarıverdiyevdir. Onun dediyinə
görə, Gülşad növbəti dəfə geri dönəndə komandiri ona “Xəlilov
dayan, daha getmə!” deyə səslənib. Ancaq Gülşad etiraz edib,
gətirdiyi sonuncu yaralını təhlükəsiz ərazidə qoyub və komandirə
bildirib ki, yaralı yoldaşlarını xilas etməlidir. Fəqət, növbəti dəfə
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döyüş meydanına qayıdıb 5 - ci yaralı döyüşçünü xilas edərkən
qrantamyot qəlpəsi nəticəsində ölümcül yaralanır və mübarək
şəhidlik məqamına yüksəlir...
Qısa tanıtım: Xəlilov Gülşad Elşad oğlu 27 mart 2001-ci il tarixdə Masallı rayonunun Kürdəbaz kəndində anadan olub. Orta
təhsilini başa vurduqdan sonra Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Masallı Rayon şöbəsi tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılıb.
2019-cu ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağdam rayonunda yerləşən "N" saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olub. Ordudan tərxis olunmasına sayılı günlər qalmışdı.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsinə qatılaraq Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə şücaət göstərib. Oktyabrın 15-də Ağdam –Ağdərə istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.
16 oktyabr 2020-ci ildə şəhidin nəşi boya-başa çatdığı Kürdəbaz kəndinə gətirilib və böyük izdihamla kənd qəbiristanlığında
torpağa tapşırılıb.
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 Sərəncamına əsasən Gülşad
Xəlilov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.
“Vətəni sevmək Allaha imandandır”
Qəlbində Allaha imanı olan, özünü, kimliyini anlayan hər bir
kəs Vətəninə, torpağına qırılmaz tellərlə bağlı olur. İnsanın doğulub boya-başa çatdığı, çörəyini yeyib, suyunu içdiyi Vətəni qorumağın savab iş olduğu barədə Həzrəti Peyğəmbərimiz (s.ə.s) hə350
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dislərin birində belə buyurub: "Sərhəd boyunca vətəni qoruyan
gözləri cəhənnəm atəşi yandırmayacaqdır. Allahın razılığı üçün
vətən sərhədlərini qoruyanlara isə daim savab yazılacaqdır.”
Məsəl var, deyərlər ki, yaxşı igid dayısına çəkər. Gülşadın dayısı
Sərxan Nəciyev ali təhsilini yarımçıq qoyub Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdi. Gülşad Vətənin keşiyində dayanmağın
necə şərəfli iş olduğunu yeniyetmə çağlarından anlamışdı.
Aprel döyüşləri başlayanda Gülşad orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi idi. Qısamüddətli həmin döyüşlərin Azərbaycan Ordusunun
qələbəsi ilə nəticələnməsi Gülşadın qəlbində işğal altında olan torpaqların silah gücünə azad edilməsinə inam hissi ilə yanaşı, onda
hərbçi olmağa maraq yaratmışdı... O vaxtdan xəyallarında özünü
Vətənin hər qarış torpağına sahib çıxan qalib əsgərlərin cərgəsində təsəvvür edirdi.
Düz 3 ildən sonra aprelin əvvəlində həqiqi hərbi xidmətə yollandı. …Əsgər yoldaşları adətən onu soyadı ilə Xəlilov deyə çağırırdılar. Hərbi təlimlərdə həm topçu, həm də rabitəçi kimi istənilən
döyüş tapşırığını can-başla yerinə yetirən Gülşad baş əsgər idi.
…Anası Gülayə xanımın dediyinə görə, hərbi xidmətin son
günlərində Gülşad öz profilinə dodaqlarında təbəssüm işığı sezilən əsgər qiyafəli şəkillərindən birini qoyub “mən ömürlük hərbidə qalacağam” yazıb. Qardaşı Cavidan isə təəssüf hissi ilə deyir:
“Gülşad müddətdən artıq hərbi xidmətdə qalmaq fikrinə düşsə
də, oktyabrın əvvəllərində ordudan tərxis olunub evə gələcəkdi...
Amma sentyabrın sonu başlanan müharibə onun çox arzularını
ürəyində qoydu.”
“Eşşəklərimiz su içməyə gəlirlər...”
Gülşad rabitəçi kimi bu ifadəni erməni faşistlərinin pusqudan
çıxıb mövqelərimizə yaxınlaşmaq istədikləri zaman öz döyüş yoldaşlarını duyuq salmaq üçün ucadan deyərdi. Sonuncu dəfə evə
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14 oktyabrda zəng edib. 15 oktyabrda son döyüşü zamanı çox
mərdliklə vuruşub. Qisas hissi ilə düşmən səngərlərinə od püskürən Gülşadın torpaq, el-oba, Vətən sevgisi ilə dolu ürəyində
hərbi andına sədaqət, silah yoldaşlarına qayğıkeşlik vardı. O gün
dəfələrlə yaralı yoldaşlarını vaxt itirmədən atəş altından uzaqlaşdırıb…
Yeddioymaqlı baş leytenant Həsən Kazımov bildirdi ki, mən
Gülşadın cəsur döyüşçü kimi adını eşitmişdim. “Ondan xeyli aralıda vuruşurdum. Şəhid olması xəbərini eşidəndə çox sarsıldım.
Özüm irəli gedib onun nəşini döyüş meydanından çıxardım...”
... Gülşadın Azərbaycan bayrağına bükülmüş tabutu onun şəkilləri ilə bəzədilmiş doğma kənd yolları ilə “Vətən sənə oğul dedi,
şəhidim!”,”Vətən mənə ana, mən əsgərəm ona”, “Biz gəldik, Qarabağ” şüarları altında böyük izdihamla son mənzilə yola salındı…
“O bizim xilaskarımızdır”
Müharibədən sonra döyüş yoldaşları Gülşadın doğulub boya-başa çatdığı kəndə gəlib, məzarını ziyarət edəndən sonra valideynləri ilə görüşüblər. Haqqında ağızdolusu, həm də böyük fəxrlə danışıblar. Onların söylədiklərinə görə, Gülşad döyüş zamanı
qorxu nədir, bilməyib. Qazilərdən Elmin Abdullayev, Telman Tarıverdiyev və başqaları bu gün həyatda sağ qaldıqlarına görə Gülşadı xilaskar bilirlər. Əbülfəz adlı bir gənc isə öz xilaskarının adını
və soyadını bilsə də, onun Masallı rayonunun hansı kəndindən olduğunu öyrənmək üçün “İnstagram” izləyicilərinə canlı müraciət
ünvanlamışdı. Sağ qalanlar ürək ağrısı ilə deyirlər: “Qeyrətli qardaşımız öz canını əsirgəməyərək təkbaşına 4-5 nəfərin həyatını
xilas etdi, biz isə onun həyatını xilas edə bilmədik…”
Vətən müharibəsinin iştirakçılarından olan Ramiz Abdullayev
isə şəhidin məzarını ziyarət etməyə gələrkən valideynlərinə belə
deyib: “Mən Gülşadın adını, müharibədə göstərdiyi igidlikləri352
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ni döyüş yoldaşlarının dilindən eşitmişəm. Ona görə də belə bir
cəsur əsgərimizin məzarının ziyarətinə gəlməyi özümə borc bildim…”
Şəhid ruhunun pıçıltısı
Uğrunda canını fəda etdiyi doğma Vətən torpağının qoynuna
əbədi köçəndən 5 ay sonra Gülşadın 20 yaşı tamam olub. O gün
məzarını ailəsi və yaxınları ilə birlikdə Masallı rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının əməkdaşlari, "Ümidim sənsən" Sosial İnkişafa Yardım İctimai Birliyinin sədri Fidan xanım Abbaslı, həmçinin
şəhidin dostları ziyarət ediblər. Şəhidin atası Elşad Xəlilov oğlunun
xatirəsini əziz tutan hər kəsə minnətdarlıq edərək bildirib ki, tarixi
Qələbəmizdə payı olan övladı ilə fəxr edir.
...Bəli, əcdadlarımızın ruhları dolaşan Vətən göylərində minlərlə şəhidimiz kimi Gülşad da haqqın dərgahına ucalıb. O müqəddəs dərgahdan uğrunda canını fəda etdiyi və bizə əmanət qoyduğu yurd yerlərimizə boylanır. Və gündüzlər günəş nuruna qərq
olan, gecələrin kəhkəşanında ulduz kimi sayrışan müqəddəs şəhid
ruhlarının cərgəsində sanki o, Vətən haqqında əzəli və əbədi nəğmənin misralarını pıçıldayır:
Könlümün sevgili məhbubu mənim,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Vətən – əcdadımızın mədfənidir,
Vətən – övladımızın məskənidir.
Vətənin sevməyən insan olmaz,
Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz.
13.07.2021
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İNSAN TALELƏRİNDƏN SORAQ VERƏN RƏQƏMLƏR
Masallılılar Böyük Vətən müharibəsində, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi, o cümlədən Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə də fəal iştirak ediblər. Rayon statistika idarəsindən aldığımız
məlumata görə, 1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsinə
getmiş 10 914 nəfər Masallı sakinindən 4 248 nəfəri qayıdıb, 1573
nəfəri itkin düşüb, 5 mindən çoxu həlak olub. I Qarabağ müharibəsində isə 5 min nəfərə yaxın Masallı sakini vuruşub ki, onlardan
176 nəfəri şəhid olub, 30 nəfəri itkin düşüb, 500 nəfərdən çoxu
yaralanıb. 3 nəfər masallılı - Səfəralı Məmmədov, Elşad Hüseynov,
Elşad Əhədov, 1 nəfər Masallı əsilli Rasim İbrahimov, 1 nəfər isə
Masallıda dünyaya gələn Səfa Axundov Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüb, 3 nəfər isə Azərbaycan Bayrağı ordeni
ilə təltif olunub.
SƏFƏRALI MƏMMƏDOV
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli Fərmanı ilə Məmmədov Səfəralı Qurban
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi S. Məmmədov 16 oktyabr 1963cü ildə Masallı rayonunun Sərçuvar
kəndində anadan olmuşdur. 1981-ci
ildə burada məktəbi bitirir və hərbi
xidmətə çağırılır. 1983-cü ildə ordudan tərxis edilir. Krasnodar şəhərinə
gələrək milis sisteminə daxil olur.
1990-cı ildə Bakı Xüsusi Orta Milis Məktəbinə göndərilir. Buranı ley354
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tenant rütbəsi ilə bitirən Səfəralı Qarabağa getmək istədiyini bildirir,
ona Bakıda hava limanında iş təklif edilsə də, o, inadından dönmür.
Səfəralı Məmmədov Ağdam rayonunda polis komandiri kimi
döyüşlərə atılır. Sarışın olması, rus dilində səlis danışması onun
ermənilər arasına təkbaşına getməsinə imkan verirdi. Səfəralı Fərruxda, Ağbulaq fermasında, Qarakənd kəndində onlarla ermənini girov götürmüşdü. 1992-ci il 16 fevral Səfəralının son döyüşü
oldu. Faşist, azğınlaşmış erməni dəstələri Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndinə hücum edib insanları vəhşicəsinə qətlə yetirib meyitləri silos quyularına atmışdılar. Səfəralının başçılıq etdiyi
dəstə erməni yaraqlılarını məhv edərək irəliləyirdi, onun idarə etdiyi maşın qumbaraatanla vuruldu, qəlpələrdən bir neçəsi kəmərindəki əl qumbarasına dəydiyindən o, faciəli surətdə həlak oldu.
Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində dəfn edilib.
Masallı şəhərindəki küçələrdən biri və təhsil aldığı orta məktəb qəhrəmanımızın adını daşıyır.
Milli Qəhrəman Səfəralı Məmmədova “Qəhrəman polis” adlı
sənədli film həsr edilmiş və Masallı rayon Mədəniyyət mərkəzində təqdimatı olmuşdur.
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ELŞAD HÜSEYNOV
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli
Fərmanı ilə Hüseynov Elşad Eynulla
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq
görülmüşdür.
Qısa tanıtım: 1960-cı il 8 oktyabr
Masallı rayonunun Xıl kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə burada məktəbi bitirib sovxozda işləyir.
1979-1981-ci illərdə Batumidə hərbi xidmətdə olmuşdur. Daha sonra
Bakı şəhərində DİN-in milis nəfəri
kimi işə qəbul olunur. Ermənilərin doğma torpaqlarımıza basqınlarını görən Elşad cəbhəyə getmək istəyirdi, bir neçə dəfə müraciətdən sonra o, cəbhəyə yola düşür. Elşad Cuvarlı, Ağbulaq və bir
çox başqa kəndlərin azad edilməsində rəşadətlə vuruşdu. Onun
şücaəti erməni qəsbkarlarını lərzəyə salmışdı. 15 iyun 1992-ci il
döyüşçülərimiz Fərrux kəndini düşməndən azad etməli idilər. Elşad döyüşün qızğın yerində idi, mövqeyini dəyişmək istəyərkən
düşmən gülləsinə tuş gəldi. Cəsur polis işçisinin ömrü beləcə qırıldı. Beləliklə, 1992-ci il 15 iyunda Ağdam-Fərrux istiqamətində
gedən döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Masallı rayonunun Xıl kəndində dəfn edilib.
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ELŞAD ƏHƏDOV
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 dekabr 1993-cü il tarixli
�ərmanı ilə Əhədov Elşad Saday oğlu
ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmiş, 16 sentyabr
1994-cü il tarixli fərmanı ilə “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.
Qısa tanıtım: 4 mart 1968-ci ildə
Masallı rayonunun Təzə Alvadı kəndində dünyaya gəlmişdir. Orta məktəbi burada oxumuş, Naxçıvanski
adına Hərbi liseyə daxil olmuşdur. Sonra Ukraynanın Kamenets-Podolsk Ali komandirlər məktəbinin tələbəsi olmuşdur. 1989-cu ildə
Volqaqrad hərbi hissələrindən birinə rota komandiri təyin edilir.
Vətənə dönən Elşad əvvəlcə Bakının Güzdək qəsəbəsində,
sonra Lənkəran rayonunda rota komandiri kimi fəaliyyət göstərir.
Erməni işğalçılarının hücumu zamanı Füzulidə, Aşağı Veysəllidə,
Şişqayada və digər döyüş bölgələrində vuruşmuşdur. Son döyüşü
Ağdaş yüksəkliyi uğrunda olur, 11 dekabr 1993-cü il Ağdaş yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşdə o, mərdliklə həlak olur.
Təzə Alvadı kəndində dəfn edilmişdir.
Təzə Alvadı kənd orta məktəbi və parkı qəhrəmanın adını daşıyır.
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MASALLI ƏSİLLİ BAKILI QƏHRƏMAN
RASİM İBRAHİMOV
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 16.09.1994-cü il tarixli �ərmanı ilə ölümündən sonra ona Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib. Təltifi
Milli Qəhrəmanın anası Matəb İbrahimovaya ümummilli lider Heydər Əliyev
təqdim etmişdir.
Atası Yəhya İbrahimov Masallı rayonunun Mollahəsənli kəndində anadan olub.
İşi ilə əlaqədar Bakı şəhərinə köçüb.
Qısa tanıtım: Rasim Səxavət oğlu
İbrahimov 18 aprel 1962-ci ildə Bakı
şəhəri, Əzizbəyov (indiki Xəzər ) rayonunun Çilov adasında anadan olub. 1969-cu ildə Bakı şəhəri 131 saylı tam orta məktəbin I sinfinə daxil olub, VIII sinfə kimi həmin məktəbdə oxuyub,
1977-1979-cu illər Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbində
təhsil alıb. 1983-cü ildə Bakı Ali Hərbi Ümumqoşun komandirləri
Məktəbini bitirəndən sonra Almaniyaya hərbi qulluğa göndərilib.
Motoatıcı taqım komandiri müavini kimi xidmətə başlayır. 1988-ci
ildə Azərbaycana qayıdır. Respublika Hərbi Komissarlığında çalışıb.
Ağsu və Füzuli rayonlarının hərbi komissarının müavini vəzifəsində
işləyib. Hərbi xidmətlərinə görə mayor rütbəsinə layiq görülüb.
1992-ci ilin iyun ayının 26-da I Qarabağ müharibəsi dövründə Füzulinin Tuğ kəndi uğrunda döyüşə atılır. Başçılıq etdiyi
tabor Tuğ kəndinə doğru 5 km irəliləyir. Arxadan kömək gəlmədiyinə görə tabor mühasirəyə düşür. O, ayağından yaralansa da,
döyüşə davam edir. Son anda düşmən əlinə keçməmək üçün əl
qumbarası ilə özünü həlak edir.
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Bakı Şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.
Vaxtı ilə təhsil aldığı 131 saylı tam orta məktəb onun adını daşıyır. Çilov adasında abidəsi ucaldılıb, adına xatirə bağı salınıb. Haqqında kitablar, məqalələr yazılmışdır. Qəsəbənin keçmiş
Çaparidze küçəsi hazırda Rasim İbrahimovun adını daşıyır.
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SƏFA AXUNDOV
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 noyabr 1992-ci il tarixli
�ərmanı ilə Axundov Səfa Fətulla oğlu
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülüb.
Qısa tanıtım: 19 iyun 1958-ci ildə
Masallı rayonunun Masallı şəhərində
anadan olmuşdur. Masallı polis şöbəsində çalışan Atası iş yerini dəyişdiyi üçün ilk təhsilini Saatlı rayonunda
almışdır, sonra ata yurdu Cəlilabad
rayonuna köçdüklərindən təhsilini

burada davam etdirmişdir.
Səfa uşaqlıqdan təyyarəçi olmaq arzusunda idi, bu istəyi onu
Bakı Aeroportuna gətirir. Daha sonra isə Orenburq Mülki Aviasiya
Məktəbinə daxil olur. 1979-cu ildə bu məktəbi uğurla bitirərək,
Yevlax rayonundakı aeroportda pilot təyin edilir.
1987-ci ildə Riqada yaşayan Səfa erməni quldurlarının Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməsinə biganə qalmayaraq Azərbaycana dönür. 1989-cu ildə Zabrat “Azal-aero” Aviaşirkətinə məxsus
Mİ-8 vertolyotuna 2-ci pilot təyin olunur.
1992-ci ilin 28 yanvar Şuşaya iki uğurlu uçuş etmişdi. Yenidən
Şuşa istiqamətində uçuş edərkən Xankəndi istiqamətindən atılan
raket onun idarə etdiyi helikopteridə parçalayır. Üç heyət üzvü və
47 nəfər sərnişin faciəli surətdə həlak olur.
Bakıda Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Cəlilabad şəhərinin
mərkəzində onun büstü qoyulub.
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ELŞAD AĞAYEV
Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Beyləqan istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhid olub. Ölümündən sonra
göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il 14 dekabr tarixli
Fərmanı ilə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilib.
Qısa tanıtım: 18 aprel 1967-ci ildə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində anadan olub. 1973-1984-cü illər arasında Masallı
rayonu Hişkədərə kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. 1985-ci
ilin noyabr ayında hərbi xidmətə çağırılıb. Gürcüstanda rabitə kəşfiyyat kursunu təhsildə və xidmətdə nümunəvi başa vurub. �əxri
fərmanla təltif olunaraq həmin hərbi hissədə saxlanılıb. Ordudan
tərxis olunduqdan sonra təhsilini davam etdirməklə bərabər, Bakı
baş tikinti idarəsinin 4 saylı tikinti - quraşdırma zavodunda işləyib.
1992-ci ilin mart ayında zavod rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət
edib könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qatılır. Həmin ilin yay
aylarında Goranboy və Ağdərənin erməni işğalçılarından təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak edir. Daha sonra Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahının xüsusi təyinatlı dəstəsində xidmət edib.
1993-cü il dekabrın 10-da rota komandiri kimi 8 saat ermənilərə
qarşı qəhrəmancasına döyüşüb. Düşmənin Beyləqan istiqamətində hücumunun qarşısının alınmasında xüsusi şücaət göstərərək
şəhid olub.
Təhsil aldığı Masallı rayonu Hişkədərə kənd tam orta məktəbi
hazırda şəhidin adını daşıyır.
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MASALLI RAYONUNDAN OLAN BİRİNCİ
VƏ İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN ŞƏHİDLƏRİ BARƏDƏ
MƏLUMAT
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Mahmudavar

X�rmandal�

�ar�al�q

��s�nli

��kl�

Masall� ��h�r

����la�a�

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13. Vil��

12. ���� Alvad�

11. Banba��

10. B�d�lan

2.

Bak� ��h�ri
Sahil q�s�b�
S�mid�an

�ra�i

1.

�

Abasov �uslan �ikm�t
o�lu
Abasov Vüqar Xeyrulla
o�lu
Abbasov �htiram �eyb�t
o�lu
Abasov Fidail Abas
o�lu
Abbasov Mehdi Bayram
o�lu
Abbasov �ntiqam �av�r
o�lu
Abbasov �asim A�abala
o�lu
Abbasov ���ail ��v�kkül
o�lu
Abbasov �ahin V�li
o�lu
Abbasov �akir V�lih�d
o�lu
Abdullayev Mürüvv�t �li
o�lu
Ab��ov M�h�mm�d �lina��
o�lu
Abu�ov �slam A�amal�
o�lu

�d�� ��yad�� ata����� ad�

20.11.1975

30.05.1973

26.04.1974

09.04.1975

24.03.1971

30.10.1972

19.10.1974

21.09.1978

02.07.1975

19.03.1974

01.04.1994

09.10.1992

27.12.1993

06.02.1994

05.01.1994

20.12.1992

22.05.1994

29.09.2020

30.04.1994

26.01.1994

16.02.1994

16.02.1994

28.09.1975
13.09.1969

14.10.2020

Ölüm tarixi
�� yeri

24.25.2000

���um
tarixi ��
yeri

Banba�� k�nd
q�birstanl���
�hm�dli k�nd
q�birstanl���.

Mahmudavar k�nd
q�birstanl���
X�rmandal� k�nd
q�birstanl���
�minli k�nd
q�birstanl���
����kli k�nd
q�birstanl���
��n�an k�nd
q�birstanl���
Masall� ��h�r �s��nd�rli
q�birstanl���
����la�a� k�nd
q�birstanl���

Bak� ��h�ri Sahil
q�s�b� q�bristanl���
I S�mid�an k�ndi

���� �lu�du�u
���ir�ta�l���� ad��
ü��a��

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

Mülki
yaxud
��r�i ���id
�lma��

M������ ����� ���������� ���� ����M�� �������� ������ M���M�� ����Q���

�tkin dü�üb

Itkin
dü�mü�dür

VM�

VM�

Qeyd
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30. �rkivan

29. ���da�

28. ��z�la�a�

27. Miy�nkü

26. Güllü����

25. Banba��

24. Banba��

23. �a��rl�

22. �ükl�

21. �ar�al��

20. ��mid�an

19. Bak� ��h�ri

18. Mahmudavar

17. �rkivan

16. �i�k�d�r�

15. �a��rl�

14. Güllü����

��averdiyev C�mil �urulla
o�lu
��ayev ��amal� �amil
o�lu
��ayev El�ad ��ur
o�lu
��ayev �l�ddin Bahaddin
o�lu
��ayev �dri� �üleyman
o�lu
��ayev �ahin �z�r
o�lu
��ayev �a�im ����na�a
o�lu
��ayev ���ad �u�i�
o�lu
��ayev �ü���m �amazan
o�lu
��ayev �av�r Bala�an
o�lu
�ki�zad� Elmir Gündüz
o�lu
�l��ov �ahid Gül�li
o�lu
�l��ov ����r�li �l�kb�r
o�lu
��lanov �adir �nv�r
o�lu
Babayev Cavad Gülverdi
o�lu
Babayev Mail ��aki�i
o�lu
Ba��rov �lvan �amazan
o�lu
04.09.1973

06.06.1975

28.11.1998

01.06.1971/

09.09.1958

03.03.1975

01.09.1997

10.12.1972/

02.08.1970

22.01.1975

28.02.1975

13.12.1993

28.12.1971

19.04.1975

18.04.1967

23.09.1996

28.08.1974

20.01.1993

20.05.1994,

11.11.2020

11.02.1993,

02.10.2019

25.02.1994

09.10.2020

06.11.1992

26.01.1994

05.01.1994

18.03.1994,

25.10.2020

08.09.1994

24.01.1994

10.12.1993

21.10.2020

24.04.1994

Eminli k�nd
��bir��anl���
M�mm�doba k�nd
��bir��anl���
Bala ��kl� k�nd
��bir��anl���
Banba�� k�nd
��bir��anl���
B�yük �o�avar k�nd
��bir��anl���
�mir�ürb� k�nd
��bir��anl���
Ma�all� rayon Miyankü
��bir��anl���
��z�la�a� k�nd
��bir��anl���
�analion k�nd
��bir��anl���,
�rkivan ���.
����n�kü��

����l�r k�ndi

Mahmudavar k�nd
��bir��anl���
�� ���ri �iyaban

�a��rl� k�nd
��bir��anl���,
�i�k�d�r� k�nd
��bir��anl���
�rkivan B�dirli

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

Mülki ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

VM�

Mülki

VM�

VM�

VM�

��kin dü�üb

Nurəddin ƏDİLOĞLU

47. ��kl�

46. ��r���

45. Yeddioymaq

44. Boradigah

43. Q���la�ac

42. �rkivan

41. ��kl�

40. Qar�al�q

39. Banba��

38. Vil��

36. X�rmandal�
�ac�t�p� k�ndi
37. �rkivan

35. �üllüt�p�

34. ���da�

33. �a��rl�

32. B�d�lan

31. ��kl�

Ba��rov M�mm�da�a
����na�a o�lu
Ba��rov M�tl�b ��riman
o�lu
Ba��rov �amiq �ur�ddin
o�lu
Ba���ov �i�ami Mir�a�a
o�lu
Ba��r�ad� �irdov�i �li�
o�lu
Ba��iyev �i�van ����aq
o�lu
B�d�lov Qalib �itab�li
o�lu
B�g�liyev �ahir C�bray�l
o�lu
Bayramov Qi�m�t �lya�
o�lu
B�yi�ov �ahim �ahg�ldi
o�lu
B��irov �l��n ��ni��an
o�lu
Biny�tov Mahir Yadulla
o�lu
Cabbarov �hliman
Muqdad o�lu
Cavadov ����r �lihü�eyn
o�lu
Cabbarov �li�a�a �lia�a
o�lu
C���rov �ami� �übhan
o�lu
C���rov ���ail �ülhü�eyn
o�lu
09.04.1986

10.121974

12.10.1974

02.09.1974

20.09.1974

24.07.1973

26.11.1973

07.10.1973

20.12.1962

20.07.2005

11.11.2020

18.04.1993

18.04.1994

11.02.1993

28.10.1992

02.04.1993

10.10.1992

08.05.1992

08.02.1994

27.01.1993

02.02.1973
29.09.1974

23.03.1992

09.04.2016

18.04.1994,

08.10.2020

11.08.1994

24.11.2020

28.03.1963

01.09.1996

06.02.1966

31.08.1984

25.11.1975

02.12.1997

�umqay�t ��hidl�r
�iyaban�
��kl� k�nd q�bir�tanl���

Q���la�ac k�nd
q�bir�tanl���
Ma�all� rayon Boradigah
q�bir�tanl���

Vil�� k�nd
q�bir�tanl���
Böyük Xocavar
k�nd q�bir�tanl���
�ürd�ba� k�nd
q�bir�tanl���
��kl� k�nd
q�bir�tanl���
�rkivan q��. Aba�l�

Q��lakü��

Xo��obanl� k�nd
q�bir�tanl���
Ma�all� rayonun ��mir�i
k�nd q�bir�tanl���
�a��rl� k�nd
q�bir�tanl���,
Xanalion k�nd
q�bir�tanl���
�üllüt�p� k�nd
q�bir�tanl���

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

VMQ

itkin dü�üb

Aprel
��hidi
Itkin
dü�mü�dür

VM�

VM�
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64. ����la�ac

63. ����a�

62. Ma�all� ����r

61. �üllüt���

60. ��r���

59. Ma�all� ����r

58. ��r�an�al�

57. ����a�

56. Türkoba

55. �rki�an

54. T��� �l�a��

52. �a��rl� ��lb��ü���nli k�n�i
53. ��r��� k�n�i

50. ����nk�n�
k�n�i
51. ��r���ar

49. ������l

48. T�kl�

���iro� �ir��in �libala
o�l�
��n�lla��� �li�a��
�b��l�li o�l�
���a�o� ���il ���a��l
o�l�
���a�o� �l��n �üla�a
o�l�
�bilo� �icat �bil
o�l�
�bilo� ��rlan ��rr��
o�l�
����o� �l�a� �a�a�
o�l�
�����o� �a��r
M�����a�a o�l�
�kb�ro� �ati� �o�ro�
o�l�
�kb�ro� ��r��n �i�ran
o�l�
�l����ro� �a�r ����r
o�l�
�li����no� �a�i� ��li����
o�l�
�li��li��� T�l�t
��la��ü���n o�l�
�lina����� Tal�� ��a�al�
o�l�
�li��� ��in ��il
o�l�
�li��� �l���� �����l
o�l�
�li��� �li�a �ri�
o�l�
08.01.2000

14.04.1975

14.05.1973

01.10.1980

13.03.1975

07.04.1969

30.11.1975

04.03.1988

16.06.1973

01.09.1973

07.11.2020

02.04.1993

14.05.1994

26.02.2000

05.01.1994

15.05.1992

04.01.1994

30.09.2007,

22.01.1994

20.10.1993

12.12.1993

19.04.2021

02.08.1994
04.03.1968

19.05.1994,

10.07.1992,

02.07.1973
27.08.1974

25.10.1992

27.01.1994

29.09.1992

25.10.1974

02.03.1975

02.12.1968

����la�ac k�n�
��bir�tanl���

Ma�all� ����r �a��a
��bir�tanl���,
��r��� k�n�
��bir�tanl���
��ni ���an� k�n�
��bir�tanl���
Ma�all� ����r
��bir�tanl���

�atroba k�n�
��bir�tanl���.
�abakü�� k�n�
��bir�tanl���

�a��rl� k�n�
��bir�tanl���,
��r��� k�n�
��bir�tanl���,
T��� �l�a�� k�n�
��bir�tanl���
�ba�l�

������l k�n�
��bir�tanl���

T�kl� k�n� ��bir�tanl���

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

��rbi ���i�

�M�

�tkin �ü�üb

Itkin
�ü��ü��ür

Milli
���r��an

�M�

�tkin
�ü��ü��ür
�tkin
�ü��ü��ür

Nurəddin ƏDİLOĞLU

81. �a�all� ��h�r

79. �i�k�d�r�
�i�k��i k�ndi
80. �rki�an

78. ���da�

75. �ura�an� r. ���
���.
76. T��� �l�ad�
�h��dli k�ndi
77. Türkoba

74. T���k�nd

73. �rki�an

72. Banba��

71. Tükl�

70. Tükl�

69. Türkoba

68. T�kl�, ��ngan

67. Kolatan

66. Q���la�ac

65. Boradigah

�li��� �i�a��ddin
�����d o�lu
�li��� ��r�in �ü�ar
o�lu
Quli��� �li Turac
o�lu
�li��� �a�i� ��abala
o�lu
�li��� �n��r ��li�
o�lu
�li��� �i�uli ��rah
o�lu
�li��� �l�ar �ida��t
o�lu
�li��� ��h����d �lha�
o�lu
�li��� �irc�lil ���ida�a
o�lu
�li��� �o�an �a�al
o�lu
�li��� �a�ir �lih��d�r
o�lu
�li��� ��ra��t ��ah���n
o�lu
�li��� ��hr�t �a�il
o�lu
�li��� �ila��t ��ti�
o�lu
�li��� �ü�ar �ida��t
o�lu
�li�ad� �a�il �abil
o�lu
���dulla��� �lnur ��d�n
o�lu
08.10.1975

24.04.1994

Ba�lakü��

22.10.2020

24.06.1973
03.05.1999

09.09.1992

01.05.1973

05.11.1993, ���da� k�nd ��bir�tanl���, Babakü�� k�ndi
02.10.1992

22.01.1992

08.01.1973

�a�all� ra�onu T���k�nd k�nd ��bir�tanl���
II ���ri �i�aban

B��ük �oca�ar k�nd
��bir�tanl���
Ba�lakü��

�a�all� ra�on �ollaoba
��bir�tanl���
B��l��an ra�onunda
d��n olun�u�dur.
Kolatan k�nd
��bir�tanl���
��ngan k�nd
��bir�tanl���
�a�all� ra�on Türkoba
k�nd ��bir�tanl���
�����doba k�nd
��bir�tanl���

04.03.1975

29.09.2020

08.10.2002

19.06.1993

11.11.2020

10.10.1992

29.01.1994

03.01.1994

22.05.1994

28.10.2020

27.09.2020

08.02.1993

09.08.1999

19.06.1983/

10.01.1974

09.01.1999

01.12.1972

24.07.1973

25.07.1974

09.08.1974

20.10.2001

27.10.1997

12.12.1973/

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

Itkin dü�üb

���

Itkin dü�üb

Itkin dü�üb

Itkin dü�üb

���

Itkin
dü��ü�dür
���

���
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����rli �ntiqam �ayram
o�lu
83. �ayq�raq k�ndi ���dli ���d Mahir
��lu
84. Vil��
����rli �urlan �ayram
o�lu
85. ��hn� Alvad�
��k�rov �liha�il ���i
o�lu
86. Qar�al�q
��i�ov �lvin ��rail
o�lu
87. �an�a��
��i�ov �mil ��il
o�lu
88. Yeddioymaq
��i�ov �ami� �dri�
o�lu
89. ��ll�t�p�
��i�ov �aqi� Vidadi
o�lu
90. ����nli
��r��ov ��yal ����r
o�lu
91. Mahmudavar
��r��ov �iya��t ���eyn
o�lu
92. ��d�lan
��r�ullayev Ari� �ynulla
o�lu
93. ��d�lan
��n�iyev ���tiyar ��n�i
o�lu
94. �rkivan
����lov ��l����r Qa�ur
o�lu
95. �a��rl�
����lov �iya �ahid
o�lu
96. ��rmandal�
�a��yev M�q�dd��
V�li�an o�lu
97. Vil��
�a��yev �eyran �liyolda�
o�lu
98. Ma�all� ��h�r
�ad�yev V��al �alar��i
o�lu

82. Vil��

368
17.11.2020
08.11.2020
05.04.2016
02.10.1992
16.10.2020
28.04.1994
14.09.1992
08.12.2020
18.02.2010
22.01.1994
14.07.1992
30.07.1993
21.09.1994
22.11.2020
10.03.1993
16.01.1993
22.10.2020

16.08.1990
17.06.1995
03.12.1995
26.04.1965
25.03.1986
15.09.1971
10.09.1956
29.08.1991
08.03.1991
01.02.1975
10.07.1965
10.09.1973
14.04.1966
19.01.2002
22.04.1974
05.12.1971
18.10.2000

Ma�all� rayonu I
Yeddioymaq k�ndi
Ma�all� ��h�r �i�ah
q��ir�tanl����

�a��rl� k�nd
q��ir�tanl����
�r�� k�nd q��ir�tanl���

Qar�al�q k�nd
q��ir�tanl���
��y�k �o�avar k�nd
q��ir�tanl���
I Yeddipymaq k�nd
q��ir�tanl���
Yola�a� k�nd
q��ir�tanl���
����nli k�nd
q��ir�tanl���
Mahmudavar k�nd
q��ir�tanl���
A�urlu k�nd
q��ir�tanl���

Ma�all� rayonu Vil��
k�ndi

Ma�all� rayonu Vil��
k�ndi
II ���ri �iya�an

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

VM�

Itkin
d��m��d�r
Itkin
d��m��d�r
VM�

VM�

VM�

Aprel
��hidi
Itkin d����

VM�

VMQ

Nurəddin ƏDİLOĞLU

115. ��xlar

114. �ar�al�q

113. ��l

112. ��y���l

111. Türkoba

110. ��midxan

109. ��z�lavar

108. Hi�k�d�r�

107. Tükl�

106. ��hn� �lvad�

105. Masall� ��h�r

104. ��y���l

103. B�d�lan

102. Yeddioymaq

101. T�kl�

100. Miyankü

99. �ür�n

H��imov �eymur �ulu
o�lu
Hüseyn ��ttarov Muxtar
o�lu
Hüseynov Bahaddin
�üleyman o�lu
Hüseynov �l�ad �ynulla
o�lu
Hüseynov Rafail Teymur
o�lu
Hüseynov Telman Mirz�
o�lu

H�midov �amiq ����f
o�lu
H�s�nov �tibar �eyruz
o�lu
H�s�nov �uad ��rh�d
o�lu
H�s�nov Hakim ��mia�a
o�lu
H�s�nov �amran �ülverdi
o�lu
H�s�nov �i�at ��d�r
o�lu
H�s�nov �übhan Rauf
o�lu
H�s�nov ��hrab
M�mm�dxan o�lu
H��imov Habil Mirz�
o�lu
H��imov �atiq �an�li
o�lu
Heyb�tov �l��n �liabbas

04.12.1973

01.01.2000

08.10.1960

09.08.1973

09.03.1975

30.04.1973

01.03.1975

01.12.1974

11.06.1974

20.08.1974

26.07.2001

16.03.1973

01.12.1973

25.10.1973

25.10.1973

01.09.1975

15.03.1994

31.03.1993

30.11.2020

15.06.1992

19.10.1992

01.05.1994

05.09.1994

12.03.1994

24.03.1995

09.02.1993

27.12.1993

02.10.2020

30.10.1992

08.08.1992

03.04.1993

03.04.1993

18.04.1994

27.05.2013

�ar�al�q k�nd
q�birstanl���

Masall� rayon �at�roba
k�nd q�birstanl���.
��y���l k�nd
q�birstanl���
��l k�nd q�birstanl���

Hi�k�d�r� k�nd
q�birstanl���
D�ll�koba k�nd
q�birstanl���

��hn� �lvad� k�nd
q�birstanl���

�as�ml� k�nd
q�birstanl���
Masall� rayonun �ayq�raq k�nd q�birstanl���
��y���l k�nd
q�birstanl���
�sk�nd�rli q�birstanl���

Masall� rayon Miyankü
q�birstanl���
��biri yoxdur

�ür�n q�birstanl���

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

Polis zabiti

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

Itkin
dü�mü�dür

Milli
q�hr�man
�M�

Itkin
dü�mü�dür

Itkin
dü�mü�dür

�M�
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Hüseynov Zaur Vaqif
o��u
��adov �avad �a�ir
o��u
��adov ��i ��ad o��u

��ayev ��rdan Qarda�
o��u
120. Vi���
��rahimov �mran Qu�amir��
o��u
121. �rkivan
��rahimov �irvan �ru�
o��u
122. Göy��ö�
�sayev ���ad �a�iyar
o��u
123. ��r�uvar
�s��nd�rov ��m�nd�r
Vahid o��u
124. Qar�a��q
�smay��ov �ahadur
�a����a��� k�ndi �ir���m o��u
125. �ey�nk�nd
�smay��ov �r�uman
��i�amin o��u
126. ���� ��vad�
�smay��ov �ü�ari� ���i�
�hm�d�i k�ndi o��u
127. ��r�f�
�smay��ov Q�hr�man
H�m�� o��u
128. �ük��
�smay��ov Vasif �ü�eyman
o��u
129. Qodman
�a��mov ���a� ��u��r
o��u
130. �ak��.�ahi� q�s. ����iyev �aiq �amiq
Qarada� ray.
o��u
131. �umqay�t
��rimov �a�eh �di�
��h�ri.
o��u
132. ���� ��vad�
��rimov �ti�ar �man
o��u

119. ��mid�an

118. �ük��

117. �asa��� ��h�r

116. Hi�k�d�r�

23.06.1992,
01.12.1997
15.04.1994
19.04.1993
09.11.2020
24.08.1998
05.02.1994
08.03.1992
01.02.1994
27.12.1992
01.06.1992,
15.10.2020
12.11.2020
12.02.1994

04.06.1977
21.03.1974
10.05.1974
23.06.1996
16.03.1978/
08.05.1973
09.01.1972/
04.04.1973/
12.08.1974
01.09.1973
10.09.1994
06.03.1985
31.07.1975/

11.02.1993

29.11.2020

27.09.2020

27.12.1967

01.03.1974

10.12.1996

24.06.1995

�umqay�t ��hid��r
�iya�an�.

�asa��� rayon Qodman
k�nd q��irstan����
�ahi� q��irstan����

Göy��ö� k�nd
q��irstan����
��r�uvar k�nd
q��irstan����
�a����a��� k�nd
q��irstan����
��as��y�i k�nd
q��irstan����
�hm�d�i k�nd
q��irstan����.
��r�f� k�nd
q��irstan����

�asa��� rayonu Vi���
k�ndi
����nkü�t�

�t����r k�ndi

�ük�� k�nd q��irstan����

Hi�k�d�r� k�nd
q��irstan����,
�i�ah q��ristan����

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

H�r�i ��hid

Itkin dü�ü�

V��

V��

Itkin
dü�mü�dür

V��

V��

V��

Nurəddin ƏDİLOĞLU

149. Mahmudavar

148. Boradigah

147. H���nli

146. �n���ala

145. Banba��

144. Türkoba

142. ��rmandal�
Ha������ k�ndi
143. Banba��

141. Hi�k�d�r�

140. Ma�all� ��h�r

139. Tükl�

138. Tükl�

137. �n���ala

136. �üllü����

135. Hi�k�d�r�

134. ����la�a�

133. ��r�f�

��rimov �al�h
�ulamhü��yn o�lu
��rimov �ülfi Habil
o�lu
��l�y�v �brahim
H��r���ulu o�lu
���ifov R��id �ül�hm�d
o�lu
Malikov Nurlan �ünyamal�
o�lu
M�hdiy�v ��r�an ��k�r
o�lu
M�hdiy�v �öhrab �li�
o�lu
M�hdiy�v �a�ar Rama�an
o�lu
M�h�rr�mov �ü�al ��lan
o�lu
M�likov �mil �lih�yd�r
o�lu
M�likov ��il �i�m��
o�lu
M�mm�dov �nar �avad
o�lu
M�mm�dov B�yal� �lya�
o�lu
M�mm�dov ��rafil
Mürüvv�� o�lu
M�mm�dov Hafi�
H�mdulla o�lu
M�mm�dov ��y��r
H�yb�� o�lu
M�mm�dov Röyad Famil
o�lu
25.10.2000

19.07.1974/

01.10.1974

05.10.1973

14.12.1972

11.11.2020

12.01.1994

13.02.1994

18.08.1992,

13.08.1992

15.02.1994

16.11.2016

12.08.1990
25.04.1972

26.01.1992

07.11.2020

12.01.1992

30.04.1994

12.05.1994

31.12.2020

29.12.2020

11.10.2020

18.04.1996

15.06.1992

13.07.1967/

10.12.1979

30.06.1973/

23.09.1973

11.02.1975

19.09.1996

14.01.2000

25.08.1996

25.09.1967

18.08.1962

M�mm�d�anl� k�nd
��bir��anl���
Ma�all� rayon Boradigah
��bir��anl���
Mahmudavar k�nd
��bir��anl���

Böyük �o�avar k�nd
��bir��anl���
�n���ala k�ndi

Böyük �o�avar k�nd
��bir��anl���

Hi�k�d�r� k�nd
��bir��anl���

Tükl� k�nd ��bir��anl���

��r�f� k�nd
��bir��anl���
����la�a� k�nd
��bir��anl���
Hi�k�d�r� k�nd
��bir��anl���
Ta�yanoba k�nd
��bir��anl���
�n���ala k�nd
��bir��anl���
Tükl� k�nd ��bir��anl���

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

�M�

��kin dü�üb

��kin dü�üb

�M�

��kin dü�üb

�M�

�M�

�M�

��kin dü�üb
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M�mm�dov ��f�ral�
�ur�an o�lu
151. �ar�al��
M�mm�dov �anlar �uda�
o�lu
152. ��rmandal�
M�mm�dov ��d�r
M�mm�d�ulu o�lu
153. ��l
Mikay�ll� �lgün ��il
o�lu
154. ��z�lavar
Mirz�yev �f�an ��rlan
o�lu
155. �rkivan
Mirz�yev �hm�d ��dir
o�lu
156. Miyankü
Mirz�yev �lvin �l�vs��
o�lu
157. ��s�nli
Musayev �z�r �rzuman
o�lu
158. ��kl�
Musayev Murad �ur�an�li
o�lu
159. ���eron r.
Musayev Vüsal Zakir
��rdalan ��h�ri o�lu
160. ��kl�
Mus�afayev Musa �l�vs��
o�lu
161. Boradigah
Na��yev �n�ila� �a�ala
o�lu
162. ��z�k�nd
N��iyev ��v��n �ahi�
o�lu
163. �ükl�
N���fov �li �eyran
o�lu
164. �rkivan
N���fov Zahir Zülfü�ar
o�lu
165. Masall� ��h�r
Nefesov Murad
Dadvaküç
��a��urdu o�lu
166. Mahmudavar
N�hm��ov M�mm�d
��s�n o�lu

150. ��rçuvar

372
16.02.1992,
15.11.1995
05.01.1994
16.10.2020
19.07.1993
01.11.1993
21.11.2005,
28.05.1994
26.04.1994
07.11.2020
07.10.2020
27.03.1993
26.01.1993
22.10.2020
19.12.1992
09.11.2020
26.01.1994

14.10.1963
18.01.1976/
25.01.1973/
13.05.2001
03. 01.1973
28.10.1973
29.07.1986
22.10.1965
18.12.1975
12.06.1996
23.03.2001
16.04.1974
09.01.1969
24.05.1998
05.03.1973
09.02.2001
14.09.1974

Masall� ��h�r Dadva
���irs�anl���
�üd�k�nar k�nd
���irs�anl���

�amazanl�

Masall� rayon Miyankü
���irs�anl���
��s�nli k�nd
���irs�anl���
��ngan k�nd
���irs�anl���
���eron r. ��rdalan
��h�r ���ras�anl���
�o�ço�anl� k�nd
���irs�anl���
Masall� rayon Boradigah
���irs�anl���
Masall� rayonu ��z�k�nd k�nd ���irs�anl���
�ükl� k�nd ���irs�anl���

��z�lavar k�nd
���irs�anl���

�ar�al�� k�nd
���irs�anl���
��rmandal� k�nd
���irs�anl���
��l k�nd ���irs�anl���

��rçuvar k�ndi

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

Polis

VM�

VM�

VM�

VM�

��kin dü�ü�

VM�

Milli
��hr�man

Nurəddin ƏDİLOĞLU

Novruzov Anar Gülverdi
o�lu
Novruzov Elçin Qi�m�t
o�lu
Novruzov Fuad Qorxmaz
o�lu
Nuriyev B��ir Nuru
o�lu
Nü�r�t��yli �lvi Arif
o�lu
�ru��liyev Qur�an�li
�li�ala o�lu
�ru�ov Natiq �liyar
o�lu
Pa�ayev F�ra��t Qu�ad
o�lu
Pa�azad� �iyavu� �ziz
o�lu
Qafarov Ramil Ayaz
o�lu
Qarayev El��n R�hman
o�lu
Qarayev ��h�mm�d
A�a�a�a o�lu
Qa��mov �avan�ir Beytulla
o�lu
Qa��mov ���ray�l
Balo�lan o�lu
Qa��mov �a�il Yu�u�
o�lu

169. �rkivan

183. Kolatan Bala
Kolatan k�ndi

182. ��rmandal�

181. Ban�a��

180. ��kl�

179. Qar�al�q

178. Kolatan

177. G�y�ç�l

176. Boradigah

175. ��xlar

174. ����nli

173. Güllüt���

172. Ban�a��

171. �a�all� ��h�r

170. �n��qala

168. �il��

N�z�rov Elm�ddin
��may�lo�lu
Nikolayeviç Evqeniy Belim

167. Ban�a��

04.12.1972

19.07.1996

20.02.1974

16.11.1973

10.04.1973/

05.03.1977

25.04.1974

02.12.1973/

05.03.1973

05.01.1974

14.02.1999

05.06.1973

04.02.1983/

09.08.1989

12.05.1976

22.04.1970

22.11.1996

12.01.1993

09.10.2020

02.10.1992

02.10.1992

26.05.1992

16.12.1998

08.10.1992

02.02.1994

28.09.1992

09.08.1995

13.10.2020

05.01.1994

14.04.2002

16.11.2020

14.07.2020

30.01.1993

17.11.2020

�ü�eynha��l� k�nd
q��ir�tanl���
�a�all� ��h�r
q��ir�tanl���
Bin� �o�avar k�nd
q��ir�tanl���
Yeni Zuvand k�nd
q��ir�tanl���
����nli k�nd
q��ir�tanl���
��xlar k�nd
q��ir�tanl����
�a�all� rayon Boradigah
q��ir�tanl���
G�y�ç�l k�nd
q��ir�tanl���
Kolatan k�nd
q��ir�tanl����
�all��all� k�nd
q��ir�tanl���
����n�aq k�nd
q��ir�tanl���
Ban�a�� k�nd
q��ir�tanl���
�r�� k�nd q��ir�tanl���

Bin� �o�avar k�nd
q��ir�tanl���
�a�all� rayonu �il��
k�ndi ��hidl�r �ark�
A�a�l�

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

��r�i ��hid

Itkin

���

���

���

���
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Q�niyev �ahid ��fail o�lu

Qulamov Davud Allahman
o�lu
Quliyev ��bi ��bhan o�lu

187. ��z� Alvad�

188. B�d�lan

200. Mahmudavar

199. B�d�lan

198. H�s�nli

197. H�s�nli

196. Musa����

195. H�s�nli

194. Boradigah

193. ��rmandal�

192. Q�z�la�a�

191. Mahmudavar

190. Yeddioymaq

189. ��y���l

Quluzad� �lim�rdan
����ah o�lu
Qurbanov Arzuman Mirz�li
o�lu
Qurbanov �a��n �abir
o�lu
Qurbanov Masim Hafiz
o�lu
��fib�yli �bd�lrza
��mm�d o�lu
��himov B�hruz ��y�dulla
o�lu
��himov �o�qun Ha�im
o�lu
��himov �li ���ulla
o�lu
��himov ��rh�ddin
Yadulla o�lu
��sulov �ld�niz A�if
o�lu
��sulov �eymur ��lia�a
o�lu

Qas�mov ��s��m Q�nim��
o�lu
Q�nb�rov �aiq �ah�li o�lu

185. ��rmandal�

186. ��rmandal�

Qas�mov �ayib A�if o�lu

184. Mahmudavar

05.02.1973

29.07.1976

10.04.1973

01.06.1995

24.06.1973

02.03.1994

02.06.1998

07.01.2001

24.09.1975/

09.03.1974

14.02.1993/

28.06.1963

09.01.1956

12.11.1974/

12.10.1969

29.05.1975

12.06.1997

01. 10.1973

20.07.1997

12.08.1992

01.08.2014

23.08.1993

09.08.2012

04.12.2020

10.02.2021

20.04.1994

09.02.1993

07.10.2020/

20.04.1994

24.07.1992

1993

15.01.1994

21.04.1994

06.10.2020

�����li ��nd
q�birs�anl���
�����li ��nd
q�birs�anl���
Masall� rayonun A�urlu
��nd q�birs�anl���
Mololon ��nd
q�birs�anl���

���dam ��nd
q�birs�anl���

�e�l� q�bris�anl���

�r�b ��nd q�birs�anl���

Masall� rayonun A�urlu
��nd q�birs�anl���
��y���l ��nd
q�birs�anl���
� Yeddioymaq ��nd
q�birs�anl���
��d���nar ��nd
q�birs�anl���

Mahmudavar ��nd
q�birs�anl���
��rmandal� ��nd
q�birs�anl���
��rmandal� ��nd
q�birs�anl���

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

���in
d��m��m�r

�M�

�M�

���in d���b

�M�

���in
d���b.

�M�

Nurəddin ƏDİLOĞLU

217. �a��rl�

216. �a�all� ��h�r

215. ����nli

213. �a�all� ��h�r
Digah küç
214. �rkivan

212. ��z� Alvad�

211. S�rçuvar

210. Qodman

209. �rkivan

208. S��da�

205. Qar�al��
�minli k�ndi
206. �i�k�d�r� k.
Saray ���.
207. S��da�

204. Kolatan

203. �a��rl�

202. Boradigah

201. Qar�al��

Rufullayev Ruhil Rufulla
o�lu
Rükabzad� �brahim Ra�if
o�lu
Rzayev Rüf�t �a�if
o�lu
Rzayev Simran Siyab
o�lu
Sad��ov ��bib �a�d��
o�lu
Sad��ov Rahid �ahid
o�lu
Salayev Amid Yadulla
o�lu
S�bziyev Ruhulla �an�ulu
o�lu
S�f�rov �lnur �ahbaz
o�lu
S�m�dov ��mm�da�a
��bray�l o�lu
S�m�dov �iyaz ��abala
o�lu
S�limov S�nan �a�if
o�lu
Seyfullayev Araz �l�ev�r
o�lu
Seyfullayev S�nan ��tl�b
o�lu
Sultanov �ün�r �u�a
o�lu
Sultanzad� �iyam�ddin
�ü�am�ddin o�lu
�ahbazov K�nan �ati�
o�lu
04.10.2020

10.02.2002

23.07.2002

10.09.1998/

02.10.2020

22.11.2020

17.02.1993

12.01.2021/

26.09.1998
19.01.1974

08.10.2020

14.10.2020

21.02.1994,

21.01.1994,

21.02.1994

28.05.2001

01.04.2001

25.11.1974

05.10.1963

23.06.1975

20.06.1994,

29.10.2020

13.02.2001

08.03.1975

09.07.1993

19.11.1992

12.11.1997,

23.10.2020

19.07.1993

01.02.1963

07.11.1973/

14.10.1976

14.10.2000

19.07.1973

�a��rl� k�nd
��bir�tanl���,

����nli k�nd
��bir�tanl���

��z� Alvad� k�nd
��bir�tanl���.
�a�all� ��h�r Digah
��bir�tanl���
���b�r�

�a�all� rayon Qodman
k�nd ��bir�tanl���
Sir�bil k�ndi

Saray ����b�
��bir�tanl���
S��da� k�nd
��bir�tanl���
S��da� k�nd
��bir�tanl���
Göllü

�minli k�nd ��bir�tanl���

Qar�al�� k�nd
��bir�tanl���
�a�all� rayon Boradigah
��bir�tanl���
�a��rl� k�nd
��bir�tanl���,

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

���

���

���

���

���

���

���

�tkin dü�üb

���
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234. �a��rl�

233. ��r���

232. �il��

231. �ar�al�� k�nd

230. �rkivan

229. ��ll�t���

228. �n���ala

227. �rkivan

226. Masall� ��h�r

225. B�d�lan

223. ��rmandal�
�r�b k�ndi
224. Kolatan

222.

221.

220.

219.

�a����v �ari� ��l�i�ar
o�lu
�a����v Naib ����ar
o�lu
�a����v N�sib ��rib
o�lu
�a����v �akit Abusalam
o�lu
�al�bov �ai� �ahir
o�lu
�a�d��ov Ni�am�ddin
����b o�lu
��hm��ov ��ms�ddin
��rv�r o�lu
���murov N�bi �av�r
o�lu
��li��v �dal�t Hida��t
o�lu
��li��v Bala�arda� ��rhad
o�lu
��li��v �ama�an Hilal
o�lu
��li��v M�h�mm�d Nail
o�lu

�ahba�ov M�bari� �o�i�
o�lu
��mid�an
�ir�li��v �a�� �a�il
o�lu
�rkivan
�ir�li��v �ahib �usi�
o�lu
Boradigah
�iri��v B��ti�ar �urban�li
Mollaoba k�ndi o�lu
��r�n
��k�rov �ai� �ubali o�lu

218. Mahmudavar

27.06.1996

18.06.1995

24.03.2002/

01.09.1973

02.01.1974

03.03.2001

08.06.1977

17.06.1975

22.06.1963/

23.10.2020

01.12.2020

01.10.2020

18.08.1992

01.10.1994

08.10.2020

20.02.1997

12.08.1993

28.04.1994

12.03.1994

1994

14.01.1965
20.02.1975

11.01.1994

26.04.1994,

06.08.1992

14.11.2020

24.02.1994,

21.09.2001

26.05.1974/

12.09.1973

22.04.1973/

18.10.1995

10.05.1974

28.03.1982

�ar�al�� k�nd
��birstanl���
Masall� ra�onu �il��
k�ndi
��r��� k�nd
��birstanl���
�ar�����rli k�nd
��birstanl���,

��ll�t��� k�nd
��birstanl���

H�s��nha��l� k�ndi

Masall� ra�onun A�urlu
k�nd ��birstanl���
Masall� ��h�r �igah
��birstanl���
��l�nk��t�

�r�b k�nd ��birstanl���

�ir�ana ��birstanl���,

Mollaoba ��birstanl���

Mahmudavar k�nd
��birstanl���
I ��mid�an
k�ndi
M��b�r�

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

H�rbi ��hid

�M�

�M�

�M�

Itkin

�M�

Itkin

�M�

Nurəddin ƏDİLOĞLU

246. X�rmandal�

245. Qodman

244. ��s�nli

243. T�kl� k�ndi

242. Tükl�

241. Q���la�a�

240. ��r�f�

239. Qar�al�q

238. Tükl�

237. Q���la�a�

235. Miyankü,
�ubin k�ndi
236. Musakü��

Xamiyev Eldar Sahib
o�lu
Xan�anov �ay�ddin
��s�na�a o�lu
Xanmuradov ��ad �ikar
o�lu
Xanverdiyev ��sul �ala�a
o�lu
X�lilov �ül�ad El�ad
o�lu
X�lilov �üsam�ddin X�lil
o�lu
X�lilov Sübhan Malik
o�lu
X�lilov ��f�r �s�f
o�lu
Xudaverdiyev Taleh Yusif
o�lu
Yaqubov Ceyhun Sabir
o�lu
��rbiyev �ahim �q�ay
o�lu
�eynalov �eynal �li
o�lu
12.11.1972/

30.10.1979

15.04.1974

18.04.1974

22.10.1985

10.04.1969

20.04.1961

27.03.2001

25.06.1975

10.11.1992

22.07.1998,

15.04.1994

11.04.1993

31.05.2005

28.10.1993

07.04.1993

16.10.2020

31.03.1994

19.06.1993

24.08.1993,

22.01.1975
23.09.1974

31.03.1994,

25.06.1975

����kli k�nd
q�birs�anl���
Masall� rayon Qodman
k�nd q�birs�anl���
�a������ k�nd
q�birs�anl���

�ürd�ba� k�nd
q�birs�anl���
��r�f� k�nd
q�birs�anl���
Q���la�a� k�nd
q�birs�anl���
Tükl� k�nd q�birs�anl���

Masall� rayon �ubin
k�nd q�birs�anl���
Musakü�� k�nd
q�birs�anl���
Q���la�a� k�nd
q�birs�anl���
Tükl� k�nd q�birs�anl���

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��rbi ��hid

��kin dü�üb

�M�

ŞƏHİDLİK MANİFESTİ

377

Nurəddin ƏDİLOĞLU

Şəhid anaları haqqında şeir
Dünən hələ yox idi,
saçlarının ağları.
Toy üçün böyüdürdü
analar uşaqları.
Bu gün öz balasını
Vətənə qurban deyir.
Deyir sonra saxlarıq
ölənlərin yasını,
Yenə bütün sağları
Vətənə qurban deyir.
Deyir, gedin vuruşun,
bu Vətən savaşında
Durmaq ayıbdır, ayıb
Bu yaralı Vətənin
torpağında, daşında
Qan hələ qurumayıb,
Qan hələ də qan deyir.
Bunu öz anan deyir.
Ramiz RÖVŞƏN
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EPİLOQ əvəzi
Biz ölmədik, xalqımızın qəlbinə,
Vətənimizin tarixinə köçdük...
Şəhidlərin dilindən
(esse)
Biz hələ uşaq ikən Qarabağ müharibəsindən, erməni vəhşiliyindən bəhs edən filmlərə baxdıqca, Şəhidlər xiyabanında
uyuyan şəhidlərimizi ziyarət etdikcə körpə qəlbimizdə ermənilərə qarşı nifrət, qəzəb yaranır, hər birimiz böyüyəndə yağı
düşməndən bunun heyfini alacağımızı düşünürdük. Biz böyüdükcə qəlbimizdəki nifrət, düşməndən intiqam almaq hissi daha
da böyüyür, alovlanırdı. Böyüyəndən sonra Ali Baş Komandanın
torpaqlarımızı azad etmək uğrunda “İrəli” əmrini intizarla gözləyirdik. Nəhayət, o gün gəlib çatdı. Mən də minlərlə gənc kimi
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan haqlı savaşımıza könüllü yollandım.
Məni müharibəyə uğurlayarkən anam – Vətən də sənin anandır, elə bil ananı dardan qurtarmağa gedirsən, düşmənə acıma,
qan uddur, - dedi. Sonra məni bağrına basıb - Allaha əmanət
ol, südüm sənə halaldır, deyə pıçıldadı. Atamsa əlini çiynimə qoyub – torpaq namusdur, oğlum, ermənilərin murdar ayaqlarını
torpaqlarımızdan kəsin. Kişi kimi vuruşacağınıza, bizim yarımçıq
qalan görəvimizi tamamlayacağınıza əminəm, haqqım sənə halaldır, - dedi. Toxtaq dayanıb, büruzə verməsələr də, odun-alovun içinə getdiyimi, bu yolun dönüşü olmayacağı ehtimalını gözə
alaraq, ata-anam bəribaşdan haqlarını mənə halal etdilər. Bunu
hiss etdiyim üçün gülümsəyib diqqətlə baxaraq onları sanki gözlərimə köçürmək istədim.
Bu müharibə filmlərdə gördüklərimizə bənzəmirdi. Hər tərəf
alov saçırdı, hər an ölümlə burun-buruna gəlirdik. Ancaq heç bi379
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rimiz ölümdən qorxmur, o barədə düşünmürdük. Ac-susuz qaldığımız zamanlar da olurdu, yemək-içməyi belə unutmuşduq. Haqlı
savaşımızda bircə hədəfimiz vardı-torpaqlarımızı son qarışınadək
düşməndən azad etmək, yəni Böyük Qələbə! Bu amalla atılırdıq
irəli odun-alovun içinə və birər-birər torpaqlarımızı azad edirdik.
İtirdiyimiz silahdaşlarımızın-qardaşlarımızın acısı ürəyimizi göynətsə də, azad etdiyimiz torpaqlarımızın sevinci, qazandığımız
qələbələrdən doğan ruh yüksəkliyi dərdimizə üstün gəlirdi.
Torpaqlarımızı azad edə-edə nəhayət, Şuşaya yaxınlaşdıq. Şuşanı heç vaxt görməsək də, onun alınmaz qala olduğunu, düşmənlərə baş əymədiyini, ermənilərin onu xəyanət nəticəsində əldə
etdiyini müəllimlərimizdən və valideynlərimizdən öyrənmişdik.
Vaxtilə düşmənlərin girə bilmədiyi Şuşaya onun əsl sahibləri olan
biz-igid Azərbaycan oğulları böyük şücaət və mətanətlə girdik. O
günə qədər yalnız şəkillərdə gördüyümüz Şuşaya girərkən yerdən
bir ovuc torpaq götürüb qoxusunu ciyərlərimizə, sonra da tutya
kimi gözlərimizə çəkdik. Gözəl Şuşamızı da düşmənin murdar caynağından xilas etdik – böyük Qələbə qazandıq, ancaq bu bizə çox
igid oğullarımızın canı-qanı bahasına başa gəldi.
Mən də ağır yaralandım, hiss etdim ki, şəhadətə qovuşmağıma
lap az qalıb, son dəqiqələrimi yaşayıram. Ancaq bu məni kədərləndirmirdi, çünki artıq Şuşa bizim idi və mən qalan torpaqlarımızın
da azad olunacağına – Böyük Qələbəmizə əmin idim. Ağrılarımı
hiss etmirdim, ruhum bədənimi tərk edir, yavaş-yavaş yüngülləşirdim. Əsgərlərin Qələbəmizdən doğan sevinc nidalarını eşidirdim. Bu səslər məni xoşbəxt edirdi, mən gülümsəyirdim... Gözlərimi Şuşanın azad, mavi səmasına dikmişdim... Bir anlıq ata-anam,
bacı-qardaşım, sevdiyim qız gözlərimin önündən kino lenti kimi
keçdi... Onlara yaşadacağım acı üçün üzüldüm, ancaq onların mənimlə fəxr edəcəklərini bilirdim, axı, mən Vətənimizin bütövlüyü,
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olurdum... Son dəfə artıq
dumanlanan gözlərimlə Şuşanın azad, mavi göylərini seyr edib,
ətirli havasını ciyərlərimə çəkib, xalqımın xoşbəxt gələcəyinə əmin
halda gözlərimi bu dünyaya əbədi qapadım.
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Hərdən evimizə baş çəkirəm. Ata-anamı kədərli görmək məni
çox üzür. Keçən gecə yenə evimizə getmişdim. Mən gedəndən
sonra anam yenə də həmişəki kimi mənim yatağımda yatmışdı.
Daha doğrusu, mənim ətrim hopan yastığımı sinəsinə sıxaraq
qoxulaya-qoxulaya röyasında məni görmək ümidi ilə uyumağa
çalışırdı. Atam evdə mənim şəxsi əşyalarımdan və şəkillərimdən
düzəldilmiş guşədə böyüdülmüş şəklimin qarşısında dayanıb gözlərini şəklimə zilləyərək, kimsənin duymasını istəmədiyi üçün mənimlə, daha doğrusu, şəklimlə qəlbində danışırdı. Gözlərində dərin bir kədər vardı. Ancaq qəddi əyilməmişdi, duruşu şax, vüqarlı
idi. Əlini qaldırıb çiynimi oxşayırmış kimi əsgər paltarımın çiyinlərində gəzdirdi. Sonra kədər qarışıq qürurla – Səninlə fəxr edirəm,
oğlum, - deyə pıçıldadı. Bacım şəklim sinəsinin üstündə yuxuya
getmişdi. Görünür yatmazdan əvvəl hər zamankı kimi yenə də
şəklimlə danışıb, dərdləşmişdi. Rəngi solğun idi, mənim dərdim
bacımı da xeyli sınıxdırmışdı. Hələ ibtidai sinifdə oxuyan kiçik qardaşım paltarımın içindən əsgər kəmərimi götürərək belinə bağlayırdı. Atam onun arzusu ilə kəməri qardaşımın belinin ölçüsündə
kiçiltmişdi. Yatmış balaca qardaşımı görəndə gülümsədim, çünki
yatanda da kəməri belindən açmamışdı. Qəhrəman saydığı böyük qardaşına, yəni mənə bənzəmək istəyən qardaşım yuxusunda mənimlə birlikdə mənfur düşməni məhv edirmiş kimi üzündə
məmnun bir ifadə vardı.
Sonra sevdiyim qıza baş çəkdim. Güzgünün qarşısında dayanıb kədərlə gözlərinə baxırdı. Həmişə mən onun əllərindən tutub,
gözlərimi qaçırmadan uzun-uzadı gözəl gözlərinə baxırdım. Bir
dəfə - Nədən gözlərimə belə çox baxırsan, - deyə xəbər aldı. Mən
zarafatla – Gözlərinə köçmək istəyirəm, - dedim. İndi o, gözlərində
məni görəcəkmiş kimi diqqətlə güzgüdə gözlərinə baxırdı. Sonra
əllərini ehtiyatla dodaqlarına yaxınlaşdırdı, sanki əllərində qalan
əlimin istisinə, təmasına toxunmaq, oxşamaq istəyirdi.
Daha sonra azad olunmuş torpaqlarımızda gəzdim. Şükürlər
olsun, bu torpaqlardan düşmənlərin ayağını kəsdik. Artıq yolların çəkilişinə, bəzi yerlərdə quruculuq işlərinə başlanılıb. Şuşada
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böyük abadlıq işləri aparılır. Yaxın gələcəkdə Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi və xalqımızın əli ilə bizim qanımızın töküldüyü bütün
azad olunmuş torpaqlarımız abadlaşıb gülüstana çevriləcək. Xalqımız bu torpaqlarda firavan yaşayacaq. Bundan böyük xoşbəxtlik
ola bilərmi?! Dövlətimiz, qədirbilən xalqımız biz şəhidləri unutmur, daim ehtiramla yad edir, böyük dəyər verirlər. Biz şəhid olub
Allahın dərgahında ali məqama yüksəlməklə yanaşı, eyni zamanda, xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayacağıq.
Biz ölmədik ki... Sadəcə, bu dünyadan xalqımızın qəlbinə, tarixinə köçüb, yeni şanlı tarix yaratdıq...
Nüşabə Səməndər.
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