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ÖN SÖZ

Xalqımızın 30 ildən bəri davam edən Qarabağ ağrısı

nəhayət zəfərlə sona çatdı. Otuz il işğal altında qalan

torpaqlarımızın hər qarışı uğrunda şirin canlarından keçən

oğullarımızın hər birinin adı xalqımızın hünər və qəhrə-

manlıq tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Şair və yazıçılarımız

bu mövzuda gözəl əsərlər yazdı və hələ bundan sonra da

nə qədər şeirlər, poemalar, hekayələr, povest və romanlar,

dram əsərləri yazılacaq, xalqımızın zəfərindən gözəl

bədii filmlər çəkiləcəkdir.

Bu günlərdə hərbiçi şair Natiq Əlisoy “Müharibənin

görünməyən qəhrəmanları” adlı tarixi romanını mənə

gətirib əsərlə tanış olmağımı xahiş etdi. Əsəri sevincək

oxu dum. Düşündüm ki, ordumuzun zabiti kimi böyük bir

yol keçən, ömrünün 20 ildən artıq bir dövrünü hərb pe -

şəsi ilə bağlayan müəllifin oxuculara deməyə çox sözü var.

Əsər beş hissədən ibarətdir. Hər bir hissədə müəllif

öz fikirlərini oxucuya çatdırmaq üçün duyğu və düşün-

cələrini maraqlı bir şəkildə nəql edir. Əsəri oxuduqda

15-16 yaşlı vətənpərvər bir gəncin Vətən eşqi, yağı düş-

məndən qisas almaq arzusu, bu məqsədlə də ürəkdən

hərb peşəsinə bağlanıb bütün maneələri aşaraq öz arzusu
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yolunda çətinliklərə dözən bir gəncin ömür yolu gözlərimiz

qarşısından bir kino lenti kimi keçir.

Harada baş verməsindən asılı olmayaraq müharibə

insanlar üçün, bəşəriyyət üçün ağrı-acılar, bəlalar gətirir.

Minlərlə insan bu qanlı müharibələrin qurbanı olaraq

dünyasını dəyişir. Yüz minlərlə, milyonlarla insan isə bu

müharibənin ürəklərində, talelərində açdığı yaralarla baş-

başa yaşamağa məhkum olunur. Müəllifin qeyd etdiyi

kimi: “Müharibələrin baş verməsini istəməsək də, ancaq

bu istək bəzən öz reallığını itirir. Dostluğun, yoldaşlığın,

səmimiyyətin, insanlığın söndüyü ürəklərdə yeni müharibə

ocaqları alovlanmağa başlayır. Bu alovun qığılcımları,

hərarəti yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla ürəkləri yandırır.

Ana-bacıların göz yaşlarına, oğulların məzar daşlarına

səbəb olmaqla tarixə arzuolunmaz qara izlər buraxır”.

Birinci Qarabağ savaşı başlayanda Natiq Əlisoy

hələ balaca uşaq idi. O, ötən əsrin 90-cı illərinin ağrı-

acılarını böyüdükcə dərk edir və onun ürəyində erməni

cəlladlarına qarşı sonsuz bir nifrət tonqalı alovlanır. Da-

ğıdılan kəndlərimizin xarabalıqları, el-obasından, isti yu-

vasından qaçqın, köçkün düşən insanların faciələri mil-

yonlarla gəncimiz kimi onun da ürəyində yeni bir arzu

böyüdür. O da yaşıdları kimi bu müharibənin vurduğu

yaraları nə vaxtsa sağaltmaq, mənfur düşməndən bu

böyük faciələrin qisasını almaq arzusu ilə yaşayır.
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Müəllif kitabın birinci hissəsində öz murdar əməlləri

ilə öyünən erməni cəlladlarının, yazıçılarının əsərlərinə

müraciət etməklə onların vandalizmini, vəhşi xislətlərini

bir daha gözümüz önündə canlandırır. “Ocaq” romanı

ilə düşmənçilik tonqalını alovlandıran Zori Balayan “Ru-

humuzun dirçəlişi” romanı ilə bir daha erməni xislətini

ortaya qoyur. Xocalıda Xaçaturla birlikdə pəncərəyə

mismarlanmış 13 yaşlı bir türk uşağının başından, sinə-

sindən və qarnından dərisini soymağı, 7 dəqiqədən sonra

bu uşağın qan itirərək ölməsini böyük sevinc hissi ilə

qeyd edən həkim və yazıçı Zori Balayanın murdar xisləti

insanda ona qarşı sonsuz nifrət duyğusu oyadır. Natiq

Əlisoy bu hadisəni kitabında qeyd etməklə oxucuda

amansız düşmənə nifrət hissini daha qabarıq göstərməyə

çalışır. Bu ağrıları mən də 2007-ci ildə özümün “Qisas

qiyamətə qalmaz” adlı poemamda təsvir etməklə erməni

vəhşilərinin hərəkətini nifrətlə anmışdım. Natiq Əlisoy

digər bir erməni yazıçısı-David Xerdiyanın “Xaç uğrunda”

kitabına müraciət edir. Xocalıda minlərlə şəhidimizə

qarşı alçaq hərəkətlər edən, körpə uşaqlarımızı diri-diri

tonqallarda yandıran erməni cəlladlarına qarşı nifrət

hissini alovlandırır. İnsanların meyitlərini çaya tökən,

onların üzərindən keçib gedən ermənilərin vəhşiliyi hələ

dünya tarixində heç bir müharibədə görünməyib. Türk

dünyasının böyük oğlu Atatürk Canaqqala döyüşlərində
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həlak olan düşmən əsgərlərinin də dəfn olunmasını

tapşırır. Bu türkün ədaləti, səmimiyyətidir. Alman filosofu

Hegelin bir sözünü burada qeyd etməyi də vacib hesab

edirəm. Hegel yazır: “Mən desəm ki, almanlar ağıllı

millətdir, dünyanı verin almanlar idarə etsin, milliyyətcə

alman olduğum üçün qorxuram məni qınayalar. Odur ki,

deyirəm :-Dünyanı verin türklər idarə etsin. Çünki türklər

çox ədalətli və insaflı millətdir”.

Əfsuslar olsun ki, erməni vəhşiləri bu ədalətdən və

insafdan çox-çox uzaq olublar. Onlar insanlığa və bəşə-

riyyətə qara ləkədirlər.

Natiq Əlisoyun “Müharibənin görünməyən qəhrə-

manları” tarixi romanı avtobioqrafik əsərdir. Orta məktəbdə

oxuduğu illərdən hərbi məktəbdə oxumağı, gələcəkdə zabit

kimi vətənə xidmət etmək arzusunu valideynlərinə bildirəndə

atası Fazil oğluna dəstək olur. Şakir müəllim də, Süleyman

həkim də onu alqışlayır. Şakir müəllim hətta Natiqi Bakıya

aparır, onun arzusunun gerçəkləşməsinə yardımçı olur.

Ağdam məhkəməsinin sədri vəzifəsində işləyən əmisi Adil

də Natiqə dəstək olanlardandır. Gənc vətənpərvərin hərbi

məktəbdə oxumasını istəməyən yeganə insan Natiqin anası

Şövkət xanımdır. Şövkət ana obrazı yaxşı yaradılıb. Bu

ananın simasında biz övlad yolunda şirin canından belə

keçməyə hazır olan analarımızın canlı simasını görürük.

Hərbin çətinlikləri, müharibə dəhşətləri bu ananın narahat-
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çılığına, nigarançılığına əlavə bir nigarançılıq da gətirir.

Nə qədər çalışsa da övladını yolundan döndərə bilmir.

Onun vətən sevgisi qarşısında ana da təslim olur.

Əsərdə gənclərin vətən sevgisi, insanların dövlətə

və dövlətçiliyə bağlılığı, ulu öndər Heydər Əliyevin

daxili və xarici siyasətinin bəyənilməsi, ümummilli lide-

rimiz Heydər Əliyevin və onun oğlu, siyasi varisi, Ölkə

başçısı İlham Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində apardığı

böyük işlər bu əsərdə olduqca maraqlı bir formada

oxucuya çatdırılır.

Əsərdə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə

oxuyan zaman Natiqin kursantlıq həyatı olduqca dolğun

və təbii boyalarla öz əksini tapıb. Çətinliyə dözməyib li-

seydən yarımçıq gedənlər olsa da, Natiq öz arzusuna

çatır. O, liseyi 2002-ci ildə qurtarıb Heydər Əliyev adına

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olunur. Qeyd

edək ki, Natiq 2 il orada oxuduqdan sonra Heydər Əliyev

adına Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinə

təyinat alır və 2006-cı ildə həmin məktəbi Hava Hücu-

mundan Müdafiə ixtisası üzrə radiolokasiya kəşfiyyatçısı

kimi bitirir. O, yeddi il çətinliklərə dözərək leytenant

hərbi rütbəsi alır. Bir müddət zabit kimi Füzuli rayonunda

yerləşən “N” saylı hərbi hissələrin birində xidmət edir,

dörd ildən sonra-2011-ci ildə xidmət yeri növbəti “N”

saylı hərbi hissəyə dəyişdirilir.
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Müəllif əsərdə Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlıq

səhifələrini yada salır. Artıq ötən əsrin 90-cı illəri arxada

qalıb. İndi Azərbaycanın çox yüksək səviyyəli hərbi

məktəbləri, bu məktəblərin məzunları olan minlərlə

peşəkar zabiti, bacarıqlı generalları yetişib. Onların qəh-

rəmanlığı ilə 2016-cı il Aprel döyüşləri, 2018-ci il Günnüt

əməliyyatı, 2020-ci il Tovuz döyüşləri bir daha mənfur

düşmənə göz dağı verərək göstərdi ki, indi bu güclü

ordu hər cürə düşmən təxribatlarına ləyaqətlə cavab ver-

məyə hazırdır.

Əsərin qəhrəmanı 2020-ci ilin sentyabr-noyabr

aylarında baş verən və xalqımızın zəfəri ilə başa çatan

44 günlük müharibənin əsas iştirakçılarından biri olmasa

da, xalqımızın bu böyük qələbəsinin qazanılmasında

onun və onunla çiyin-çiyinə birgə xidmət edən müharibənin

gözəgörünməz qəhrəmanlarının xüsusi rolu vardır.

Müəllif əsərin son hissəsində böyük Qələbənin qa-

zanılmasında xüsusi qəhrəmanlıqlar göstərən şəhidlərimizi,

qazilərimizi böyük minnətdarlıq duyğusu ilə yad edir,

onların qəhrəmanlığı ilə öyünür. Azərbaycanın müxtəlif

bölgələrindən gələn məktublar bir daha şəhidlərimizin

və qazilərimizin qəhrəmanlıq tarixini gələcək nəsillərin

yaddaşına yazır.

Məhsəti-xanım (Gəncə), Xəyalə xanım (Zaqatala),

Elmira, Xatun, Könül bacıları (Ağcabədi), Fuad Hüseynov
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(Salyan), Sevinc Mansurova (Yevlax), Günel xanım

(Şərur), Nərmin Nadirova (Sumqayıt), Sahibə xanım (İs-

mayıllı), Sahil Hüseynov (Cəbrayıl), Qəhrəman Məm-

mədov (Yevlax), Yalçın Sərkərov (Qəbələ), Dəmirli

Rəvan (İsmayıllı), Səid Əhmədov (Füzuli), Mənsur Şü-

kürov (Ağdam), Asim Heydərov (Lerik), Qadir Hüseynov

(Zərdab), Qabil Məsiyev (Saatlı), Sahib Nəsirov (Bakı),

Malik Vəlizadə (Babək), Sevinc Orucova (Neftçala),

Fərqanə Quliyeva (Lənkəran), Kamal Quliyev (Naxçıvan)

və onlarla insanın məktublarına romanında yer verən

müəllif Azərbaycanın hər bir guşəsində şəhidlərə və

qazilərə göstərilən böyük sevgini və məhəbbəti önə çəkir.

Bu məktublarda xanımlar qəhrəman həyat yoldaşlarından,

bacılar, qardaşlar qardaşlarından, komandirlər əsgərlərindən,

insanlar dostlarından söz açır, bu qəhrəman şəhidlərin,

mübariz qazilərin timsalında qəhrəman Azərbaycan oğul-

larının mərd və mübariz obrazlarını xalqımıza təqdim

edirlər.

Bu məktubların hər biri insanı kövrəldir. Gəncədən

Məhsəti-xanım həyat yoldaşı şəhid mayor İbadov Aqşin

haqqında yazır: “2019-cu ilin avqust ayının 10-da Aqşinlə

ailə həyatı qurmuşuq. Sentyabrın 7-də Aqşin təhsilini da -

vam etdirmək üçün yenidən Türkiyəyə qayıtdı. 2020-ci

ilin sentyabrın 16-da qızımız Zeynəb dünyaya gəldi,

sentyabrın 25-də Aqşin Azərbaycana qayıtdı, o, xüsusi
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təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Türkiyədən gələndən

beş gün sonra cəbhəyə getdi. Aqşin qızını 14 gün görə

bildi”. Qızı ilə təkbətək söhbət edən Aqşin 14 günlük

qızına görəsən nələr deyib, ürəyini necə boşaldıb?...

Aqşin ömür-gün yoldaşına son dəfə belə deyib: “Ağlama,

ya qayıdaram, ya da şəhid olaram, ölmərəm ki...” Bəli,

Aqşin kimi igidlər əbədi sağdılar, ölməzdilər.

Aqşinin cəbhə dostu Alişan Əliyev qeyd edir ki, bir

gün gecə növbədə olanda Aqşinin buşlatını geydim.

Aqşin mənə dedi ki, buşlatın sol cibində əmanət var.

Mən əlimi o cibə salanda 300 ml su olduğunu gördüm,

səhərə qədər özümə sual verdim, nəyə görə bu suyu

içmir, səhər özündən soruşdum. Dedi ki, bu suyu halı

kəskin pisləşən olsa ona verərik. Bəlkə də sizlər məni

anlamayacaqsınız, beş gün ac və susuz qalıb cibindəki

suyu içməmək bilirsiniz nə deməkdir?

Bəli, Zəfəri günlərlə düşdüyü şəraitə görə beş gün

su və çörək tapmayan Aqşin kimi mərd və qəhrəman

oğulların sayəsində qazandıq!

Natiq Əlisoy “Müharibənin görünməyən qəhrəman-

ları” əsərində maraqlı hadisələrlə, müharibənin insanların

başına gətirdikləri faciələrlə oxucusunu bir daha yaxından

tanış edə bilir. Əsərin qəhrəmanının Fəhrad haqqında

yuxuda gördüyü hadisənin uzun illər sonra gerçəkləşməsi

oxucunu düşündürür. O, yuxuda Fəhradın qolunun kəsil-
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məsini görmüşdü. Uzun illərdən sonra düşmən mərmisini

dəmirkəsən alətlə kəsən Fəhradın qolunu mərmi aparır.

Natiq Əlisoy əsərdə bədii ifadə vasitələrindən də

bacarıqla istifadə edə bilir. Liseyə qəbul olmaq üçün im-

tahan verən gənclərin əhval-ruhiyyəsini, imtahan qorxusunu

müəllif bu cümlə ilə necə də dolğun təsvir edə bilib:

“İçəridə külək çox hiss olunmasa da, içimizdən keçən

soyuq külək dəniz sularının ləpələri kimi gözlərimizdə

burulğan yaratmışdı”.

Natiq Əlisoy hərbiçidir. Müharibə haqqında, qəhrəman

əsgərlərimiz, qazilərimiz, şəhidlərimiz haqqında onun

sinəsində hələ nə qədər müharibə səhnələri, qəhrəmanlıq

tariximiz yatır. İnanıram ki, nə vaxtsa Natiq bu mövzuda

yeni romanlar, povestlər yazacaq, öz oxucularını yeni

əsərləri ilə sevindirəcəkdir.

Yeni əsəri münasibətilə müəllifi təbrik edir, ona

daha böyük uğurlar, yaradıcılıq sevincləri arzulayıram.

Asim YAdigAr, şair
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin

deputatı, Əməkdar mədəniyyət işçisi
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I HiSSƏ

Böyük hadisələrin kiçik səbəbləri olduğu kimi, kiçik

hadisələrin də böyük nəticələri olur. Hadisələri yaradan

zaman, zamanı nizama salan isə tarixdir. Tarixin bütün

dövrlərində xalqların, millətlərin, müxtəlif ideoloji dü-

şüncələrə xidmət edən siyasi birliklərin biri-birlərinə

qarşı ərazi, mülk, söz, hakimiyyət iddiaları, eləcə də dini

və irqi müttəfiqlik, işğalçılıq düşüncələri dövlətlər arasında

söz və silah müharibəsinə gətirib çıxartmışdır. Dahi

Alman fiziki Albert Eynşteynin sözləri ilə desək müharibə

dövlətlər, tayfalar və siyasi qruplar arasında, onların

hərbi birləşmələri arasında hərbi əməliyyatlar formasında

gedən münaqişədir. Müharibə bir tərəfdən digər tərəfə

öz mövqeyini zorla qəbul etdirmək cəhdidir. “Müharibə

siyasətin başqa formada davam etdirilməsidir”. Mühari-

bələrin baş verməsini istəməsək də, ancaq bu istək bəzən

öz reallığını itirir. Dostluğun, yoldaşlığın, səmimiyyətin,

insanlığın söndüyü ürəklərdə yeni müharibə ocaqları

alovlanmağa başlayır. Bu alovun qığılcımları, hərarəti

yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla ürəkləri yandırır. Ana-ba-

cıların göz yaşlarına, oğulların məzar daşlarına səbəb ol-

maqla tarixə arzuolunmaz qara izlər buraxır. Bu izlər

kimlər üçünsə qürur mənbəyinə, kimlər üçünsə də utanc
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yerinə çevrilir. Müharibəni udanlar özlərinin uğurlu gə-

ləcəklərini tarixi kökləri ilə bağlasalar da uduzanlar gü-

nahkarlar və səbəbkarlar axtarmağa başlayırlar. Necə

deyərlər “qaliblər xatirələrlə, məğlublar isə intiqam

hissləri ilə yaşayırlar”. Bu qanuna uyğunluğun qanuna

uyğunsuzluğu nəticəsində meydana gələn yeni-yeni qəh-

rəmanlar və cinayətkarlar tarixin axarını bəzən bulandırır,

bəzən isə durulaşdırır. Hadisələrin müsbət qəhrəmanlarının

həyat yolu gənc nəsillərə yeni qəhrəmanlıq məktəbi inşa

etsə də, mənfi qəhrəmanlar cəmiyyətlərdə kortəbii surətdə

tənqid olunurlar. Müharibələrin qanunları cəmiyyətlərdə

səsvermə yolu ilə qəbul olunmadığı üçün burada əl qal-

dırmaq, baş yellətmək, hə və yox sözü demək, günahını

və günahsızlığını izah etmək bir çox hallarda insanlardan

asılı olmur. Görünən odur ki, müharibələri idarə edən

hakimlər nə vicdanlı hakim rolunda, nə də müharibə iş-

tirakçılarını hazırlayan müəllimlər səmimiyyəti və qay-

ğıkeşliyi ilə hər kəsdən seçilən müəllim simasında gör-

sənmirlər. Qanla tarix yazmağın ilk hərfi “ölüm” olan

məktəb şagirdlərinin əllərində qələm əvəzinə silah, ədaləti

bərqərar edən haqq hakimlərinin önündə isə sonuncu hər -

fi “əbədi ölməzlik” olan qanun çıraqları yandırılır. Belə -

liklə, müharibələrin nə olduğunu çətin anlasaq da onun

necə baş verdiyini və necə sona çatmasını anlamaq o

qədər də çətin deyil. Sadə dildə desək müharibə səbəbindən
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asılı olmayaraq xalqlar və dövlətlər arasında müxtəlif

iddialar ilə meydana gələn, söz ilə həlli mümkün olmayan,

ölüm, qan, işgəncə və əzablarla dolu hadisələrin məc-

musudur. Müxtəlif xalqlar və dövlətlər arasında baş

verən müharibələr zamanı qarşı tərəfə edilən hücumlar

və müdafiə olunan qüvvələrin müdafiə döyüşlərində dö-

yüşün aparılmasının əsas vasitəsi kimi silah-sursat və

müasir hərbi texnika anlayışı əsas götürülür. Bununla

paralel qeyd etməliyik ki, silah-sursat və müxtəlif təyinatlı

müasir hərbi texnikalardan bacarıqla istifadə etmək

anlayışı da müasir əsaslarla qurulan hər bir orduda ciddi

müzakirə mövzusudur. Bu ideologiyanın reallaşması

müxtəlif ordularda müxtəlif cür həll edilsə də dəyişməyən

bir anlayış hər kəs üçün eynidir. Eynilik ordu mənsublarına

sistemli və məqsədyönlü şəkildə hərb elminin sirlərini

dərindən öyrətməkdən və vətənə, millətə sonsuz məhəbbətlə

bağlı olan döyüşçü yetişdirməkdən ibarətdir. Adı bir çox

dillərdə müxtəlif cür səslənsə də əsas təyinatı və məqsədi

vətəni müdafiə etmək, onu göz bəbəyi kimi qorumaq

tapşırığı olan əsgər anlayışı ilk görünüşdə sadə və təhlükəsiz

görsənsə də nəticədə bu qüvvənin nə vaxtsa zərurətdən

insan həyatına son qoyacağını düşündükdə bu düşüncələrə

yad olan insanların içində cavabsız suallar yaradır. Mə-

sələnin başqa tərəflərini fikirləşəndə isə məlumdur ki,

milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir əsgərin anası oğlunun
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qəhrəman olmasını istəsə də onun müharibə meydanlarında

həlak olmasını istəmir. Bütün ideologiyalarda insanın-

insana güllə atması pislənir. Bu pisliyi yaradan da,

pisləyən də insandır. Bəs onda müharibələr kimə və nə

üçün lazımdır? İkinci bir tərəfdən müharibələrin baş ver-

məsinə səbəbkar olan insanların əsas məqsədi nədir və

müharibələrin olması vacibdirmi? Oxucuların müharibə

haqqında fikirləri və təsəvvürləri müxtəlif olduğu kimi

əsil həqiqətdə də müharibə həqiqətləri insanlara müxtəlif

cür izah olunur. Məsələnin detallı izahına keçməmişdən

öncə sözarası bildirmək istəyirəm ki, bizim əsas məqsə-

dimiz sizlərə müharibə dərsi keçmək yox, sadəcə gələcəkdə

danışacağımız mövzunun təməl prinsiplərini birgə müzakirə

etməkdir. Müharibələrin acı nəticələrini bilsək də onu da

etiraf etməliyik ki, müharibə bir çox hallarda qaçılmazdır.

Bu qaçılmazlıq müxtəlif maraqlar üzərində qurulsa da,

bir çox hallarda sülhsevər xalqların qonşuluq münasi-

bətlərində uğursuzluğu, işğalçı dövlətlərlə bir regionda

yaşaması nəticəsində meydana gəlir. Özgə torpaqlarına

göz dikən, xain xislətə malik olan işğalçı dövlətlərin iş-

ğalçılıq xislətini mərdlik, cəsarət nümayiş etdirən millətlərin

müharibə anlayışı ilə eyniləşdirmək mümkün olmasa da

iki ayrı düşüncələri biri-biri ilə müqayisə etmək və onların

oxşar cəhətlərini bölüşmək məcburiyyətindəyik. Belə ki,

müharibəyə verdiyimiz mürəkkəb tərifi biraz sadələşdirsək
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görərik ki, müharibə iki fərd arasında baş verə biləcək

güclərin qarşılıqlı nümayişidir. Tərəflər güclərini göstər-

məklə haqlarının, hüquqlarının və sərhədlərinin toxunulmaz

olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Arada olan anlaşılma-

mazlıqların müvafiq həll yolları tapıldıqdan sonra tərəflər

arasında yaxınlaşmanın mümkünlüyü və dostluğun ya-

ranması da istisna edilmir. Bu yol müharibə qaydalarını

şərtləndirən təbii yoldur. Dövlətlərin və xalqların maraqları

müxtəlif nöqtələrdə üst-üstə düşmədiyi kimi bir çox

hallarda da kəsişməyə məcbur olur. Belə ki, düşmənlə-

düşmənçilik, dostla-dostluq etmək dövlətlərin və xalqların

ümumi maraqlarını təmin etməlidir. Əks halda sülhün

açarını tapmaq müharibənin özü qədər çətinləşir. Müha-

ribələrin münaqişəli regionlarda tez-tez baş verməsi və

sağalmaz yara kimi daim sızıldaması xalqların sağlam

ruhda inkişafına olduqca mənfi təsir göstərir. Burada

qalib və məğlub tərəfləri ayırd etməzdən öncə əsas

diqqəti faciələrlə dolu narahat həyata və güllələr altında

xoşbəxtliyin mümkün olmamasına yönəltmək kifayət

edir. İnsanların daxili hiss və həyəcanları, arzuları xoşbəxt

sonluqlarla deyil, acı həqiqətlərlə tamamlanır. Belə olduqda

müharibəyə xoşbəxtliklə bağlı ad versək onun adını cən-

nətdə yox cəhənnəmdə axtarsaq daha tez taparıq. Bu ta-

pıntıların gələcək zamanlarda özünü necə doğruldacağını

isə zamanın ixtiyarına buraxmaq ən doğru addım olardı.
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Müharibələrin baş verməsinin yaxın və uzaq məsafəli

olmasının əhəmiyyəti mahiyyətcə dəyişməsə də onun

təsir imkanları yaddaşlarda eyni cür qalmır. Məsafələr

uzaqlaşdıqca unudqanlıq çoxalır, məsafələr yaxınlaşdıqca

isə unudqanlıq azalır.

Müharibələrin tarixlərinə nəzər saldıqda görürsən

ki, bütün müharibələr çox qəribə hay-küy içində başlayır

və bir müddətdən sonra sakitçiliklə sona yetir. Bu

sakitçiliyə təəssüf və peşmançılıq hissləri də əlavə etsək

itirilənlər və qazanılanlar arasında sadə etiraflar meydana

çıxır. Etirafların olması heç də o demək deyil ki,

danışılanlar və açıqlanan statistik rəqəmlər əsil həqiqətin

özüdür. Belə ki, müharibələrin başlanması üçün əsəblərin

pik nöqtəyə çatması, səbirlərin tükənməsi əsas rol oynasa

da müharibələrin sonunda ən çox milli qürur məsələləri

insanların hisslərinə hakim kəsilir. Ölənlərlə öldürənlər

fərqli baxışlarla ya sevilir, ya da ki, nifrət ilə pislənir.

Udmağın sevincinə, uduzmağın yarasına məlhəm olan

isə qarşındakı düşmənin kimliyidir. Düşməninin düşmən

kimi qürurlu və mərd olması müharibənin müsbət sonluqla

bitməsinə, sülhün tezliklə göyərçinlərin qanadlarında

bölgəyə xoş əhval-ruhiyyə gətirəcəyinə ümidlər yaradır.

Əks təqdirdə müharibələrin uzun sürən acı nəticələri

xalqların talelərinə müqəddəs vəzifə borcu kimi qızıl

suya çəkilmiş qara hərflərlə yazılır. Beləliklə, müharibələrin
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olub-olmaması və onun yaranma səbəblərini təhlil etmə-

mişdən öncə kiminlə müharibə edəcəyini dəqiq bilmək

və təhlil etmək lazımdır.

***

Uşaqlıq arzuları, gənclik, cavanlıq duyğuları, ahıllığın

ağır və həyat dolu baxışları insanların gözlərində fərqli

mənzərələr yaradır. Hər yaşın öz gözəlliyi olduğunu bil-

diyimiz kimi hər yaşda öyrənməyə borclu olduğumuz

məsələləri də unutmamalıyıq. Təəssüflə qeyd etməliyik

ki, bəzən uşaqlıqda öyrənməli olduğumuz məsələləri qo-

calıqda, qocalıqda öyrənməli və bilməli olduğumuz mə-

sələləri isə uşaqlıqda öyrəndiyimiz üçün həyatımızda

özümüzdən asılı olmayan boşluqlar yaranır. Erkən qocalma

və böyüdükcə uşaqlaşma sindromu insanların üzlərində

və saçlarında təzadlar yaradır. Uşaqlıqdan söz düşmüşkən

uşaqlar heçnəyi unutmurlar deyirlər. Uşaqların yaddaşı

daş üzərinə yazılmış yazı qədər uzun ömürlü və möhkəm

olur. Uşaqlığımda yanımda danışılan söhbətlərin, gördüyüm

hadisələrin bir çoxlarını yadıma salmaq üçün biraz fikir-

ləşməli olsam da sizlərə danışacağım əhvalatların nə za-

mansa yadımdan çıxmayacağına adım qədər əminəm. O

zamanlar adi qarşıladığım və heç də dərinliyini tam an-

lamadığım məsələləri bu gün düşündükcə uşaqlığımın

hansı çətin sınaqlardan keçdiyini dərk edirəm. Bu özünü
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dərketmə hisslərinə görə isə Allahıma şükür edirəm.

1992-1993-cü illərdə hələ müharibə sözünü tam başa

düşmədiyim yaşlarımda eşidəndə ki, Şuşada, Laçında,

Füzulidə, Cəbrayılda və digər işğal olunmuş rayonlarımızda

qanlı döyüşlər gedir, bu gün Kəlbəcər rayonu ermənilər

tərəfindən işğal olunub, Xocalıda uşaqlarımızı, qadınla-

rımızı, qocalarımızı amansızcasına öldürüblər, Ağdam

rayonu tamamilə dağıdılıb bu sözləri uşaq ağlımla çox

adi və sadə qarşılayırdım. Kəndimizə Kəlbəcər, Ağdam

rayonlarından məcburi köçkün gəlmiş ailələrin uşaqlarını

görəndə isə təzə dostlarım gəlib deyərək uşaqlıq sevincimi

gizlədə bilmirdim. Məktəbimizin siniflərində müvəqqəti

məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrini görəndə ilk

dəfə məktəbin həqiqətən ikinci ev olması sözünə inan-

mışdım. Hətta içimdə düşünürdüm ki, ən xoşbəxt şagirdlər

qaldıqları ev məktəbə yaxın olan şagirdlərdir. Məcburi

köçkün uşaqlarının məktəbimizin ev kimi istifadə etdikləri

sinifindən çıxıb valideynləri ilə beş-on addımlıq yolu

birbaşa dərs keçilən sinifə gəlmələri ən sevdiyim nağıl

kimi bu günə qədər hələ də yadımdadır. Erməni zülüm-

lərindən, odun-alovun içindən uşaqlarını əyni yalın, başı

açıq, ac-susuz pis müsibətlərlə çıxardıb gətirən çarəsiz

məcburi köçkün valideynləri uşaqlarının bir dəqiqə göz-

lərindən uzaq getməsinə razı olmadığını görəndə məni

təəccüb bürüyürdü. Bunun sevgi və ya qorxu olduğunu
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başa düşmürdüm. O illərdən yadımda çox xatirələr qalıb.

Həmin anları yadıma saldıqca uşaqlığımın kadrları göz

önümdən keçə-keçə məni o günlərə aparır. Sizlərə elə

gəlməsin ki, əsərimin maraqlı alınması üçün bədii ob-

razlardan istifadə etməklə, sətirdən-sətirə keçid edib

uşaqlığımın acı xatirələrini sizlərlə bölüşürəm. Yox, bu

əsil həqiqətlərdir! Bu bir xalqın, bir millətin ruhuna

hopmuş vəhşi erməni terrorçularının məkirli işğalçılıq

siyasətinin yaratdığı faciələrin nəticələridir! Məcbur da

olsa köçkün adını adımıza ləkə kimi yapışdırmaq istəyən

erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı yürütdükləri soy-

ğunçuluq və işğalçılıq siyasətini, vəhşilikləri anlamaq və

anlatmaq üçün həmin anların dəhşətlərini özündə əks et-

dirən kadrlardakı körpə uşaqların gözlərinə baxmaq ki-

fayətdir. Atasını, anasını, bacı və qardaşını itirmiş yüzlərlə

günahsız körpə balaların dilləri danışmasa da baxışları

dünyanı alt-üst edəcək qədər təsirli görsənir. Erməni iş-

ğalçıları tərəfindən günahsız xalqımızın başına gətirilən

müsibətlər olduqca ağır və dözülməz olmaqla yanaşı,

həm də dünyada misli görünməyən faciələr arasında bi-

rincilər sırasında durur. Qan donduran məqam ondadır

ki, bu birinciliyi özləri üçün fəxr sayan vəhşi erməni

xalqı öz “qəhrəman”ları ilə hər zaman fəxr etmiş və bu

qəhrəmanları gənc nəsilləri üçün örnək göstərmişdir.

Birinci Qarabağ müharibəsinin dırnaqarası iştirakçısı,

20

Natiq Əlisoy



ermənilərin və ermənipərəst qüvvələrin xəstə düşüncələrinin

daşıyıcılarından hesab olunan yazıçı-şair Zori Balayan

“Ruhumuzun dirçəlişi” kitabında 1992-ci ilin 26 fevral

tarixində Azərbaycanın qədim və tarixi şəhəri olan

Xocalıda törətdikləri hadisələr haqqında fəxrlə yazır:

“Biz Xaçaturla Xocalıda ələ keçirtdiyimiz evə girərkən

əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mis-

marlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə,

Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına

qoydu. daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, si-

nəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım,

türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını

dəyişdi. ruhum sevincdən qürurlandı. Xaçatur daha

sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı

və bu türklərlə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam

eyni şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni

kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bildirim ki, hər bir

erməni hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq”.

Daha bir erməni müəllif, yazıçı-jurnalist David Xer-

diyan Xocalıda ermənilərin Azərbaycanlıların başlarına

gətirdikləri alçaqlıqları “Xaç uğrunda” kitabında fəxrlə

yazır: “Səhərin soyuğunda biz daşbulaq yaxınlığında

bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli

olduq. Mən ölülərin üstünə getmək istəmədim. Bunu

görən polkovnik-leytenant Ohanyan mənə işarə etdi

21

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyidinin

sinəsinə basıb addımlamağa başladım. Mənim ayaq-

larım və şalvarım qan içində idi. Və mən beləcə 1200

meyidin üstündən keçdim”

“Martın 2-də “Qaflan” erməni qrupu (meyitləri

yandırmaqla məşğul olurdu) 2000-ə yaxın alçaq mon-

qolun (türklərin) cəsədini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə

Xocalının 1 km-liyində yandırdı. Axırıncı yük maşı-

nında mən başından və qollarından yaralanmış təx-

minən 10 yaşlı bir qız uşağını gördüm. diqqətlə ba-

xanda gördüm ki, o yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq,

aclıq və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o hələ də

sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu uşağın gözlərini

mən heç vaxt yaddan çıxarmayacağam. Sonra Tiq-

ranyan familyalı bir əsgər onun qulaqlarından tutub

artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə

atdı. daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlamaq

və imdad səsləri gəlirdi”...

Tarixin dərinlikləri ilə yaxından tanış olsam da

kökləri dayaz olan yalançı erməni millətçiləri haqqında

danışıb sizləri yalan erməni tarixi ilə aldatmaq istəmirəm.

Əslində Zori Balayan, David Xerdiyan kimi minlərlə

dırnaqarası erməni terrorçularının etdikləri qəhrəmanlıqlar

dərin köklərə malik olan millətlərin gözlərində böyük

alçaqlıqlar kimi görsənsə də, kiçik düşüncəli erməni

22

Natiq Əlisoy



xalqının gözündə bu günə kimi böyük uğurlar kimi gör-

sənməkdədir. Onlar öz qəhrəmanlarını hamıdan üstün və

cəsarətli hesab edirlər. Ermənilər tərəfindən xalqımıza

qarşı edilən işgəncələrin ağılasığmazlıqları haqqında

təhlil aparsanız sizdə elə bir təsəvvür yaranmasın ki, bu

ağılasığmaz hərəkətlər yalnız böyük ermənistan xülyaları

ilə yaşayan “ağıllı erməni” millətçilərinin ağlının məh-

suludur. Əslində bu ağılasığmaz, vəhşi hərəkətlər öz

millətini terrorçuluqda yüksək məharətlə təmsil edən

ağılsız, murdar xislətli “Balayan”ların yekəbaş, uzunqulağa

bənzər davranışlarının sübutudur. Şair-jurnalist, həkim

adı altında dünyaya, cahana, insanların qəlbinə, ruhuna

şəfa vermək əvəzinə baş kəsməklə tarixin önünə çıxmaq

istəyən Balayan, Sarkisyan, Köçəryankimilər nəsilindən

törəyən alçaq erməni sürüsü bu hərəkətləri edərkən bir

gün aslan ordusu ilə qarşılaşacaqlarını heç ağıllarına

belə gətirməmişdilər. “Dərə xəlvət, tülkü bəy” düşüncəsi

ilə arvadlarının yanında özlərini kişi hesab edən erməni

qəsbkarları başa düşmürdülər ki, aslanlı meşədə, “Boz

qurd“ yuvasında tülkü yuva salsa da yaşaya bilməz.

Dünyanın bir çox bölgələrinə vəhşi qanqal toxumu kimi

səpələnərək yağış suyu ilə cücərən, qaratikan kolu kimi

təbiətə pislik gətirən erməni həşəratlarının olmayan

tarixləri haqqında danışmaqda məqsədimiz erməni tarixini

araşdırmaq yox, bizdən sonra gələn gənc nəsillərimizə
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qonşuluq prinsiplərində alçaq xislətlərinə görə oxşarları

olmayan ermənilərin əsil kimliyini aşılamaq idi.

Mənim təxəyyülümə görə ermənilər acı ilə şirinin

dadını bilməyən, isti ilə soyuğun fərqini hiss etməyən,

ilan kimi zəhərli, ağı da, qaranı da neqativ görən, qorxu-

sundan dovşan kimi gözləri açıq yatan yaltaq bir tayfadır.

İt də olsa sahibinə görə hörmət edib qapımızda qabaqlarına

yal tökdük-qudurub üstümüzə hücum etdilər, isti qolları-

mızla murdar sifətlərinə qucaq açdıq-görmədik dedilər,

qaranlıq dünyalarına gözlərimizdən nur verdik-yenə də

kor kimi başlarını böyük daşlara vurdular. Bax budur er-

məni tamahı, budur erməni həqiqətləri! Hər dəfə tamahları

torba kimi başlarına keçsə də boş başları kimliklərini

ayırd edə bilmədi. Danılmaz faktdır ki, yaxşılıqları

yaddan çıxartmamaq, pislikləri unutmaq, düşmənçilik

yox dostluq etmək hissləri ermənilərə nə qədər yaddırsa,

bizlərə də o qədər doğmadır. Bu doğmalıq ermənilər

Cənubi Qafqaza yamaq edilən gündən hər otuz-qırx

ildən bir bizləri qəflət yuxusundan oyatsa da gözlərini

əbədi yummağa məhkum olan günahsız soydaşlarımızın

göz yaşlarını və torpaq uğrunda qəhrəmancasına şəhid

olmuş oğullarımızın məzar daşlarını bizlər üçün xatirə

qoymuşdur. 

Böyük Fransa imperatoru Napoleon Banapart söy-

ləmişdir: İnsanları ucaldan iki xüsusiyyət var. Kişinin
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cəsurluğu, qadının namusu. Bu iki xüsusiyyət türk mil-

lətində artıqlamasıyla var. Bu səbəbdən də onları öldürmək

olar, məğlub etmək isə əsla! 

“İyirimi yeddi il” və “qırx dörd gün”, bu rəqəmlərin

türkçülüklə heç bir əlaqəsi olmasa da əslində türkçülüyü

şübhə altına alan, türkləri itlərlə eyni kökdən adlandıran

Balayanın nəslini “it kimi” qırmağa ayrılmış vaxtın

əvvəli və sonu kimi qiymətləndirsək Zori Balayanın özü

demişkən ruhum sevincdən qürurlanardı. Bu məqamda

“arxalı köpək qurd basar” misalını ermənilərə şamil

etsək heç də yanılmarıq. Ermənilər zamanın fürsətindən

istifadə edib “Boz qurd”lara güllə atanda yəqin bunun

nəticəsinin nə olacağını düşünməmişdilər. “Onlar məğlub

ola bilərlər, amma əyilməzlər, öldürülərlər, diz çökməzlər”

bu xüsusiyyətlər Boz qurdların məğlubedilməzliyini

sübut edən xüsusiyyətlərdir. Onlar haqq savaşında qisas-

larını almayınca başlarını qaldırıb məğrur görünüşlərini

göstərməkdən utanırlar. Açıq-aşkar savaşa girməyi özləri

üçün əsas döyüş üsulu hesab etsələr də, peşəkar döyüşləri

çox sevirlər. Savaşa başlamamışdan əvvəl özlərinə güvən

hisslərini möhkəmləndirmək üçün ciddi təlimlərə üstünlük

verməyi də unutmurlar. Buna görə də “Boz qurd”lar türk

hürriyyətinin, türk dəyanətinin simvoludur. 
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II HiSSƏ

1999-cu il may ayının ortaları idi. 9-cu sinfi bitir-

məyimə çox az bir vaxtım qalmışdı. Artıq böyümüşdüm.

On beş yaşımdaydım. 1992-1993-cü illərlə müqayisədə

hadisələrə az da olsa qiymət verməyi bacarırdım. Orta

məktəb illərimin birinci Qarabağ müharibəsinin ağır və

çətin dövrlərinə düşməsinə baxmayaraq dərslərimi pis

oxumurdum. Həmişə çalışırdım ki, dərslərə hazırlıqlı

gedim. İndiki kimi yadımdadır ki, o dövrlərdə kəndlərdə

maye qazın verilməsi təmiz dayandırılmışdı. Elektrik

enerjisi uzun fasilələrlə və çox aşağı gərginliklə verilirdi.

Evlərdə, məktəblərdə elektrik cihazları demək olar ki,

işləmirdi. Kəndlərdə hamı dədə-baba neft lampalarından

istifadə edirdi. Evlərdə və məktəblərdə istilik sistemi

odun sobası ilə olsa da yandırmağa odun zorla tapılırdı.

Qışda yağış-qar yağanda palçıqdan məktəbə gedib-gəlmək

olmurdu. Yollar çox bərbad halda idi. Məktəbimizin

otaqları o qədər soyuq olurdu ki, əynimizi nə qədər isti

geyinsək də yenə də soyuqdan donurduq. Axşam olanda

meşələrdən yandırmaq üçün gətirilmiş yaş ağacların

tüstüsü kəndi bürüyürdü. Çarəsiz insanlar odun əvəzi

“mal kərməsi”ndən də istifadə edirdi. Yaşadığımız o illər
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çətin və məşəqqətli olsa da maraqlı tərəfləri də var idi.

Təsəvvür edin hər kəs bir-birinə qarşı mehriban və

səmimi qonşuluq, dostluq münasibətində idi. Hər kəs

bir-birinə qayğı ilə yanaşırdı. Evdə çörək olmayanda

çörək üçün utanmadan qonşuya diləyə gedirdin. Xəstə-

lənəndə qohumlar, dostlar əllərində “zoğal mürəbbəsi”

səni yoxlamağa gəlirdi. Bunların hər biri insanda həyata,

yaşamağa həvəsi artırırdı. Yaşanan çətinliklər digər sa-

hələrdə olduğu kimi təhsilə də mənfi təsir edirdi. Müəl-

limlərimiz evə tapşırıqlar versələr də axşamlar neft lam-

pasının zəif işığında verilmiş tapşırıqları necə həll

etdiyimizi yəqin ki, özünüz təsəvvür edirsiniz. Uşaq

olsam da ölkəmizdə yaranmış ümumi vəziyyətlə bağlı

içimdə olan narahatçılıqlar məni ümidsizliyə qapayırdı.

Hər kəs kimi mən də gələcəkdə nəçi olacağım haqqında

xəyallar qururdum. Hansı peşənin sahibi olacağımı tam

dəqiq qərarlaşdırmasam da həmişə bu haqda çox fikirlə-

şirdim. Düzünü desəm ailəmizin maddi durumunu və

müharibədən sonra yaranmış ağır vəziyyətləri, o dövrdəki

çətinlikləri fikirləşəndə ciddi narahatçılıqlar keçirirdim.

Adəti üzrə bütün uşaqlar kimi mən də niyyətlər edirdim.

İstəyimə çatmaq üçün müxtəlif yollar axtarırdım. Özümdən

asılı olmayaraq tez-tez fikirlərimi dəyişirdim. Heçnə

üçün tələsməsəm də oxuyub ali təhsil alandan sonra

aldığım ilk maaşımı anama xərcləyəcəyim gün üçün çox
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tələsirdim. 1998-1999-cu illərdə birinci Qarabağ müha-

ribəsindən sonra yaşanan acılarla bərabər ölkəmizdə

gedən aqrar islahatlar nəticəsində “kolxoz” və “sovxoz”

quruluşunun dağılması ciddi işsizlik yaratmışdı. Həmin

illərdə kəndlərin torpaqları kəndlilərə verilsə də əkin-

biçin çox çətin idi. Kolxoz dövründən qalmış köhnə

kənd təsərrüfatı texnikaları tez-tez xarab olurdu. Beləcə

hər kəs kimi atamın da bir müddət işsiz qalması bütün

ailələrdə olduğu kimi bizim ailəmizdə də müəyyən maddi

çətinliklər yaratmışdı. Yaxşı yadımdadır, anam Qara-

məmmədli kənd mədəniyyət evinin müdiri vəzifəsində

çalışırdı. Çox az bir maaş alırdı. Hər maaşını alanda qar-

daşımın, bacımın və mənim hərəmizin ayrı-ayrılıqda pa-

yımız olardı. Bəlkə də ilk maaşımın hamısını anam üçün

xərcləyəcəyimə tələsməyim elə bu hisslərdən qaynaqlanırdı.

Bu kövrək və duyğulu anlar hər dəfə məni təsirləndirirdi.

Elə bilirdim ki, həyatımız həmişə belə olacaq. Heç vaxt

işığımız, maye qazımız olmayacaq. Həmişə soyuq və

qaranlıq otaqlarda dərs keçəcəyik. Mənə elə gəlirdi ki,

atalarımız özlərinə iş tapa bilməyəcəklər. Artıq hər şeyin

sonudur. O illərdə nəinki biz, hər kəs çətin dolanırdı.

Hansı tərəfə baxırdınsa bax hər yerdən müharibənin qa-

lıqlarının qoxusu gəlirdi. Valideynlərimiz bu çətinlikləri

bizlərə hiss etdirmək istəməsələr də müəyyən məqamlarda

hiss olunurdu. 
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***

Tarixin bütün dönəmlərində ermənilərin xalqımıza

qarşı törətdikləri soyqırımlardan danışmaq nə qədər acı

olsa da hesab edirəm ki, bu mövzuda yazılan bütün

əsərlərin qayəsini faktlarla bərabər haqq və ədalət təşkil

etməlidir. Düşmənin düşmənçiliyini haqsız yerə qabarıq

şəkildə yazmaqla pisləmək, özümüzü layiq olmadığımız

zirvələrə qaldırıb tərifləmək yolverilməzdir. Tarixçilər

və ədəbiyyatçılar tarixin reallıqlarını olduğu kimi yazıb

gələcək nəsillərə ötürməkdə borcludurlar. Əgər düşmənin

adına yazılan haqsız ittihamlar reallıqları əks etdirmirsə

bu mövzuda cəfəngiyat fikirlərlə danışmaq sadəcə itirilmiş

vaxtdır. Belə olan halda zamanında danışılmış yalanların

iç üzünü nə vaxtsa elə zaman özü ifşa edir. Odur ki,

düşmən də olsa ermənilərin həqiqətdə kim olmaları haq-

qında bir çox araşdırmalar aparsam da nəticələr ürək

dağlayan oldu. Ermənilərin tarixi haqqında apardığım

araşdırmalarda, gördüyüm və şahid olduğum hadisələrdə

elə bir fakta rast gəlmədim ki, heç olmasa haqq-ədalət

naminə ermənilər haqqında xoş bir söz yazım. Tarixlərini

tarixə nifrətlə yazmış ermənilərin adları tarixdən elə

“nifrət” kimi də oxunur.

Tarixi faktlar sübut edir ki, ermənilər uşaq, yaşlı,

qadın, kişi bilmədən zəli kimi qan içməyə, baş kəsməyə

adət edən vəhşi bir millətdir. Onların içində yaşayan
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nifrət hisslərini ən vəhşi heyvanın yırtıcılıq hissləri ilə

müqayisə etsək yenə də azdır. İllər keçməsinə baxmayaraq

müharibənin ağır nəticələrindən, erməni vəhşiliklərindən

zorla yaxalarını çəkib qurtarmağa can atan soydaşlarımız

nə qədər çalışsalar da bunun öhtəsindən gələ bilmirdilər.

Əsirlik həyatı yaşamış insanlarımızın qırıq hissləri, müha -

ribədə güllə yarası almış qardaş və bacılarımızın sağalmaz

yaraları, analarımızın üzlərindəki haray izləri cəmiyyəti-

mizdə elə bir vahimə yaratmışdı ki, erməni adı gələndə

insanların içində istər-istəməz qorxu yaranırdı. Hətta elə

bir mühit formalaşmışdı ki, valideynlər övladlarının düş-

mənlə üz-üzə xidmətə getməsindən ciddi ehtiyyatlanırdı.

Əsgər geyimində kimisə görəndə üzgün və ümidsiz for-

mada Allaha dualar edilib, uğurlar arzulanırdı. Əslində

gücsüz və cəsarətsiz bir millətin bu qədər böyüdülməsi

ermənilərin güclü və cəsarətli xalq olmalarından irəli

gəlmirdi. Məsələ onda idi ki, ermənilərin yekə burunları,

saqqalı və qorxunc sifətləri hər kəsin yaddaşında mənfi

obraz kimi həkk olunmuşdu. Həmin illərdə həyatın çətin

imtahanları xalqımız üçün çox ağır suallar qoymuşdu.

Bədii formada desək soydaşlarımız nağıllarda olduğu

kimi qorxulu obrazlarla üz-üzə qalmışdı. Bununla bərabər

SSRİ-nin dağılması, ardıyca birinci Qarabağ müharibəsinin

acı nəticələri, 1992-1993-cü illərdə gedən hakimiyyət

davası, 20% torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğal
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edilməsi, soydaşlarımızın öz ata-baba yurdlarından

didərgin düşməsi, iqtisadi və hərbi tənəzzül, zavodların,

fabriklərin işləməməsi ölkəmizdə çox ağır vəziyyət ya-

ratmışdı. İnsanlar yeməyə çörək, geyinməyə paltar tap-

mırdılar. Bir evdə evin böyük uşağına alınan təzə paltarı

özündən sonra evdə neçə balaca qardaşı, bacısı var idisə

onlar da geyinirdi. Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, kənd

yerlərində dükanlarda qənd, çay və digər alış-verişlər

toyuq yumurtası, süd, qatıq ilə edilirdi. 

Tarixi bilənlər yaxşı bilir ki, səmimi desək belə bir

zamanda kimsə övladının hərbçi olmasını istəmirdi. Ona

görə yox ki, hər kəsin başqa yüksək məktəbləri oxumaq

imkanı var idi. Sadəcə insanların beynində şüuraltı belə

bir fikir formalaşmışdı ki, hərbçi olmaq birbaşa ermənilərlə

üz-üzə xidmət etmək deməkdir. Dolayısı ilə insanların

böyük əksəriyyəti açıq-aşkar üzdə deməsələr də hərb sa-

həsindən uzaq olmaq istəyirdilər. Təbliğatın zəif olması

gənclərimizdə bu sahəyə olan marağı bir az da azaltmışdı.

Rayonlarda, ucqar kəndlərdə hərbi məktəblərə axın sürəti

demək olar ki, çox aşağı idi. Hətta onu da etiraf etməliyik

ki, o zamanlarda rayon təhsil idarələrinə və aidiyyatı or-

qanlara gənclərin hərbi məktəblərə cəlb olunması ilə

bağlı təbliğat aparılması üçün tapşırıqlar da verilirdi. 
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III HiSSƏ

1999-cu ilin may ayının sonları idi. Dərslərimiz

proqram üzrə demək olar ki, yekunlaşmışdı. İmtahanlara

hazırlıq tədbirləri gedirdi. İsti yay günlərinin dadını çı-

xartmaq üçün imtahanlarımızı tez verib istirahətə get-

məyimiz üçün tələsirdik. Gündəlik plan üzrə məktəbə

gedib-gəlirdik. Artıq bir sinif də böyüdüyümüz üçün

müəllimlərimiz bizimlə həmişə olduğundan da artıq

səmimi və mehriban davranırdılar. Gündəlik məktəb hə-

yatımızda ciddi və tələbkar xarakteri ilə xüsusi seçilərək

hər kəsin yüksək hörmətini qazanmış məktəb direktorumuz

gözlənilmədən sinfimizə daxil oldu. Doqquz ildə yaxşı

tanıdığımız direktorumuzun zarafatla dolu ənənəvi sual-

larına hər birimiz alışmışdıq. Nə qədər ciddi xarakteri

olsa da heç zaman nahaq yerə kiminsə qəlbinə dəyməzdi.

Soruşacağı sualı birbaşa soruşmağı xoşlamasa da dolayısı

ilə verdiyi suallar hərdən bizi çaş-baş salırdı. Qəribəsi

onda idi ki, belə bir xarakterli insanın bu dəfəki gəlişi ta-

mam başqa səpkidə idi. O, hər şeyə tələsirdi. Sinifdə

olan oğlanların diqqətlə gözlərinə baxırdı. Nəsə demək

istəsə də mövzudan uzaqlaşırdı. Yaxşı uşaqlar, sizinlə

bir məsələ haqqında söhbət aparacam. Söhbətə başlama-
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mışdan əvvəl bildirməliyəm ki, mənim də oğlum zabitdir.

Bu yol çox çətin yoldur. Ancaq onu da deməliyəm ki,

çətin olmaqla yanaşı həm də çox şərəfli yoldur. Məktəb

direktorumuz fikrinə davam edə-edə sinfimizdəki uşaqlar

müəmmalı şəkildə bir-birlərinin üzünə baxıb söhbətin

nədən getdiyini anlamağa çalışırdılar. Direktorumuz hərb

peşəsinin yüksək şərəfindən danışaraq fikirlərinə davam

edirdi. Nəhayət aydın oldu ki, Cəmşid Naxçıvanski adına

Hərbi Liseyə kursant qəbulu ilə bağlı məktəblərdə şa-

girdlərin bu istiqamətdə məlumatlandırılması üçün rayon

təhsil şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən xüsusi tapşırıq

verilib. Hərbi həyatından heç anlayışı olmayan sinif qız-

larımızın üzlərində yaranan təbəssüm çox qəribə idi.

Onlar elə başa düşmüşdülər ki, bizi, yəni sinfin oğlanlarını

14-15 yaşlarında məcburi əsgər aparırlar. Məktəb direk-

torumuz Lətif müəllim sözünü yekunlaşdırdıqdan sonra:

- Sizin 10 gün vaxtınız var, kim istəsə rayon hərbi

komissarlığına gedib oradan hazırlanacaq sənədlərin si-

yahısını götürsün və qəbul üçün sənədlərini hazırlasın,

bizə aid olan sənədləri isə biz verəcəyik-dedi və getdi.

Bu gediş-gəlişi kimi müəmmalı və tələsik olsa da

sinfimizdə hamımızı təəccübləndirmişdi. Hər kəs bir

anda hərbçi olmaq istəyirdi. Həmin gün məktəbdən çıxıb

evə necə getdiyimi dəqiq xatırlamasam da yadımda qalan

odur ki, həmişə çətin anlarımda fikirlərimi atamla
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bölüşsəm də bu dəfə direktorumuzun bizimlə söhbətini

nədənsə birinci anama danışdım. Cəmşid Naxçıvanski

adına Hərbi Liseyə getməyimlə bağlı fikirlərimin atamın

fikirləri ilə üst-üstə düşəcəyinə əmin olduğum üçün

anamın da razılığını almağım mənim üçün çox vacib idi. 

Hər zaman övladının sevincinə-sevinən, kədərinə-

kədərlənən ananın gözləri bu dəfə çox qəmgin və tərəd-

düdlü görsənirdi:

- Sən hələ uşaqsan, sənin nə yaşın var ki, indidən

əsgər həyatı yaşamaq istəyirsən?!

-Yox ana, bu əsgər həyatı deyil. Mən oxumağa ge-

dirəm. Zabit olacam! O deey Lətif müəllimin oğlu Yusif

kimi...

- Ay bala, mən sənə heç nə deyə bilmərəm. Atan

gəlsin özün danışarsan.

- Yaxşı, ana, atam gəlsin danışarıq. Ancaq səndən

də çox xahiş edirəm sən də razılıq ver.

- Bilmirəm, sən ümumiyyətlə özbaşına çox qərarlar

verirsən. Ancaq fikirləşmirsən ki, buna sənin yaşın çatmır.

Bu evin böyüyü var, gəlsin danışarıq! 

- Yaxşı, ana, inşallah atam razılıq verər. Mən də

gedib oxuyaram. Eşitdiyimə görə məktəbin çox gözəl

forması var (bu fikri özümdən dedim ki, anam mənimlə

razılaşsın). İnşallah geyinib gələrəm sən də sevinərsən.

Görürsən, Lalə müəllimə Yusifi görəndə necə sevinir?
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- Ay bala, hər sevincə, hər gülüşə inanma. Lalə

müəllimə yazıq gecə-gündüz Yusifin fikrini çəkir. Sən

hardan biləsən ki, Yusif hansı çətinliklərlə oxuyub zabit

olub... İndi də yazıq uşaq bütün günü səngərlərdədir.

Həm də sən görmürsən ki, zəlil qalmış ermənilər hər gün

bir əsgərimizi, zabitimizi vurur? Sabah sən də oxuyub

zabit olacaqsan, göndərəcəklər Füzuliyə onda başa dü-

şəcəksən. Qonşumuz Səmərin dayısı oğlu Nofəl var,

Səmər and içir ki, Nofəl ev üzü görmür. 

- Ay ana, Səmər xala hardan bilir ki, hərbi nədir?

Sən elə sözlərə inanma. Həm də ki, get-gedə dövlətimiz

güclənir, ordumuz düzəlir. İndi şükür Allaha Heydər

Əliyev birbaşa hər şeyə özü ciddi nəzarət edir. 

- Bilirəmeey, ay bala, Allah ona dəyməsin, elə onun

hesabınadır ki, o mənfur ermənilər biraz sakit oturublar.

Altı-yeddi il bundan qabaq Tərtərdə atılan topların

səsindən evimizdə gecələr də rahat yata bilmirdik. Allah

erməniləri zəlil etsin, gül kimi rahat yaşayırdıq. O cürə

Qarabağımızı işğal etdilər. Xalqımızı öz yurd-yuvalarından

didərgin saldılar, nə qədər şəhidlərimiz oldu. Qiyasın

oğlu Habil də yazıq cavan getdi. Çox yaxşı və mərd

oğlan idi. Bir də ki, ay oğul, sən niyə 9-cu sinifdən

gedirsən ki? Axı Yusif 11-ci sinfi bitirib getmişdi. Əgər

sənin də belə bir fikrin varsa 11-ci sinfi bitir sonra get.

Biraz əlin-ayağın bərkisin. Vallah, ay bala, pis başa
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düşmə sənə görə deyirəm. Mən də bilirəm hamı həkim,

müəllim, hüquqşünas olası deyil ki, ölkəmizə zabit də

lazımdır. 

Anamın danışıq tonu həmişəkindən çox fərqli idi. O,

sanki mənə nəyisə başa salmaq istəyirdi. Hərbi ilə bağlı

çoxlu misallar çəkirdi ki, bəlkə mən fikrimdən dönüm.

Həm də biraz söhbət etdikdən sonra mənə elə gəldi ki,

xətrimə dəydiyini hiss etmişdi. Təbii ki, mən də onu başa

düşürdüm. Bilirdim ki, ana kimi istəmirdi gənc yaşlarımdan

çətin həyat yaşayım. İndiki həyat təcrübəmlə fikirləşəndə

anlayıram ki, analar övladlarının başından bir tük əskik

olmasını istəmirlər. Artıq elə bir vəziyyət yaranmışdı ki,

sözümü deyib fikrimdən geri çəkilə bilmirdim.

Atamın axşam evə gəlməsi üçün saniyələri güdürdüm.

İstəyim o idi ki, elə həmin gün məsələni həll edim.

Atamın da, anamın da halallıqla razılığını alım. Bütün

olanlar təbii olaraq baş verirdi. Heç nəyi əvvəlcədən

planlaşdırmamışdım. Direktorumuzun sinfimizə gəlməsi,

bizimlə söhbət etməsi və mənim anamla danışığım hamısı

bir günün içində, bir göz qırpımında baş vermişdi. Heç

ağlıma gəlməzdi ki, mən nə vaxtsa zabit olmaq istəyərəm.

Hansı ki, qohumlarımızda, yaxınlarımızda heç vaxt hərbçi

olmamışdı. Qəribəsi onda idi ki, bir günün içində seçilən

yolun gələcəyini bilmədən qərar vermək mənim üçün

çətin olsa da artıq bu yolun başlanğıcında idim. Nə
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olacaq, nə olmayacaq o Allahın işi idi, hər şeyi zamanın

ixtiyarına buraxmaqdan başqa əlacım yox idi. 

“Hər işdə bir qismət var“, “bəlkə də belə yaxşıdır”,

“kişi çətinlik görər” bu kimi el misalları həmişə dilimizdə

əzbər olub. Bu sözlərdən sonra çətinlikdən qorxmaq

kişiliyə yaraşan iş deyildi. Nə olur-olsun bütün məhru-

miyyətlərə dözməyin lazım olduğunu yaxşı bilirdim.

Atamın gəlişini səbirsizliklə gözləsəm də bilirdim ki,

mənimlə razılaşacaq. Ancaq bu razılaşmanın çox qısa və

ağır şərtlərinin olmasını da təxmin edirdim. Bilirdim ki,

anamdan fərqli olaraq mənə getmə, olmaz, çətindir

sözlərini deməyəcək. Təxmini də olsa bilirdim ki, soru-

şacağı suallar nə olacaq və elə də oldu.

Həyət darvazamızın qarşısında maşın dayandı. Qısa

siqnal səsi gəldi. Gələn atam idi. Həmişə olduğu kimi

tez qaçıb qapını açdım. Maşın həyətə daxil oldu. Haradan

gəldiyini bilməsəm də, qanıqara görsənirdi. Salam verib

kefini soruşdum: 

- Salam Natiq, yaxşıyam bala, şükür Allaha. Biraz

yorğunam. Bu gün bütün günü ayaqüstə olmuşam. Havalar

da o qədər istidir ki, dəhşət susuzlamışam. Tez qaç mənə

içməyə su gətir.

- Yaxşı, ata, bu dəqiqə gətirirəm.

Mən gedib su gətirənə kimi anam da gəldi. Atamla

salamlaşdıqdan sonra:
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- Xeyir ola, nə gec gəldin, hardaydın, yaxşısanmı?

Anam atamdan soruşdu.

Atam gətirdiyim suyu içdikdən sonra:

- Şükür hər şey yaxşıdır. Biraz maşın xarab idi.

Bütün günü ustalarda olmuşam-atam anamın sualına

cavab verdi.

- Əşi şükür ki, salamatçılıqdır. Gəl yaxşı xörək bi-

şirmişəm, ac olarsan çörək ye.

- Gəlirəm. Natiq maşının yan şüşələrini qaldırarsan,

gecə yağış yağar. Şüşələri qaldır gəl evə.

- Yaxşı ata, sən get evə, mən də gəlirəm. 

Maşının yan şüşələrini qaldırdım və bu bəhanə ilə

biraz da çöldə ləngidim. 10-15 dəqiqədən sonra getdim

evə. Atam həmişəki kimi stolun baş tərəfində əyləşmişdi.

Anam isə atam üçün süfrə hazırlayırdı. Keçdim mən də

əyləşdim. Anam atam üçün çəkdiyi xörəyi süfrəyə gətirdi:

- Natiq, sən yemək yemisən? 

- Hə, mən yemişəm, ata. Sənə nuş olsun.

- Natiq yemək yeyib. Bu gün bütün günü sənin gəl-

məyini gözləyib-anam sözümə əlavə etdi.

- Xeyirdimi? Atam təəccüblə soruşdu.

- Xeyirdi, çörəyini ye sonra danışarıq.

- Həmişə atamın bir ifadəsi var idi o ifadə ilə “sən

Allah xeyirdimi”-atam bir daha anamdan nə baş verdiyini

soruşdu.
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- Narahat olma, ata, heçnə olmayıb. Çörəyini ye,

sənə bir şad xəbərim olacaq-söhbətə mən də qoşuldum.

- Çox yaxşı şad xəbərdi! Anam yenə fikrimə əlavə

etdi.

Həmişə belə narahat söhbətlər olanda atam qarda-

şımdan narahat olardı:

- Ramil nəsə etməyib?

- Yoxeey ata, vallah heçnə yoxdur. Narahat olma,

çörəyini ye özüm danışacam.

- Yaxşı-atam yaxşı deyib çörəyini yeməyə başladı.

Təxminən 15-20 dəqiqə çörəyini yeyib bitirdikdən

sonra atam təkrar soruşdu:

- Hə danışın görək nə olub, nə məsələdi, məndən nə

gizlədirsiniz?

- Bakıya oxumağa getmək istəyirəm-anamdan öncə

mən cavab verdim.

- Hara, Bakıya?

- Hə, Bakıya, ata.

- O nə məktəbidir ki, ay bala? Sən hələ 11-ci sinfi

bitirməmisən axı?

- Yox ata, ora 9-cu sinfi bitirib gedirlər.

- Bunu sənə kim deyib, texnikomdur? Atam sual

verdi.

- Yox texnikom deyil. Bu gün Lətif müəllim sinfimizə

gəlmişdi, dedi ki, Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına
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Hərbi Lisey var. Deyəsən Yusif oxuduğu məktəbdir. Ora

getmək istəyirəm.

- O Yusif oxuyan məktəb deyil. Yusif 11-ci sinfi

bitirib getmişdi.

- Bilirəmey ata, yəni o da hərbi məktəbi bitirib.

Mən də axırda onun kimi zabit olacam.

- Çox rahat danışırsan oğul. Elə bilirsən zabit olmaq

asan bir işdir?

- İnşallah mən də zabit olaram, narahat olmayın

bütün çətinliklərə dözəcəm-dedim və inamla atamın göz-

lərinə baxdım.

- Sabah mən özüm Lətif müəllimlə danışaram, hər

şeyi ətraflı soruşaram.

- Yox, ata, Lətif müəllim dedi ki, 10 gün vaxtınız

var kim getmək istəyirsə getsin hərbi komissarlığa oradan

hazırlanmalı olan sənədlərin siyahısını götürüb sənədlərini

hazırlasın, orta məktəbdən lazım olan sənədləri isə biz

verəcəyik. 

- Elədirsə onda səhər tezdən birlikdə hərbi komis-

sarlığa gedərik-atam bildirdi.

- Mən razı deyiləm, onun nə yaşı var ki, o hələ

uşaqdı. Bu gün özünə demişəm 11-ci sinfi bitirsin sonra

getmək istəyərsə getsin-anam təkrar narazılığını bildirdi.

- Sən bilirsən də orda hər gün saat 6-da yuxudan

durmaq, yerini yığmaq, təmizlik etmək, sıra ilə yeməyə
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getmək, idman etmək belə işlər var. Əsgər kimi nə

desələr etməlisən. Kişi kimi düzünü de bacaracaqsan?

Kim nə deyir desin sən istəyirsənsə və oxuya biləcəksənsə

heç kim sənin yolunu kəsə bilməz. Anandı, fikir vermə,

uzağı bir-iki ay ağlayacaq sonra öyrəşəcək. Atam çox

kəskin danışdı.

- Kişi kimi söz verirəm oxuyacam, oxuyanlar məndən

artıq və ya əskik deyil ki-inamla atama söz verdim.

- Mən yenə də deyirəm uşağı heç yerə göndərmə,

qoy otursun yerində. Onun tayları isti evində yatanda bu

da saat altıda yuxudan durub idman edəcək? Yoxsa əsgər

kimi təmizlik edəcək? Anam yenə də söhbətə qoşuldu.

- Heçnə olmaz, kimə nə olub ki, ona da nəsə olsun?

Bu elə bir məsələdir ki, əsas öz istəyidir. O vaxtı mən

ruslarla dostluq edəndə onlar həmişə deyərdi ki, hərb

peşəsi elə bir peşədir ki, burada ata, ana istəyi əsas deyil,

əsas hərbçi olacaq şəxsin öz istəyidir. 

- Hansı rusları deyirsən? Anam atamdan soruşdu.

-Qarabağ kanalının yanındakı hava hücumundan

müdafiə divizionunun zabitlərini deyirəm də, Vityanı,

İqırı.

- Onlar rusdular, onlarda qaydalar başqadır-deyə

anam atama cavab verdi.

- Rus olsalar da orduları güclüdür. Heyif ki, onlar

burada yoxdurlar, yoxsa gedib onlarla da məsləhətləşərdim.
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Gör təsadüfə baxeey, mən onlarla o vaxtı çox yoldaşlıq

etmişəm Vitya çox yaxşı tüfəng atırdı. Natiq, təsəvvür

elə ki, siz uşağıydınız mənim “011” markalı maşınım

var idi, gedirdim onları götürürdüm gedirdik ova. Yaxşı

günlərimiz var idi. Ara qarışdı SSRİ dağıldı çıxıb getdilər.

Qismət...! Əgər qismət olsa zabit olsan hava hücumundan

müdafiə ixtisasını seçərsən. Çox yaxşı ixtisasdır. Ancaq

gərək savadlı olasan. Onlarda texnikalar xarab olanda

gecə-gündüz evlərinə gedə bilmirdilər. Mənim onlarla

çox gözəl günlərim olub...

- Yerdə gəzməyi yaxşı öyrəndi, indi də hava hücu-

mundan müdafiəçi olacaq. Yazıq canım bütün günü

Allaha yalvararam ki, ay Allah mənim balamı havadan

qoru-anam yenə fikrinə əlavə etdi.

- Bunların işi havada uçmaq deyil, bunların işi

havada uçan düşmənin təyyarələrini izləmək və lazım

gəldikdə vurmaqdır-atam anama hava hücumundan mü-

dafiənin nə olduğunu izah etməyə çalışdı. 

Gedən dialoqlar vəziyyəti mənim xeyrimə dəyişirdi.

Atamın razılığını əvvəlcədən təxmin etsəm də, ancaq bu

ixtisas seçimi məsələsini, ruslar məsələsini heç ağlıma

gətirməmişdim. Sən demə atamın bu barədə arzuları da

var imiş. Söhbət elə üst-üstə düşdü ki, bəlkə də bilərəkdən

belə planlaşdırsaydım bu cürə yaxşı alınmazdı. 

Danışılan söhbətləri, gedən dialoqları diqqətlə izlə-
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yirdim. İçimdən keçən məsuliyyət hissləri məni qan tərə

batırmışdı. Verdiyim sözləri sona qədər tuta biləcəyimdən

tam əmin olmadığım üçün fikirləşə-fikirləşə qalmışdım.

Artıq düşünürdüm ki, bir addım da irəlidəyəm. Kiməsə

verdiyim sözü bəlkə də nə vaxtsa dəyişə bilsəm də,

ancaq atama verdiyim “kişi sözü”nü sonradan dəyişmək

mənim üçün ölümə bərabər olardı.

Həmin gecəni çox narahat yatdım. Yuxumda əsgər

təsəvvürləri ilə əynimdə hərbi geyim görürdüm. Ora-

bura qaçırdım. Özümü yad yerlərdə hiss edirdim. Oxucu

səmimiyyətinizlə mənə inansanız, inandırım sizi o hisslər

tamam başqa hisslər idi.

Həyatımın bir hissəsini xırda detallarla, izahlı şəkildə

sizlərə təqdim etməyim heç də təsadüfi xarakter daşımır.

Bu dəqiqəyə qədər oxuduqlarınızın maraqsız, sadəcə söz

yığınından ibarət olduğunu düşünürsünüzsə, növbəti də-

qiqələrdə, günlərdə və aylarda yazılanların hansı tarixi

əhəmiyyət daşıdığını özünüz biləcəksiniz. Həmçinin tor-

paqlarımızın azadlığı uğrunda gələcəkdə döyüşəcək za-

bitlərin hazırlanması və bu proseslərin hansı çətinliklərdən

keçdiyinin şahidi olacaqsınız. Heçnəyin birdən-birə ya-

ranmaması prinsipini qəbul etsək anlamalıyıq ki, xalqların

tarixində baş verən bir çox hadisələr zamanla tarixləşir.

Tarixdə elə məqamlar olur ki, onu zamanında başa

düşmək, qiymətləndirmək çətin olsa da sonradan onun
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izahı asanlaşır və hər kəs üçün aydın olur. Bu gün

peşəkar zabit kadrlarımızın, döyüşlərdə düşmənə sözün

əsil mənasında “qan udduran” qəhrəman oğullarımızın

şücaətləri göz önündədir və onların hər birinin həyatı

bizim üçün tarixdir. İnsanlara oyunların sonluqları maraqlı

olduğu kimi müharibələrin də sonu hər kəs üçün maraqlı

olur. Ancaq bu sonluqların hansı çətinliklərdən keçdiyini

tam dərk etmədikdə hadisələrin tərəfləri dəyişir. Mən də

ilk dəfə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin adını

eşidəndə bu adın tam mənasını başa düşməsəm də, bu

gün anladığım üçün ordumuzla bağlı tarixin ən maraqlı

və lazımlı məqamlarını sizlərlə bölüşmək qərarına gəldim.

Qəhrəman oğullarımızın, igidlərimizin, vətən, torpaq uğ-

runda canlarını qurban verməyə hazır olan cəngavərləri-

mizin həyat yolunu, onların qəhrəmanlıqlarını dərindən

öyrənmək hər birimizin borcudur. Böyük insanların bö-

yüklüyü dağlar qədər uca olsa da onlar özləri haqqında

danışmağı sevmirlər. Dağların danışmağa dili, eşitməyə

qulağı, görməyə gözü olmasa da sinəsi həmişə dolu olur.

Odur ki, Cəmşid Naxçıvanski kimdir, onun adının hərbi

liseyə verilməsinin əhəmiyyəti nə idi, Cəmşid Naxçıvanski

adına Hərbi Liseyin məzunu olmuş zabit kadrlarının

ordu quruculuğunda rolu və bu idioloji düşüncənin

müəllifi haqqında məlumatlar dəqiq faktlarla sizlərə

təqdim olunacaq. 

44

Natiq Əlisoy



Eyni taleləri yaşayan insanların məkanları ayrı-ayrı

olsa da onların həyata baxışları bir qəlibdən çıxmış beton

piltələr kimi möhkəm və eyni olurlar. O insanların

sayəsində qurulan bünövrələr sağlam qoyularsa onlardan

ucaldılmış qalalar möhkəm və alınmaz olurlar. 

Daxilimdə gedən gərgin müzakirələrə baxmayaraq

atamla söhbətdən sonra ona verdiyim sözü sona kimi

tutmaq üçün gəldiyim qəti qərar məni yavaş-yavaş ge-

dəcəyim yola doğru yönəldirdi. Fikirləşirdim ki, nədənsə

qorxub-çəkinmək lazım deyil, yəqin ki, mənim kimi

gənclər orada çox olacaq, dostlaşarıq, bir yerdə oturub-

durarıq günlərimiz xoş və mənalı keçər. Çətinliklərimiz

də olarsa bir yerdə öhtəsindən gələrik. Oxuyub zabit

olandan sonra isə çətin günlərimiz, ağrı-acılarımız ya-

dımızdan çıxar, həm də o günləri xatırlayıb fəxr edərik.

Sadə və uşaq düşüncələri ilə öz-özümə ürək-dirək

verirdim. Xəyallarımın əsasını isə valideynlərimi inan-

dırmağım və onların etimadlarını doğrultmağım təşkil

edirdi.

Atamla söhbətimin səhərisi günü axşam danışdığımız

kimi tezdən saat 9-10 radələri olardı getdik hərbi komis-

sarlığa. Hərbi komissarlıqda bizi Elçin adlı bir şəxs qar-

şıladı. Atamı və bibimoğlu Elşəni tanıyırdı. Salamlaşdıqdan

sonra gəlməyimizin səbəbini soruşdu:

- Salam Fazil müəllim, nə yaxşı gəlmisiniz?
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- Salam. Oğlumu Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi

Liseyə göndərmək istəyirəm.

- Lap yaxşı edirsiniz. Neçə yaşı var və bir də siz

hansı kənddə yaşayırsınız? Elçin müəllim soruşdu.

- On beş yaşını təzə tamamlayıb, ad günü aprelin on

səkkizidir. Səksən dörd təvəllüddür. Biz Rüstəmli kəndində

yaşayırıq-Atam cavab verdi.

- Lap yaxşı. Əslində 8-ci sinfi bitirib gəlsə daha

yaxşı olardı, ancaq eybi yox, yaşı düşür.

- Yaxşı qardaşoğlu, de görüm ora hansı sənədlər la-

zımdır? Atam Elçin müəllimdən hansı sənədlərin lazım

olduğunu soruşdu və əlavə etdi ki, dünən məktəb direk-

torumuz Lətif müəllim deyib sizdə siyahı olmalıdır.

- Hə siyahı var, bu dəqiqə yazıb verəcəm. Ancaq ça-

lışın sənədləri tez hazırlayın. Vaxt çox az qalıb. Təxmini

bir həftə, 10 gün vaxtınız var. Əsas həkimlərdən tez ke-

çin-Elçin müəllim bildirdi. 

- Görək dəə... Gərək Elşənə deyim o belə işlərdə

yaxşıdır. Həm cavandır, həm də həkimlərlə münasibətləri

var. Mən yaşlı adamam, mənə qalası olsa işimiz pozular-

atam mənə baxdı və göz vuraraq gülümsədi. 

- Hə, Elşən yaxşıdır. Elə ona de özü aparıb həll

edəcək. Deyərsiniz Elçin müəllim dedi. Nə çətinlik olsa

mənə desin. Sənədlər nə vaxt hazır olsa gətirin verin

bizə. Bakıya getmək vaxtını biz deyəcəyik.
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- Bakıya uşaqların hamısını bir aparacaqsınız? Atam

Elçin müəllimdən soruşdu.

- Hə, hamısını qatarla aparıb, orada da özümüz

müayinələrdən keçirib gətirəcəyik. Əgər sağlamlığında

problem olmasa sonra bir dəfə də imtahanlara gedəcək.

Elə Elşənə deyərsiniz Bakıya da bizimlə o gedər. Orda

bir-iki gün qalmalı olacağıq. Siz əziyyət çəkməyin, Bilə-

cəridə ucuz günlük evlər var orada qalacağıq-Elçin

müəllim atama gedişatları qısa izah etdi.

- Yaxşı, hələ sənədləri hazırlayaq sonrasına baxa-

rıq-atam cavab verdi. 

Sağollaşdıq və komissarlıqdan çıxdıq. Təxmini on

beşə yaxın analiz və müayinələrdən keçməli idim. Hərbi

komissarlıqdan çıxıb birbaşa getdik bibimgilə. Salam-

sağoldan sonra atam bibimdən Elşəni soruşdu: 

- Elşən evdə yoxdur, ancaq harda olsa indilərdə gə-

ləcək. Nə olub, xeyirdimi Fazil? Bibim narahat oldu.

- Xeyirdi Svet. Elşənə bir iş tapşırmaq istəyirəm.

- Nə iş? Bibim yenə təkrar soruşdu.

- Natiqi Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə gön-

dərmək istəyirəm. Elə indi hərbi komissarlıqdan gəlirəm.

Natiq həkim komissiyalarından keçməlidir. Bu da siyahı-

dır-atam Elçin müəllimin verdiyi siyahını bibimə göstərdi.

- Xeyirli olsun Fazil, narahat oldum. Hə Elşən elə

işlərdə yaxşıdır, aparıb həkimlərdən keçirər. Ancaq o
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məktəbdən yaman danışırlar. Deyilənlərə görə çox çətin

məktəbdir. Kim uşağını göndərirsə oxuya bilmir, qaçır.

Yazıq uşaq orda necə oxuyacaq? Natiq sənin neçə yaşın

var? Bibim məndən soruşdu.

- On beş yaşım var.

- Ay bala, sənin nə yaşın var? Gərək 11-ci sinfi

bitirib sonra gedərdin. Elə getmək olmaz? 

- Olar, ancaq istəyirik indidən getsin, özü istəyir-

deyə atam bildirdi. Dünən bu barədə çox söhbətlər

etmişik, deyir ki, oxuyacam. Nə çətinlik olsa dözəcəm. 

Natiq, bir də de qoy bibin də eşitsin. Adımız-sanımız

var, qaçıb eləyərsən biabır olarıq:

- Narahat olmayın ata, söz vermişəmsə oxuyacam-

yenə qəti qərarla fikrimi ifadə etdim.

- Şövkət nə deyir, razıdırmı? Bibim soruşdu.

- Yox, anası razı deyil. Dünən o da sən deyənləri de-

yirdi. Deyir 11-ci sinfi bitirib sonra getsin. Ancaq Natiq

razı olmadı. Əşi qismət. Hər iş Allahın əlindədir. Yaxşı

olar-atam sözünə əlavə etdi.

Söhbətin bu məqamında Elşən gəldi: 

- Salam dayı, xoş gəlmisiniz. Dayoğlu, sən də xoş

gəlmisən.

- Salam, xoş gördük bacıoğlu. Haralardasan? Ba-

yaqdan gəlmişik evdə yoxsan-atam bildirdi.

- Sağol, sən yaxşı ol Elşən-mən də Elşənlə salamlaşdım.
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- Küçəmizin baş tərəfində dostlarımla idim. Gördüm

maşının durub qapımızda gəldim. Elşən bildirdi.

- Elşən, dörd-beş gün Natiqin əziyyətini çəkməli

olacaqsan. Nəsə işin yoxdur? Atam Elşənə müraciət etdi.

- Yox, dayı, işim yoxdur, bekaram. Nə məsələdir?

- Komissarlıqda Elçin müəllimi tanıyırsan? Əslində

səni o, işə salıb-atam Elşənə zarafat etdi .

- Hə tanıyıram, yaxşı oğlandır. Yəqin Natiqi əsgər-

likdən saxladırsınız, komissiyadan keçirmək lazımdır?

Elşən dedi və gülümsədi.

- Yoox, nə əsgərlikdən saxlatmaq! Kişi oxumağa

gedir, komandir olacaq. Oğlun əsgər gedəndə zəng edib

xahiş edərsən. Hələ bəlkə sənin özünü də apardı. Bibim

də eyni tonda Elşənə söz atdı.

Söhbət get-gedə qızışırdı. Hərdən başqa mövzulara

toxunulsa da əsas məsələ mənim söhbətim idi. Hey istə-

yirdim ki, duraq elə indi gedək xəstəxanaya bir-bir hə-

kimlərdən keçək:

- Yox Elşən, sən bilirsən ki, mən uşağı əsgərlikdən sax-

latmaqdan xoşum gəlmir. Ramilin bir ildən sonra əsgərlik

vaxtı çatır. O, nə qədər narahat xasiyyətli olsa da, onu da əs-

gərlikdən saxlatmayacam. Qoy getsin bərkə-boşa düşsün.

- Bilirəm dayı, zarafat edirəm. Natiqi yox, Ramili

çalış əsgərliyə göndərmə. O uşaq çox əsəbidir. Ona ciddi

müalicə lazımdır. 
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- Bizim əsas mövzumuz hələlik Ramil yox, Natiqdir.

Natiqi Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə göndərirəm.

Bayaq hərbi komissarlıqda Elçin müəllimin yanında idik.

Hazırlanmalı olduğumuz sənədlərin siyahısını götürmüşəm.

Natiq bir neçə həkimlərdən keçməlidir, analizlər verməlidir.

Elçin müəllim dedi Elşən bu işlərdə yaxşıdır, deyərsən

aparıb özü keçirsin-atam Elşənə qısa məlumat verdi. 

- Dayı, həkimlərdən keçmək asan işdir, ancaq siz bu

fikrə hardan düşmüsünüz, bunu sizə kim deyib? 

- Nəyə görə deyirsən bacıoğlu? Atam Elşənə müraciət

etdi.

- Vallah dayı, o məktəb çox çətin məktəbdir. Mən

çox adamın uşağını ora gedən görmüşəm, ancaq axıra

kimi oxuya bilməyiblər, yarı yolda qaçıblar. Ondansa

biraz gözləsin 11-ci sinfi bitirib birbaşa Ali Hərbi Məktəbə

getsin. Yenə də özünüz bilən məsləhətdir...

Hələ qapısını açıb içərisinə daxil olmadığım bir

məktəbin çətinliyi haqqında gedən bu qədər təəccüblü

söhbətlər artıq mənimlə bərabər atamı da əsəbləşdirirdi:

- Siz elə danışırsınız ki, guya o məktəb cəza çəkmə

məntəqəsidir! Zabit olmaq istəyən şəxs çətinlik görməlidir.

Torpaqlarımızın bir hissəsi işğal altındadır. Səhər müharibə

başlasa kim döyüşməlidir? Kim o dağlarda vuruşmalıdır?

Əziyyət görməyən zabit səhər Şuşada, Kəlbəcərdə dağlara

necə çıxacaq? O məktəb ona görə çətindir ki, ora əsil
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kişi yetişdirir. Əsil kişi kimi yaşamaq isə çox çətindir.

Odur ki, bu barədə narahat olmayın. Vaxt gələcək Cəmşid

Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin məzunları ordumuzun

əsas sütunlarından olacaq. Erməni “köpəkoğlu” körpə

uşaqlarına da başa salır ki, türklərə qarşı döyüşmək üçün

silah atmağı, vuruşmağı öyrənin. Biz isə deyirik çətindir.

İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Özü də mənə söz verib

hava hücumundan müdafiə zabiti olacaq. Atam biraz

əsəbiləşdi...

- Yəqin istəyirsiniz gəlib Qarabağ kanalının yanındakı

hava hücumundan müdafiə divizionunda işləsin. Sən o

vaxtı orada işləyən rus komandirlərlə çox dostluq etmisən.

Yadımdadır, bir dəfə onları yığıb aparmışdın Göygölə.

Sizdə şəkilləri də olmalıdır. Elşən kiçik bir xatirəni yada

saldı.

- Hə, düz deyirsən mən rus komandirlərlə çox yaxın

olmuşam. Ora hava hücumundan müdafiə divizionudur.

Ancaq harada işləyəcək onu deyə bilmərəm. Əsas odur

qismət olsa ixtisas seçimində hava hücumundan müdafiəyə

düşsə yaxşı olardı. 

- Düşər inşallah. Yaxşı dayı, təki xeyirli olsun, sala-

matçılıqla oxusun, zabit olsun, biz də baxaq fəxr edək.

İnşallah Kəlbəcəri, Laçını gənc nəsillərimiz alacaq.

Bilirəm düz deyirsən dayı, torpaqlarımızı işğaldan azad

etmək üçün bizə peşəkar zabitlər lazımdır. Yaxşı olar,
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aparıb həkimlərin hamısından özüm bir-bir keçirəcəm-

Elşən atama bildirdi. 

- Hələlik al bu iyirmi şirvan pulu, lazım olan yerdə

xərcləyərsən. Pulunuz qurtarsa yenə əlavə verəcəm.

Çalışın çox ləngiməyin. Cəmi bir həftə, 10 gün vaxtımız

var. Sənədləri hazırlayıb təcili Elçin müəllimə verməliyik.

Sonra bir dəfə də Bakıya getmək lazım olacaq. Elə

onda da sən apararsan. Bir-iki günlük Biləcəridə ko-

missiyadan keçəcəklər. Əlavə orada nə lazım olsa özün

həll edərsən. Gedib-gəlmək pulunuzu və xərcliyinizi

verəcəm. İmtahana gedəndə Şakirə deyərəm o aparar.

Bütün tələbələrimizin hamısını imtahana həmişə Şakir

aparıb. Onun ayağı çox yüngüldür. Kimi imtahana

aparırsa o adam qəbul olur. Xətrinə dəyməsin haa bacı-

oğlu. Sənin də gördüyün işlər həmişə uğurlu olur. Atam

Elşənə zarafat etdi.

- Yaxşı dayı, elə indi gedək başlayaq işimizə. Narahat

olma. Sən rahat işinlə məşğul ol. Ən geci birisi günə

kimi yekunlaşdırarıq.

- Yaxşı mən gedirəm kəndə, səhər gələcəm-atam

dedi və getdi. 

***

Elşənlə getdik həkim komissiyalarından keçməyə.

Rayon xəstəxanasının otaqlarını bir-bir gəzirdik. Həkimləri

çox çətinliklə tapsaq da bir həkimdən müayinədən keç-
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məyimiz artıq vaxtımızı alırdı. Pul almağın dərdindən

üzlərini turş alça kimi turşudan bir çox həkimlər hər

arayışın öz haqqı var deyərək Hipokratın andını vicdan-

sızcasına ləkələyirdilər. Hərbi məktəbə getdiyimi biləndə

isə məsələ daha da qəlizləşirdi. Ümumiyyətlə həkim ko-

missiyasından keçdiyim günləri xatırlayanda bu gün

mənə elə gəlir ki, o günlər həyatımın ilk və ən çətin

sınaqları idi. Yoxlamalardan keçə-keçə həm də ətrafımda

olan bir çox insanların mənə olan sevgisini yoxlayırdım.

Bu sınaqlarda ürəyimi parçalayan da oldu, yarama məlhəm

olan da. Xəstə təfəkkürün müalicəsində öndə getməli

olan bir çox həkimlərimiz ac canavar kimi cibimizə

hücum etmişdilər.

Bu günü ilə yaşayan, sabahını görə bilməyən, dar-

düşüncəli insanlar maddiyyatla mənəviyyatın fərqini

anlaya bilmədikləri üçün onlara əsgər, vətən, torpaq,

millət və onun maddi-mənəvi dəyərləri adi gəlir. Əfsuslar

olsun ki, həqiqətləri söyləmək bizim ümumi adımıza

ləkə gətirsə də, reallıqları deməyimiz çox vacibdir. Dü-

nənimizlə sabahımızı bağlayan çürük bağları saxlamaq-

dansa onları kəsib atmağımız daha yaxşıdır. Əks halda

inanıb bel bağladığımız o kəndirlər bir gün bizi öz kökü-

müzdən qoparacaqdır. Həkim komissiyasından keçdiyim

günlərdə başıma gələn hadisələri yazmaqdan kədərlənsəm

də, xəstəxananın qapılarında dura-dura, birtəhər, zorla
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hazırladığımız sənədləri komissarlıqda Elçin müəllimə

təqdim edəndə çox sevinmişdim. Bir tərəfdən sevinsəm

də o biri tərəfdən hələ də anamın razılığını almadığım

üçün kefim düzəlmirdi. Atamın və Elşənin gərgin zəhməti

ilə kənd məktəbdən almalı olduğumuz sənədlər də daxil

olmaqla bütün sənədlərim hazırlandı. Təxminən 10 gün -

dən sonra komissarlıqdan gələn xəbərnaməyə əsasən

Bakıya getməli olduq. Əvvəlcədən deyildiyi kimi Bakıya

qatarla getməli idik. Hər kəs biletini ayrı-ayrı almalı

olsa da deyilən gündə gecə saat onda Yevlaxın dəmiryol

vağzalında olmalı idik. Elşən və mənim üçün gecə saat

12 qatarına bilet aldıq və gecə saat onda olduq Yevlaxın

dəmiryol vağzalında. Vağzalda hər kəs çəkilib bir kənara

öz işi ilə məşğul idi. Kimisi nəsə alıb yola tədarük

görürdü, kimisi nəsə yeyirdi, kimisi isə ümumiyyətlə

tək-tənha vağzalın oturacaqlarında oturmuşdu. Vağzalın

qatarlar keçən tərəfində dəmiryol xətlərinin qarışıq kə-

sişmələri çox maraqlı görsənirdi. Adamda qəribə təəssürat

yaranırdı. Öz-özümə sual verirdim ki, görəsən qatarlar

burada necə hərəkət edir. İlk dəfə idi ki, qatara minəcəydim.

Atamla Elşən öz aralarında nəsə söhbət etsələr də mənim

gözüm dəmiryol xəttində idi. Qatara minmək, onun içə-

risində getmək həmişə mənə maraqlı gəlirdi. Kənardan

çox səs-küylü görsənən bu nəqliyyat vasitəsinin içində

yatmaq isə heç ağlıma batmırdı. Kinolarda gördüyüm
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qatar sərgüzəştləri, cibgirlərin və xırda tacirlərin alış-

verişləri isə mənə elə kino kimi gəlirdi. Vağzala gəlmə-

yimizdən təxminən bir saat keçərdi. Birdən hər kəs bir-

birinə səslənə-səslənə dəmiryolun kassasına doğru

getməyə başladı. “Kimin saat 12-yə bileti varsa kassaya

yaxınlaşsın, birinci komissiyaya gedənlər gəlsin” bu

sözləri eşidən kimi biz də kassaya doğru getdik. Elçin

müəllim kassanın qarşısında əlindəki siyahı ilə gedəcək

uşaqların adlarını çəkə-çəkə qeydlər aparırdı. Təxminən

15-20 nəfərin adı çəkilsə də onlardan bir neçəsi 11-ci

sinfi bitirib Ali Hərbi Məktəbə gedənlər idi. Hamı kimi

mənim də adım çəkildi, Elşənlə birlikdə sənədlərimiz

yoxlanıldı və biletlərimiz qeydiyyata alındı. Qollarında

xüsusi sarğı olan vağzal işçiləri platformalara yaxınlaş-

mamaq üçün tez-tez xəbərdarlıq edirdilər. Ciddi hazırlıq

işləri gedirdi. İşçilər əllərində siqaret tez-tez oyana-

buyana gedib-gəldikcə qatarın tezliklə gələcəyini ehtimal

edirdim:

- Yaxşı Elşən, Natiqi sənə, səni də Allaha tapşırıram.

Özünüzdən muğayət olun. Elşən, al bu pulu da qoy

cibinə. Qatarda ehtiyatlı olun, pulunuzu götürərlər-atam

Elşənə qısa təlimat verdi. 

- Narahat olma dayı, onsuz da mən qatarda yata bil-

mirəm. 

- Hər ehtimala qarşı deyirəm, bilirəm sən diqqətlisən. 
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Qatarın gəlmə vaxtı yaxınlaşdıqca hamı yavaş-yavaş

vağzalın şüşəbəndli binasından çölə çıxırdı. Elçin müəllim

komissiyaya gedən uşaqların hamısını öz yanına çağırdı.

Tez hamı yığışdı bir yerə:

- Uşaqlar, hamı məni eşidir? Elçin müəllim komis-

siyaya gedənlərə səsləndi.

- Bəli, eşidirik-hamı cavab verdi.

- Hamınızın bileti ayrı-ayrı vaqonlardadır. Mən sizin

hamınıza nəzarət edə bilməyəcəm. Odur ki, qatarlarda

hamınız diqqətli olun. Artıq-əskik hərəkətlər etməyin.

Siz gələcəyin zabitləri olacaqsınız. İndidən nizam-intizama

ciddi əməl edin. İnşallah təxminən səhərə yaxın saat

altı-yeddi radələrində qatar çatacaq Biləcəri stansiyasına.

Orada düşəndə yenə də heç kim tək-tək getməsin, hamının

gözü məni gəzsin. Bir yerə yığışıb bir yerdə də gedəcəyik.

Mənsiz getsəniz onsuz da heç bir yerdən keçə bilməyə-

cəksiniz. İndi qatarın gəlməsinə çox az vaxt qalıb. Qatar

gələndə hər kəs biletinə uyğun vaqonlarına yaxınlaşıb

minsin. Kim nəyi başa düşmədi-Elçin müəllim hamıya

təkrar müraciət etdi.

- Başa düşdük. Hamımız bir səslə cavab verdik.

Saat on ikidə Gəncə istiqamətindən gələn qatarın

dəmiryol relsinə düşən işığı parıldamağa başladı. Lako-

mativin ardınca düşən vaqonların vahiməli səsi vağzalın

girişində hər kəsi kənara çəkilməyə məcbur etdi. Qatarın
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siqnalı gecənin sükutunu bir anlıq pozsa da pozulmuş

sükutun içində başqa bir sakitçilik var idi. Hər kəs qatarın

durmağını və qapıların açılmasını gözləyirdi. Qatar

tormuz yolunun sonunda nərildəyə-nərildəyə dayandı.

Tələsik qohum-qardaşları ilə görüşüb qatara yaxınlaşan

sərnişinlər əl edə-edə vaqonlara minirdilər.

Atamla sağollaşdıqdan sonra biz də öz vaqonumuza

mindik. İlk dəfə idi ki, mindiyim vaqonun içi təsəvvür-

lərimdən çox fərqli idi. Vaqonun içində dar dəhliz ilə El-

şənin ardınca hara getdiyimi bilmirdim. Kupelərin nöm-

rəsinə baxa-baxa biletimizə uyğun yerimizi tapdıq: 

- Gəl dayıoğlu, buradır. Keç içəri-Elşən məni ardı

ilə kupeyə keçməyə çağırdı.

- Elşənin ardı ilə keçdim içəri. 

İçəridə bizdən başqa iki nəfər də var idi. Hər ikisi

kişi xeylağı idi. Aşağı mərtəbələrdə uzansalar da hələ

yatmamışdılar. Salamlaşdıqdan sonra qalxıb bizə hörmət

əlamətlərini bildirdilər. Qatarın 5-10 dəqiqə vağzalda

dayandığı müddətdə kupedə oturduq. Heç kim danışmırdı.

Kupenin pəncərəsinin pərdəsi kənarlara çəkili olduğu

üçün çölü görə bilirdim. Atam hələ getməmişdi. O bizi

görməsə də mən onu görürdüm. Əsəbi və yuxulu vaqon

bələdçiləri özlərinə məxsus tərzdə, hay-küy ilə danışırdılar.

Vaqonların qapılarının örtülmə səsi eşidilməyə başladı.

Yavaş-yavaş hərəkətə keçən qatardan ara-sıra möhkəm
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taqqıltı səsləri eşidilirdi. Get-gedə sürət götürən qatardan

gələn siqnalın səsi hələ də yadımdadır. 

Şəhərdən uzaqlaşdıqca pəncərədən görsənən işıqlar

da uzaqlaşırdı. Ayağa dursam tarazlığımı itirib yıxılacağımı

düşünsəm də bir anlıq ayağa durub vaqonun dəhlizinə

boylandım. Vaqon bələdçisi otaqlara yataq ağları və

təlimat verə-verə gəlirdi. Bizim otağa çatanda:

- Yevlaxda neçə nəfər minib? Bələdçi soruşdu.

- İki nəfər-Elşən bələdçiyə cavab verdi.

- Hə, buyurun alın, iki yerlik yataq ağları. Yerləriniz

yuxarı mərtəbədədir.

- Yaxşı. Dayıoğlu, kömək et mən yerləri düzəldim.

Tanımadığımız kupe yoldaşlarımıza narahatçılıq ver-

sək də Elşənlə köməkli yerlərimizi düzəltdik:

- Natiq, sən qalx sağ tərəfə yuxarı. Yat dincəl, mən

də siqaret çəkib gəlirəm.

Elşən çıxdı bayıra siqaret çəkməyə. Mən isə qalxdım

öz yerimə. Çorablarımı çıxartsam da üst geyimimi çı-

xartmaq istəmədim. Biraz keçdikdən sonra Elşən siqaretini

çəkib gəldi. Sol tərəf ikinci mərtəbədə özü üçün düzəltdiyi

yerə biraz da əl gəzdirib qalxdı yerinə. Qatarla hərəkətə

başlamağımızdan təxminən yarım saat keçərdi. Kupe

yoldaşlarımızın səsi gəlmirdi, deyəsən yatmışdılar. Onların

yatıb-yatmamalarını dəqiq bilməsəm də mən yüz faiz

yatmamışdım. Özümü yatmış kimi göstərsəm də, yorğun
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və yuxulu vəziyyətdə fikrə getmişdim. Yatmaq niyyətim

olmasa da qatarın yüyrük kimi yellənməsi məni qısa yu-

xulara aparırdı. Növbəti stansiyalarda qatar dayandıqca

yerimdə sağ çiynim üstə çönüb kupenin pəncərəsindən

çölə baxırdım. Vağzallarda səyyar satıcılar vaqonlara gi-

rib-çıxdıqca yanmış yağda bişirilmiş peraşkinin iyi

otaqları bürüyürdü. Müştəri cəlb etmək üçün qışqırmaqdan

səslərinin tonu dəyişmiş 14-15 yaşlı uşaqların səs-küyləri

ən ağır yatmış adamları yuxudan diksindirirdi. Yaşıdlarımın

vağzallarda məharətlə alver etməsi, bu vaqondan düşüb

o vaqona minməsi diqqətimi çox cəlb etmişdi. Düşünürdüm

görəsən bunların atası, anası yoxdur? Və bir tərəfdən də

fikirləşirdim ki, bunlara halal olsun, evlərinə pul qazanırlar.

Ağlıma gələn fikirlərin hansının düz olduğunu dəqiq bil-

məsəm də onu bilirdim ki, burada nəsə qeyri adilik var.

İllər ötdükdən sonra başa düşdüm ki, doğurdan da o

illərdə müharibənin acı nəticələri hər bir azərbaycanlının

evində yaşanırdı. Şagirdlər məktəblərə, tələbələr univer-

sitetlərə istədikləri kimi gedib-gəlirdilər. İmkansızlıqdan

bir çox valideynlər uşaqlarını alverə, çobançılığa cəlb

edirdilər. Tələbələr kafelərdə, tikintilərdə, otellərdə işlə-

məklə özlərinə gündəlik xərclik pulu qazanırdılar. Dövlət

gücü çatan qədər vətəndaşları işlə təmin etməyə çalışsa

da verilən maaş ailələrin gündəlik tələbatlarını təmin et-

mirdi.
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Gecə uzandıqca yolumuz qısalırdı. Səhərin alatoranlıq

açılmasını kupenin pəncərəsindən görsəm də hansı stan-

siyada olduğumuzu dəqiq bilmirdim. Görünür ki, yuxu

məni çaşdırmışdı. Qəfil kupemizin qapısı döyüldü. Qapını

döyən bələdçi idi:

- Növbəti stansiya Biləcəri, hazırlaşın. Yataq ağlarını

aldığınız qaydada qatlayıb təhvil verməyi unutmayın,

əşyalarınızı götürün.

- Yaxşı. Nə qədər yolumuz qalıb? Elşən vaqon bə-

lədçisindən Biləcəri stansiyasına nə qədər yolumuzun

qaldığını soruşdu.

- 15 dəqiqəlik yolunuz qalıb-bələdçi cavab verdi.

- Yaxşı.

Utancaq qonaqlar kimi kupe yoldaşlarımızı narahat

etməmək üçün barmaqlarımızın ucunda hərəkət edə-edə

tez yerimizi yığıb kupedən çıxdıq. Qatar, enişə gedən

təyyarə kimi sürətini azalda-azalda Biləcəri stansiyasında

dayandı. Yevlaxın dəmiryol vağzalında Elçin müəllimin

verdiyi təlimata uyğun hər kəs vaqondan düşüb Elçin

müəllimə doğru yaxınlaşdı. Hamımızın yerində olmasını

siyahı ilə yoxladıqdan sonra, getdik Biləcəri çağırış mən-

təqəsinə. İki gün ərzində Biləcəridə və 145 nömrəli po-

liklinikada müayinələrdən keçib gəldiyimiz kimi Yevlaxa

qayıtdıq. Yevlaxa qayıdıb gələndən sonra həkim komis-

siyalarından uğurla keçənlərə təxminən bir aydan sonra
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təkrar Bakıya imtahanlara gedəcəkləri bildirildi. İmta-

hanların əsasını idman təşkil etsə də, digər fənlərdən də

imtahan verəcəyimiz haqqında məlumatlandırıldıq. 

***

İşlərim yaxşı gedirdi, müayinələrdən uğurla keçmə-

yimə çox sevinirdim. İnanırdım ki, imtahanlardan da

uğurla keçəcəm. Tək inana bilmədiyim anamla razılaş-

mağım idi. Atamla qayıtdıq kəndə, yolboyu bir çox söh-

bətlər etdik. Müayinələrimin uğurla başa çatmasını bil-

dirəndə atam çox sevindi. Bütün olan hadisələr yuxu

kimi gözümün önündən tez-tez gəlib keçirdi. Gələcək

haqqında planlar qururdum. İki gün Bakıda komissiyada

olduğumuz müddətdə yoldaşlarla ara-sıra etdiyim söhbətlər

zamanı təhsil alacağımız liseyin həqiqətən də çətin

olmasını öyrənmişdim. Mənimlə komissiyaya gedən yol-

daşların bir neçəsinin yaxınları orada oxuduğu üçün mə-

lumatları var idi. Düşünürdüm ki, kəndə çatan kimi ciddi

hazırlıqlara başlamalıyam, gecə-gündüz yatmamalıyam,

idmanla və dərslərimlə məşğul olmalıyam. Əks halda

gedib imtahanlardan kəsilsəm həm arzularım yarımçıq

qalacaq, həm də dost-tanış yanında biabır olacam. Elə

olsa idi onda atamın üzünə baxa bilməzdim. Günorta

saatları idi çatdıq kəndə. Anamla salamlaşsaq də Bakıya

necə gedib-gəlməyim haqqında heçnə soruşmadı. Kəndimiz
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çox balaca kənd olduğu üçün artıq çox adamlar “əl

altından” xəbər tutmuşdu. Həkimlərdən necə keçməyim

isə hər kəs üçün maraqlı idi. İmtahanlara qədər bir ay

müddətində gecə-gündüz idmanla məşğul olmaqla yanaşı

dərslərimə də fikir verməli idim. Çiyinlərimdə böyük

məsuliyyət var idi. Bakıdan gəldiyim andan hazırlıqlara

start verdim. Sözün əsil mənasında məni görənlər dəhşətə

gəlirdi. Hər gün səhər-axşam 4-5 kilometr məsafəni bir

nəfəsə qaçırdım. Turnik, jim, pres hərəkətləri edərək

məqsədimə çatmaq üçün əsil mübarizəyə başlamışdım.

Əsas məqsədim idman imtahanından keçmək olsa da is-

təyirdim ki, anam məni kənardan görüb mənə inansın və

əmin olsun ki, artıq mən böyümüşəm. Bundan sonra heç

bir çətinlik məni qorxuda bilməz. Bu rejimlə bir aya

kimi davam etsəm də gözlərim yolda, qulağım səsdə idi.

Hər dəfə küçəmizdən maşın keçəndə elə bilirdim hərbi

komissarlıqdan Elçin müəllimdir. 

1999-cu il iyun ayının sonları idi. Axşamtərəfi qa-

pımızda maşın dayandı. Qapımız döyüldü, içəri hərbi

geyimdə bir şəxs daxil oldu, ancaq Elçin müəllim deyildi.

Gələn şəxsi anamla mən qarşıladım:

- Salam-hərbi geyimli şəxs salam verdi.

- Salam, xoş gəlmisiniz-dedim və irəli durdum.

- Sağolun, Natiq sizsiniz?

- Bəli, mənəm.
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- Atan evdə?

- Yox, yoxdur. Nə lazımdır. Komissarlıqdan gəlmi-

siniz?

- Bəli. Al bu bildirişi atana verərsən, sənin imtahana

getməyinlə bağlı çağırışdır.

- Nə vaxtdır? Gedəcəyim vaxtı soruşdum.

- Səhər yox birisi gün saat doqquzda olmalısınız

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə. Yaxşı mən

gedim, çalışın deyilən vaxtdan gec getməyin-komissar-

lıqdan gələn nümayəndə sözünə əlavə etdi.

- Gəlin evə bir çay için-qonağı çaya dəvət etdim.

- Yox, sağolun. Hələ çox yerlərə getməliyik, vaxtımız

yoxdur.

- Yaxşı, sağolun. Komissarlıqdan gələn nümayəndə

getdi. 

Məsələnin ciddi olduğunu bilən anam:

- Ay oğul, bu istinin günündə imtahan olar? Bir

aydır özünü öldürürsən, ürəyin üzülüb. Heç olmaya

havalar biraz sərinləsəydi yaxşı olardı. Bu məktəbin çətin

olması indidən görünür. Bir aydır qonşumuz Leylan arvad

mənə deyir Natiq hər səhər tezdən saat altıda qaça-qaça

hara gedir? Deyirəm ay Leylan xala məktəbə hazırlaşır.

Deyir ay bala o uşaq birtəhər olacaq, onu qoyma getsin.

Nə bilim ay oğul, heç kimin sözünü eşitmirsən, mən sənə

nə deyim axı. Nə edirsən et, ancaq canını qoru.
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- Yaxşı olar, ay ana. Guya asan nə iş var ki? O mək-

təbin çətin olmasını sənə deyənlər bizi istəməyənlərdi

(bunu özümdən dedim ki, bəlkə anam fikrini dəyişə).

- Nə bilim, ay bala...

Komissarlıqdan gələn nümayəndənin getməsindən

1-2 saat keçmişdi ki, atam gəldi. Gələn xəbərnaməni tez

atama göstərdim:

- Lap yaxşı, kimiydi gələn, Elçiniydi? Atam məndən

soruşdu. 

- Yox başqa adam idi, tanımadım.

- Yaxşı, hazırlaş gedək Şakir dayınla danışım səhər

yox birisi gün səni aparsın. Lazım olsa mən özüm də ge-

dəcəm. Ancaq Şakir dayın belə işlərdə yaxşıdır, ayağı da

düşərlidir. Bizim uşaqlardan kim Bakıya imtahana gedibsə

hamısını Şakir aparıb. 

- Yaxşı, mən hazıram, gedək-atamın sözünə cavab

verdim.

Şakir müəllimgilə getməyimizi anam bilsə də heç

bir münasibət bildirmədi. Maşınımıza minib yola düşdük.

Ağır və çətin bir sahədə işlədiyinə görə evdə çox az olan

Şakir müəllim bu dəfə evdə idi. Cəmşid Naxçıvanski

adına Hərbi Liseyə getməyimdən qiyabi xəbərdar olsa

da məni Bakıya imtahana aparacağından xəbəri olmayan

Şakir müəllim bizi gülərüz və xoş sifətlə qarşıladıqdan

sonra işimin nə yerdə olduğunu xəbər aldı:
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- Əliyev (Şakir müəllim atama Əliyev deyə müraciət

edirdi), Natiqin işi nə yerdə qaldı, nə edə bildiniz?

- Natiq Yevlaxdan və Bakıdan həkim komissiyala-

rından uğurla keçib. Səhər yox birisi gün tezdən saat 9-

da olmalıdır Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə.

- Artıq oxumağa gedir, yoxsa necə, başa düşmədim,

nə tez gedir? Şakir müəllim təəccüblə soruşdu.

- Yox hələ imtahana gedir. Ancaq istəyirəm Natiqi

imtahana sən aparasan. Sənin ayağın uğurludur, kimi

imtahana aparmısansa hamısı qəbul olub. Bilirəm indi

suvarmanın çətin vaxtlarıdır, ancaq gərək bizə köməklik

edəsən.

- Əliyev, bilirsən ki, bu dəqiqə təsərrüfatın çox pis

vaxtlarıdır, Yevlax, Bərdə, Ağcəbədi, Beyləqan, İmişli

rayonlarının su təminatı bizim üzərimizdədir. Gecə-

gündüz işçilərimizlə kanal boyu gəzirik. Nazirlikdən çox

ciddi tapşırıqlarımız var, kanalda bir çox yerlərdə bəndetmə

işləri aparmalıyıq. Bir sözlə çox çətin vaxtdır. Ancaq,

mən necə olursa olsun Natiqi imtahana aparacam. 

- Bilirəm İmanov, işləriniz çox çətindir. Yolboyu fi-

kirləşmişəm, açığı tərəddüd etsəm də dedim sənə deyəcəm.

Çox sağol, Allah razı olsun-atam Şakir müəllimə min-

nətdarlıq etdi.

İmanovlar nəslinin dəyərli ağsaqqalı olan Şakir

müəllim ömrünün böyük hissəsini meliorasiya sahəsinə
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həsr etmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsinin şiddətli

vaxtlarında sadə kəndlilərin, təsərrüfat adamlarının

qayğıları ilə yaşamış bu gözəl insan həyatın bütün çətin-

liklərini yaşayaraq öz gözləri ilə görmüşdür. Onun üçün

gələcəyin zabiti olmaq istəyən bir gəncə dəstək olmaq

böyük qürur hissi idi. Millətin, xalqın gələcəyinin etibarlı

əllərdə olmasını istəyən dəyərli ziyalımız həmişə gənclərə

dəstək olmuşdur. Mənəvi-işgüzar keyfiyyətləri və savadı

ilə işlədiyi kollektivdə yüksək hörmətə layiq olsa da,

həmişə özünü sadə və səmimi insan kimi göstərmişdir.

Zər qədrini zərgər bilən kimi gənclərin dəyərini yaxşı

bilən Şakir müəllim birinci Qarabağ müharibəsində or-

dumuzun uğursuzluqlarından, həlak olmuş gənclərimizdən

danışırdı. XX əsrin səksəninci illərin sonu, doxsanıncı

illərin əvvəllərində ölkəmizdə gedən siyasi vəziyyəti

xronoloji ardıcıllıqla izah etməklə bərabər torpaqlarımızın

işğal altına düşməsinin səbəbləri haqqında fikirlərini bil-

dirirdi. Kifayət qədər həyat təcrübəsi, savadı və sağlam

idioloji düşüncəsi olan bir insanın söhbətləri məni valeh

etmişdi:

- O məktəbi Heydər Əliyevin özü yaradıb-Şakir

müəllim Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin yara-

dılması haqqında danışırdı.

- Səhv etmirəmsə, yetmişinci illərin əvvəllərində

yaradıb-atam Şakir müəllimin sözünə əlavə etdi.
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- Hə, düz deyirsən Fazil, yaddaşın yaxşıdır, 1971-ci

ildə yaradıb. O haqda tarixi mənbələrdə yazılar çoxdur.

Cəmşid Naxçıvanski Azərbaycanın məşhur hərbi xadimi

olub. Kəngərlilər sülaləsindəndir, general olub. Bu

məktəbin yaranması isə 1971-ci ildə SSRİ-də hərbi tə-

mayüllü iki internat məktəbi varıymış. Məktəbdə tədrisin

rus dilində olması və uzaqda yerləşmələri orada azər-

baycanlıların oxumalarını çətinləşdirirmiş. Azərbaycan

Maarif Nazirliyi və Respublika Hərbi Komissarlığı Azər-

baycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin bü-

rosunun 1971-ci il 29 aprel tarixli qərarını əsas götürərək,

hərbi təmayüllü internat məktəbinin açılması üçün 1971-ci

il iyunun 16-da müraciət hazırlayıb. Müraciət dərhal

müzakirə olunur və 20 iyul 1971-ci ildə “İxtisaslaşdırılmış

internat məktəbinin yaradılması haqqında” Azərbaycan

KP MK bürosu qərar qəbul edir. 1971-ci ilin noyabr

ayında məktəbin açılışı olur. Heydər Əliyev o vaxtı

Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi vəzi-

fəsində işləyirmiş, katib kimi açılışda iştirak edir və

oradaca bildirir ki, yeni məktəbə diviziya komandiri

Cəmşid Naxçıvanskinin adı verilir. Bu məktəbin yara-

dılmasında şəxsən Heydər Əliyev imzası var. Cəmşid

Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin məzunlarından bu günə

kimi bir çox generallar var. İnşallah Natiq də o general-

lardan biri olar.

67

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



- Allahın köməkliyi ilə-atam Şakir müəllimin fikrinə

əlavə etdi.

- Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi bitirəndən

sonra Ali Hərbi Məktəbə gedəcək. Özü də, səhv etmirəmsə

imtahansız-Şakir müəllim bildirdi. 

- İmtahan verməyəcəyik? Mənə də çox maraqlı gəldi.

- Yox, o məktəb elədir ki, sizi hərtərəfli hazırlayacaqlar,

imtahansız da Ali Hərbi Məktəbə qəbul edəcəklər. Sadəcə

11-ci sinfin yekun imtahanlarını verəcəksiniz. Özü də

Ali Hərbi Məktəbdə sizi türklər hazırlayacaq. Çünki

mən bildiyimə görə Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü

ilə Türkiyə və Azərbaycan arasında ikitərəfli müqavilə

bağlanıb. Müqavilənin şərtlərinə görə bir müddət azər-

baycanda zabit kadrlarının hazırlanmasına türk komandirlər

başçılıq edəcəklər. Orada bizim qəsəbədən oxuyanlar

var, onların valideynləri danışırdı-Şakir müəllim məktəb

haqqında bildiklərini bizimlə bölüşdü. 

- Türklər həmişə bizə kömək olublar. Onların hazır-

ladıqları zabitlər güclü olurlar. Heydər Əliyev müdrik

insandır, o bilir nə edir. Bircə Allah ona ömür versin,

Qarabağ məsələsini həll etsin, xalqımız rahat yaşasın.

Atam da Şakir müəllimin ümumi fikrinə qoşuldu.

- İnşallah həll olunar, geci-tezi var. Heydər Əliyevin

apardığı siyasəti biz ən azı 30-40 ildən sonra başa düşə-

cəyik, necə ki, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi
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hansı məqsədlə yaratmasının səbəbini biz indi-indi anla-

yırıq. Naxçıvanski liseyinin hesabına indi Azərbaycanda

milli zabit kadrları hazırlanır. Bu gün bizim üzərimizə

düşən vəzifəni şərəflə yerinə yetirməliyik. Bütün sahələrdə

yaxşı kadrlar hazırlanmalıdır. Bizim gələcəyimiz gənclərin

əllərində olacaq. Diqqət edirsinizsə Heydər Əliyev hara

gedirsə oğlu İlham Əliyevi də özü ilə aparır. Çox adamlar

bunu dərk etməsə də, şəxsən mən bu gündən çox yaxşı

başa düşürəm. Əliyev, sən bayaq dedin Allah Heydər

Əliyevə ömür versin Qarabağ məsələsini həll etsin.

Həyatdı sabah Heydər Əliyev olmasa da maşallah oğlu

İlham Əliyev var. Bax mən sizə indidən deyirəm,

yaşayarıq, görərik...

Bir neçə saat gedən siyasi söhbətlərə şahidlik etdiyim

üçün bu gün özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Orada

elə söhbətlər gedirdi ki, inandırım sizi elə bil gələcək

Azərbaycanın çiçəklənməsində, ordu quruculuğu istiqa-

mətində, torpaqlarımızın düşməndən azad olması üçün

qurulan otuz illik planın hazırlanmasından Şakir müəllimin

xəbəri var idi: 

- Çox düz deyirsən Şakir. Cavanlar o illəri görməsə

də biz müharibənin nə olduğunu yaxşı bilirik. Müharibə

bir yana qalsın, daxildə baş verən çəkişmələr ölkəmizi

bataqlığa sürükləyirdi. Bir şey ki, Yevlaxda qeyri-qanuni

üç-dörd silahlı dəstə yaranmışdı, bütün günü soyğunçuluqla
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məşğul idilər. Mən kolxoz sədri işləyəndə yadındadırsa

Tərtərdə mənim xidməti “UAZ” markalı maşınımı nə

günə salmışdılar. Sürücüm Rasim qaçıb canını güclə

qurtarmışdı. Maşını sürücümün əlindən almaq üçün

silahla təqib etmişdilər, sürücüm Rasim maşını aparıb

çırpmışdı ağaca, maşın ələ gəlmədi. Belə hadisələr

minlərlə baş verirdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən

sonra birinci belə hallara son qoydu, indi də ordumuzu

gücləndirir. O, erməniləri hamıdan yaxşı tanıyır, yəqin

hərbi məktəbləri gücləndirir ki, gələcəkdə müharibə olsa

torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilsin. Xalqa hər şeyi

açıq-aşkar deməsələr də “əl altından” işlər gedir. Öz ara-

mızdı bizə deyəsi deyillər ki, nə edirlər...

- Əlbəttə ki, hər şey yavaş-yavaş yoluna düşəcək.

Vallah Əliyev, çox adamlar elə bilir ki, biz vəzifədə ol-

duğumuza görə Heydər Əliyevi tərifləyirik, ancaq

həqiqətən Heydər Əliyev bu xalqın qismətidir. Bizi ağ

günə çıxartsa o çıxardacaq. İndi bəzi məsələlər var ki,

adam onu dilinə gətirə bilmir, ancaq hər şey zamanla öz

yerini tapacaq. 

- Yaxşı Şakir, biz duraq yavaş-yavaş gedək, sən də

iş adamısan, vaxtını aldıq.

- Yox, narahatçılıq yoxdur, biraz söhbət etdik, fikir-

lərimiz dağıldı-Şakir müəllim bildirdi. 

- İndi biz necə edək, siz birisi gün tezdən saat doq-
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quzda olmalısınız Naxçıvanskidə. Necə gedəcəksiniz?

Atam Şakir müəllimdən soruşdu.

- Siz səhər axşam saat on-on bir radələrində

olun bizdə. Təxminən on bir-on ikidə Gəncə istiqa-

mətindən gələn ekarus avtobusları burdan keçir, əl

edəndə saxlayırlar, saxladıb minib gedərik-Şakir

müəllim bildirdi.

- O ekarus saat neçədə Bakıya çatır? Atam Şakir

müəllimdən soruşdu.

- Hardasa, Kürdəmirdə dayanıb yemək yeməklə bir

yerdə hesablasaq tezdən saat altıda-yeddidə Bakıda

20 yanvara çatır. Oradan da taksi ilə gedərik Naxçıvanskiyə.

Tanıyıram Zığ qəsəbəsində yerləşir-Şakir müəllim sözünə

əlavə etdi. 

- Yaxşı, day özün bilirsən. Bizi bağışla, biz gedək,

səhər axşam saat onda Natiqi də götürüb gələcəm.

Atamla qayıtdıq kəndə. Yol boyu yenə də söhbətlər

edirdik. Geridə qalan günlər ərzində başımıza gələnlər

bizə yuxu kimi gəlirdi. Yazmaqla qurtarmayan, danışmaqla

bitməyən mövzular tez-tez bir-birini əvəz edirdi. Kəndimizə

gedən yollar kələ-kötürlü və toz-torpaqlı olsa da söhbətimiz

şirin və maraqlı idi. 

Hərdən müharibə mövzusuna toxunan atam o illərdən

ürək ağrısı ilə danışırdı. Nədən danışsaq da mövzunun

sonu yenə də hərlənib hərbiyə gəlirdi:
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- Xalamoğlu Rafiq Qarabağ müharibədə olan vaxtı

yanına çox gedib-gəlmişəm. Kolxoz sədri işləyirdim,

üzərimə çox böyük işlər düşürdü. Əkin-biçin çox çətin

idi, hər şey qıt idi. Gündüzlər kolxozun işini görürdük,

gecələr postlara əsgərlər üçün yardımlar aparırdıq, si-

lah-sursat yükləməyə köməyə gedirdik. Bilirsən,

kolxozu idarə etmək də çox çətin idi, insanlar ac idi,

hamı narahatçılıq içində yaşayırdı, hər kəs rəhbərlikdən

kömək istəyirdi. Biri deyirdi uşağım xəstədir, biri

deyirdi acıq, biri deyirdi yoldaşım müharibədədir xə-

bərimiz yoxdur, hərənin bir dərdi var idi. Bütün mək-

təblərdə, bağçalarda, idarələrdə məcburi köçkün ailələri

yerləşmişdi. Bizim kəndə əsasən Ağdam və Kəlbəcərdən

gəlmişdilər. O vaxtı kəndimizdən bir şəhid də oldu.

Qiyasın oğlu Habil şəhid olanda kəndimiz qırx gün

yas saxladı. Rəhmətlik Habil 1973-cü il dekabrın

23-də anadan olmuşdu. O, 1991-ci il dekabr ayında

hərbi xidmətə çağırılmışdı. Daxili qoşunlarda xidmət

edirdi. Habil Baxşəliyev öncə Ağdam, Ağdərə, 1993-cü

il noyabr ayının əvvəllərindən isə Füzuli rayonunda

döyüşlərdə iştirak etmişdi. 1993-cü il dekabrın 22-də

ad gününə bir gün qalmış Füzuli rayonunun ərazisində

gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhadətə qo-

vuşmuşdu. Bundan əlavə kəndimizdən Umudun oğlu

Arzuman Kəlbəcərdə ayağından yaralanmışdı, cavan
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oğlan idi, ayağını kəsdilər. O vaxtı döyüşən insanlar

az deyildi, elələri var adları hələ ki, heç yerdə çəkilmir.

“Müharibənin görünməyən qəhrəmanlarının bir çox-

ları torpağın altında yatsa da, müharibə görməyənlər

var ki, bu gün özlərini qəhrəman sayırlar”. Elə

oğlanlar həlak oldu ki, hərəsi haqqında onlarla kitab

yazmaq olar. O vaxtı rəhmətlik Allahverdi Bağırov,

Əliyar Əliyev, Şirin Mirzəyev var idi, döyüşən insanlar

çox idi. Biz də gah cəbhəyə qaçırdıq, gah da insanların

qayğılarını çəkirdik. Çox çətin idi. Bu dəqiqə onlar

haqqında məktəblərdə, universitetlərdə dərslər keçil-

məlidir, kitablar yazılmalıdır. Biz onları unutmamalıyıq

ki, gələcək nəsillərimiz tariximizi bilsinlər. Sən şair

nəvəsisən, rəhmətlik şair Əli baban həmişə deyərdi

ki, bizim əslimiz Şuşadan gəlib. 1905-ci ildə mənim

babam, sənin isə ulu baban Mirzə Qasım kişi Şuşadan

Yevlaxa məcburi köçkün gəlib. 1905-1906-cı illərdə

Şuşada ermənilər azərbaycanlıları qətlə yetiriblər.

Baban ailəsi ilə birlikdə Yevlaxa gələndə 3-4 yaşı

olub. Ermənilər həmişə fürsət tapan kimi bizi qırıblar.

Heç vaxt bunları unutmayın. Gələcəkdə bu hadisələri

mütləq işıqlandırın, yazın, deyin, oxuyun əlinizdən nə

gəlirsə edin, haqq nədirsə həmişə onu deyin. Bu sözlər

mənə çox toxunmuşdu. İllər idi ki, atamın dediyi

sözlər beynimdə “burulğan” kimi fırlanırdı.
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Kəndə yaxınlaşırdıq, çox maraqlı söhbətlər edirdik.

Söhbətlər o qədər maraqlı idi ki, adam doymurdu. Anamla

necə danışacağımı düşünəndə isə bir anlıq kefim pozulurdu.

Əslində başa düşürdüm, bilirdim ki, anadır, istəmir uzağa

gedim, əziyyət çəkim. Ancaq nə etmək olardı, fikrimdən

də dönmək istəmirdim: 

- Çalış ananın könlünü al, deyəsən səndən inciyib.

Birtəhər yol tap razılığını al, qoy ürəyi açılsın-atam bil-

dirdi.

- Yaxşı ata, çalışıb razılıq alacam.

Çatdıq evə. Atam həmişəki kimi maşını saxladı həyət

darvazamızın qarşısında. Düşüb tez qapını açdım, maşını

sürdü içəri. Həmişə atamı həyətdə qarşılayan anam bu

dəfə çölə çıxmamışdı, qəribə idi. Sanki heçnə olmamış

kimi atam da maşından düşdü, keçdik evə. Evdə gördüyüm

mənzərə məni çox üzdü. Anam ağlayırdı, bizi görən kimi

özünü sakitləşdirmək istəsə də bacara bilmədi:

- Gəlin, xoş gəldiniz-anam üzünü bizə tutdu. 

- Nə olub ay ana, niyə ağlayırsın? Müharibəyə

gedən oğulların anaları sənin kimi ağlamır. 

- Uşaq yol gedəcək, özünü ələ al. Niyə narahat

olursan ki? Fərz elə ki, oğlun əsgər gedir, onda da belə

edəcəydin? Atam əlavə etdi.

- Əsgər getsəydi bilərdim ki, əsgər gedir. Azyaşlı

uşağı indidən əsgər göndərirsən, nə də fikirləşmirsiniz
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ki, mənim ürəyim dözmür. Mən demirəm ki, getməsin,

ancaq 11-ci sinfi bitirib getsin. 

- İndi o boyda komissiyalardan keçmişəm, Bakıya

gedib-gəlmişəm. Ana, səni and verirəm Allaha qurtaraq

bu söhbəti-yaxınlaşıb anamın üzündən, əlindən öpdüm,

biraz da gülümsədim.

- Birtəhər gülümsəsə də fikrindən dönmək niyyətində

deyildi. Nə vaxt gedəsi oldunuz, Şakir nə dedi? Anam

soruş du.

- Səhər axşam aparıb Bakıya yola salacam-atam

cavab verdi. 

- Haradan, bəs nə ilə gedəcəklər? Anam soruşdu.

- Axşam saat onda gedəcəyik Səlminazgilə, oradan

da gecə on bir-on iki radələrində ekarus avtobusla gedə-

cəklər. Səhər saat doqquzda olmalıdılar Naxçıvanskidə.

Şakir sağolsun həmişə bütün qohumların əziyyətini çəkib.

Dedi ki, Natiqi özüm aparacam-atam Şakir müəllim haq-

qında xoş sözlər dedi.

- Gərək gecə getməzdilər, gecə qorxuludur. İndi də

onun qorxusunu çəkərəm. Elşənlə gedəndə qatarla get-

mişdilər, qatar yaxşıdır, niyə qatarla getmirlər ki-anam

narahatlığını ifadə etdi.

- Şakir özü tez-tez nazirliyə gedib-gəlir, narahat

olma. Sən əsas odur ki, uşağa xeyir-dua ver, qoy ürəkli

getsin-atam bildirdi. 

75

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



- Allah üstündə yar olsun, mən nə deyim ki, nə

desəm də onsuz gedəcək. Çox inadkar uşaqdır-anam

dedi və mənə baxıb gülümsədi.

Biraz əhvalım düzəlsə də, ancaq bu hələ tam razılıq

deyildi deyə rahat ola bilmirdim. Hərəkətlərimlə, baxışlarımla

çalışırdım ki, anam desin yaxşı mən razıyam. Həmişə çətin

günlərimdə o anlarımı mənə xatırladan anam gah gülürdü,

gah da göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Yarı zarafat, yarı

ciddi məni tənbeh edəndə “mən sənə demişdim getmə”

deyib gülürdü. Ömrünün son günlərində Yevlax xəstəxanasında

görüşlərimizi xatırlayıram. 2017-ci il növbəti məzuniyyətimin

bitməsinə cəmi bir gün qalmışdı. Bir aydan çox idi ki,

qaraciyər sirrozu diaqnozu ilə Yevlax xəstəxanasında ağır

günlər keçirməklə yanaşı həkimlərin səriştəsizliyindən

əziyyət çəkirdi. Xəstəliklə bərabər atamın vəfat etməsi,

qardaşımın anadangəlmə psixi narahatçılığı və mənim Nax-

çıvan Muxtar Respublikasında xidmət etməyim anamın

yaşamağa ümidlərini azaltmışdı. Hər görüşümüz bir xatirə

olsa da o günlər köçəri quş kimi əbədi uçub getdi. O

günlərdən mənə qalan yalnız yazdığım bir şeir oldu:

Əlvida anacan, əlvida sənə

Zamansız tez soldun bir bənövşətək,

Gözlər yaşlı qaldı, ürəklər kövrək.

Hələlik səninlə görüşənədək,

Əlvida anacan, əlvida sənə.

76

Natiq Əlisoy



Söndü həyatımda yanan gur çıraq,

Səni aparanda o qara torpaq.

Ömrüm xəzan oldu bil yarpaq-yarpaq,

Əlvida anacan, əlvida sənə.

Olsa da kainat ucsuz, bucaqsız,

Ömür çox qısaymış, həyat mənasız.

Yaşamaq çətindir bilin anasız,

Əlvida anacan, əlvida sənə.

Son görüş, ayrılıq, kövrək baxışlar,

Axdı gözlərimdən, süzüldü yaşlar.

Çəkildi sinəmə qəmli naxışlar,

Əlvida anacan, əlvida sənə.

İtirmək olarmı ana zəhmətin,

Biləsən sağikən qədir-qiymətin.

Ayrılmaq asandır, ayrılıq çətin,

Əlvida anacan, əlvida sənə.

Düşünmək necə də qəlizdir-qəliz,

İnsanlar damladır, həyat bir dəniz.

Kədərdir, qüssədir hər ləpə, hər iz,

Əlvida anacan, əlvida sənə.
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Kim ki, var-dövlətə göstərir həvəs,

Bilsin ki, dünyada qonaqdır hər kəs.

Çıxacaq canından bir zaman nəfəs.

Əlvida anacan, əlvida sənə.

Baxışın gözümdən getmir bircə an,

Donur damarımda, ürəyimdə qan.

Məni bu dünyaya bəxş edən insan,

Əlvida anacan, əlvida sənə.

Ən böyük varlıqdır, ən böyük sərvət,

Anaya, vətənə sevgi-məhəbbət.

Mənə zindan oldu buz kimi qürbət,

Əlvida anacan, əlvida sənə.

28.03.2017-ci il

Səhəri birtəhər gətirib çıxartdıq. Axşamtərəfi idi,

getməyimizə çox az vaxt qalmışdı. Dəqiqələr getdikcə

həyəcanlar artırdı. Saat doqquz tamam, ona işləmiş olardı.

Sağollaşıb evdən çıxmalı idik. Anam bizi yola salmaq

üçün ardımızca gəldi. Gəlişi ürəksiz olsa da əlindəki bir

qab su ilə xeyir-dua verməyə gəlmişdi. Yaxınlaşıb

üzümdən öpdü:

- Ehtiyatlı ol, oğul. Görsən ki, imtahanlar çətindir

özünü çox yorma, havalar isti keçir, qaçanda ayağının

altına bax.
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- Narahat olma, ay ana, mən bir aydır hazırlaşıram,

artıq öyrəşmişəm. Sağol, hələlik...

Sağollaşıb həyətimizdən çıxdıq. Bir anlıq gözüm

maşının yan güzgüsündən arxaya sataşdı. Anam əlindəki

bir qab suyu arxamızca atmaqla əl-qolu ilə nəsə deyirdi.

Maşınla kəndimizin yollarını elə sürətlə gedirdik ki,

maşınımızın zəif işığında yolun kənarları zorla görsənirdi.

Kələ-kötürlü kənd yollarının biraz yaxşı tərəfi ilə getməyə

çalışsaq da qarşıdan gələn maşınlar buna imkan vermirdi.

Saat 10-a qalmış idi çatdıq Aran qəsəbəsinə. Şakir müəllimgilin

evi Aran qəsəbəsində Bakı-Qazax magistral yolunun düz

kənarında idi. Maşınların səsi evin içində eşidilirdi. Yoldan

keçən ağır yük maşınlarının hərəkəti evi titrədirdi. Avtobusların

və yük kamazlarının gəmi siqnalına oxşar siqnalı hər dəqiqə

eşidilirdi. Dediyimiz vaxtdan on-on beş dəqiqə də tez gəl-

diyimiz üçün qapını döyüb biraz qapıda gözləməli olduq.

Qapı açıldı, qapını açan bibimoğlu Tural idi:

- Xoş gəlmisiniz dayı. Natiq sən də xoş gəlmisən,

eşitdim Cəmşid Naxçıvanskiyə gedirsən, bizim qəsəbədən

orada çox uşaqlar oxuyur.

- Sağol bacıoğlu, atan evdə? Atam Turalın üzündən

öpdü.

- Hə atam da, anam da evdədir.

- Sağol Tural, bu gün Şakir dayı ilə Bakıya gedirik,

hələ imtahanlardı, görək qəbul ola biləcəm-mən də Tural

79

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



ilə salamlaşdım və verdiyi suala cavab verdim.

- Qəbul olarsan inşallah. Ay ana, dayımgil gəlib-

Tural bibimi səslədi.

Turalın səsini eşidən kimi Şakir müəllim ilə bibim

bizi qarşılamaq üçün həyətə çıxdı:

- Fazil xoş gəlmisiniz, necəsən Natiq? İmtahanlara

hazırsan? Bibim ilk olaraq imtahana hazır olub-olmamağımı

yarı ciddi, yarı zarafat məndən soruşdu.

- Sağol bacı, görək dəə, söz verib imtahanlardan

keçəcək. İdmanına çox arxayındır. Leylan xala bir

aydır Şövkətə deyir Natiq hər gün səhər saat altıda

hara qaçır? O da deyib məktəbə hazırlaşır. Yazıq arvad

deyib ay bala o uşaq birtəhər olacaq, onu qoyma getsin.

Bir aydır kənddə hamı Natiqin Naxçıvanskiyə getmə-

sindən danışır, nədəndirsə hər kəs üçün maraqlıdır.

Görək də nə olur-atam məndən qabaq bibimə cavab

verdi.

- Leylan arvad hər səhər saat altıda yuxudan oyanır?

Maşallah, yüzə yaxın yaşı var-Şakir müəllim maraqla

soruşdu.

- Mən hər gün səhər tezdən yuxudan nə qədər tez

oyanıram ki, bəlkə məni görməyə. Dururam ki, həyətlərində

hərlənir, çox qoçaq arvaddır. O yaşında mal-qaralarını

tövlədə özü açır, özü də bağlayır-bibimgilə Leylan arvadın

qoçaqlığı haqqında danışdım. 
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- Halal olsun, bizim heç əlli yaşımız yoxdur, indidən

qocalmışıq. Gəlin Fazil, keçin içəri-bibim bizi evə dəvət

etdi.

Bibimoğlu Zamanın taa kiçik yaşlarından hüquqa

marağı böyük idi. Həmişə deyirdi mən məhkəmə olacam,

gecə-gündüz oxuyurdu. O da mənim kimi çox çalışırdı.

İllər keçdi Şəmkirə məhkəmə təyin olundu. Günlərin bir

günü məzuniyyət vaxtı Yevlaxda Kür çayının sahilində

çay içə-içə o günləri xatırlayırdıq. Gecə atamla onlara

gəlməyimi, bizi ekarusla Bakıya yola salmalarını çox

yaxşı xatırlayırdı. Həmin gecə Zaman beş-on dəqiqəlik

gəldi bizimlə görüşdü və getdi dərslərini oxumağa. 

Şakir müəllim yola çıxmaq üçün hazırlaşırdı. İdarədə

işləri ilə bağlı bir neçə şəxslərə zəng edib tapşırıqlar da

verdi. Yuxarı Qarabağ Kanal İstismarı İdarəsinin baş

mühəndisi işlədiyi üçün müdirindən icazə almağı da

unutmadı. 

Saat on ikinin yarısı idi. Səfərə çıxmaq üçün tam

hazır idik. Evdə sağollaşdıqdan sonra çıxdıq yol kənarına.

Atam, Şakir müəllim və mən keçdik Gəncə-Bakı magistral

yolun Bakıya gedən istiqamətinə. Evdən yola kimi məsafə

100-150 metr olardı. Maşınlar çox intensiv hərəkət edirdi.

Gəncə istiqamətindən gələn bütün maşınlar yanımızdan

sürətlə keçirdi. Yolun kənarında 10-15 dəqiqə dayandıq,

Gəncə istiqamətindən gələn maşının yaxın-uzaq işıqları
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yanıb-sönməyə başladı. Əlimizi qaldırıb getmək istədiyimizi

işarə etdik. Maşın bizə 150-200 metr qalmış sağa dönmə

işığını yandırıb yavaş-yavaş yolun sağ kənarına çıxdı. Bu

bizim gözlədiyimiz və təsəvvürlərimizdə olan qırmızı rəngli

ekarus avtobusu idi. Yanımızda dayanan ekarusun səs-

küylü işləyən motorxanasından çox qəribə səslər gəlirdi.

Hava balonundan ayrılan artıq havanın səsi isə ilan fısıltısına

bənzəyirdi. Qapı açıldı, qapının açılması ilə orta boylu,

40-45 yaşlarında, arıq, biraz da kobud səsli bir qadın:

- Bakıya gedirsiniz?

- Bəli, Bakıya gedirik. Siz Bakıda hara kimi gedə-

cəksiniz, 20 yanvara? Şakir müəllim soruşdu.

Qadın ekarusun nəzarətçisinə oxşayırdı. Saçı kişi

saçı kimi qısa, əynində şalvar var idi. Ləhcəsindən Qa-

zaxlıya oxşayırdı: 

- Bəli, inşallah saat altı-yeddi radələrində çatacağıq

20 yanvara, avtovağzala-nəzarətçi qadın cavab verdi. 

- İki nəfərik, adamın birini neçəyə aparırsınız? Şakir

müəllim soruşdu.

- Adamın birini 1 şirvan 2 məmmədə.

- Yaxşı Əliyev, sağol, biz gedək, narahat olma,

Natiqin işini həll etməmiş qayıtmayacam-Şakir müəllim

atama əminliklə söz verdi.

- Oldu Şakir, sağol Natiq, sizə yaxşı yol. 

Atamla sağollaşma anında, qadın nəsə tələsirdi: 
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- Biraz zəhmət olmasa tez olun, keçin-keçin deyə

qadın bizi tələsdirirdi.

Tez mindik ekarusa, ekarusun tavanında balaca

işıqlar yansa da içəri tam görsənmirdi. Keçə-keçə sağda-

solda xorultu ilə yatanların üzlərinə ötəri də olsa baxanda

hiss olunurdu ki, üzlərindən alverçilərə oxşayırdılar. Təx-

minən orta yerlərdən iki boş yer tapıb əyləşdik. Biz

yerimizi tapana kimi ekarus artıq yerindən tərpənib yola

düzəlmişdi. Bizdən qabaqda əyləşənlər oturacaqları o

qədər arxaya buraxmışdılar ki, dizlərimizə dəyirdi. İçəridə

olan sərnişinlərin yarısı yatsa da, yarısı da ön tərəfdə qu-

raşdırılmış balaca televizorda kliplərə baxırdı. Nəzarətçi

qadın yaxınlaşıb gediş haqqımızı istədi. Şakir müəllim

pulu qaranlıq işıqda zorla sayıb verdi:

- Hələ Yevlaxı çıxmamışıq, indidən pulu almaqda

nəsə var. Bu maşının içi nə gündədir, belə bilsək başqasına

minərdik- sakitcə Şakir müəllim mənə dedi.

Aran qəsəbəsinin qəbiristanlığını biraz keçmişdik

ekarus çıxdı yolun sağına, yavaş-yavaş gedib dayandı.

Sürücü və nəzarətçi qadın düşdülər aşağı. Mühərrik sön-

dürülmüşdü, ekarusun motorxanasından tak-tuk səsləri

gəlirdi. On-on beş dəqiqədən sonra hər ikisi təkrar

mindilər ekarusa. Ekarus yerindən tərpəndi. Sürücü və

nəzarətçi qadın uca səslə öz aralarında nəsə müzakirə

edirdilər. Sürücü və nəzarətçi qadın aşağı düşəndə
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televizorun səsini alsalar da bu dəfə ən yüksək xod ver-

mişdilər. Yatanların hamısı yuxudan oyanmışdı. Həmişə

yolda maşınları bir-bir ötməyə vərdiş edən ekarus sürücüsü

bu dəfə nədənsə çox yavaş-yavaş sürürdü. Nalı qırılmış

at kimi qamçı ilə zorla gedən ekarus “sürücüdən can is-

təyirdi”. Yevlaxda Kür çayının körpüsünü təzəcə keçmişdik,

ekarus yenidən yolun sağ kənarına tərəf çıxmağa başladı.

Biraz getdikdən sonra durdu. Qadın bayaqdan təmkinini

az da olsa qorusa da bu dəfə çox əsəbi danışırdı.

Televizorun səsini nəinki almaq, az qalırdı ki, televizoru

ortadan sındırsın. Sükan arxasından yazıq-yazıq “mənim

nə günahım var” deyən sürücü arvaddan çox qorxurdu.

Piyanıska ərini qapının ağzında döyən arvadlar kimi nə-

zarətçi qadın az qalırdı yumruqla sürücünün işini bitirsin.

Bu dəfə iş biraz da ağır idi, nəsə gərgin iş gedirdi. Sərni-

şinlərdən də bir neçəsi düşmüşdü aşağı. Artıq hamının

səbri tükənmişdi. İşin gedişatını tam anlamayan qadın

nə danışdığını bilmirdi. Biraz keçmişdi ki, maşını birtəhər

düzəltdilər. Yenə eyni qayda ilə yolumuza davam etdik.

Ancaq davranışlardan, xısın-xısın söhbətlərdən hiss olu-

nurdu ki, hamı narazıdır. Ümumi hər şeydən narazı olan

nəzarətçi qadın işlərinin pis getməsindən gileylənirdi.

Tez-tez “bu bir iş deyilmiş” deyib səsinin tonunu qaldırırdı.

Ağdaş istiqamətində ekarus yenidən dayanmalı oldu.

Beləliklə dayana-dayana saat dörd olardı birtəhər Kürdəmirə
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çatdıq və yolun solundakı bığ restoranında dayanmalı

olduq. Narahatçılıq və təşviş içində olan sərnişinlər düşdülər

aşağıya. Sürücü ilə nəzarətçi qadın hələ də dalaşırdılar.

Sürücünü maşına yaxşı baxmamaqda ittiham edən qadın

yerə-göyə sığmırdı. Vaxt itgisini nəzərə alan sərnişinlər

tez çaylarını içib təkrar qayıtdılar ekarusa. Yenidən çıxdıq

yola. Biraz getməmiş ekarus yenə dayandı. Bu dayanış o

biri dayanışlardan deyildi. Nəzarətçi qadın uca səslə sər-

nişinlərə sələndi. Ay camaat hamı düşsün aşağı, işimiz

uzundur. Artıq saat beşə az qalmışdı, hamı gileylənə-

gileylənə sumkalarını götürüb düşdü aşağı. Məlum oldu

ki, yolda ekarusun dayanmasına səbəb mühərrikin remeninin

qırılması imiş. Bir neçə ədəd üstənçıxma remenləri varıymış,

onları istifadə edə-edə bura qədər birtəhər gəlmişik. Orada

baş verən hadisələri təsəvvür etmək mümkün deyil. Verilmiş

yol pulların geri alınacağını hiss edən nəzarətçi qadın elə

bil səhnədə rol oynayırdı. Hamını sakitləşdirməyə çalışsa

da sərnişinlər bununla razılaşmırdı: 

- Natiq, pulumuzun yarısını alıb başqa maşınla

getmək lazımdır. Belə getsə biz gecikəcəyik, bizim cəmi

3-4 saat vaxtımız var, biz hələ yolun yarısındayıq. Bunlar

maşını nə vaxta düzəldə-düzəltməyə-Şakir müəllim na-

rahatçılığını bildirdi. 

Yolun yarısına kimi gəldiyimizə görə Şakir müəllim

xoş dillə nəzarətçi qadından verdiyimiz pulun yarısını
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istəsə də, qadın elə üz göstərdi ki, az qaldıq üzr istəyək:

- Natiq, gəl maşından biraz uzaqlaşaq, burada adam

çoxdur, heç bir maşın saxlamayacaq, arxadan gələn ma-

şınlara əl edək, saxlayan olsa minək gedək, biz çox lən-

gidik-Şakir müəllim verdiyimiz yol pulunun yarısını

almaq istəsə də mümkün olmadı. 

Ekarusdan 150-200 metr gəldiyimiz yola tərəf uzaq-

laşdıq. Təxminən 15-20 dəqiqə yolun kənarında durduq.

Bir neçə maşına əl etsək də saxlayan olmadı. Artıq saat

6-ya işləmişdi. Şakir müəllim çox narahat görsənirdi.

Vaxtın get-gedə azalması işləri korlayırdı. Ekarusdan

düşən sərnişinlər hələ də ekarusun ətrafında toplaşıb

durmuşdu. Deyəsən ən çox tələsən elə biz idik.

Uzaqdan işıq görsəndi. Gələn maşının nə olduğunu

bilməsək də yenə ümidsiz şəkildə əlimizi qaldırmağa

məcbur idik. Əl edib Bakı istiqamətini göstərdik, sürətlə

gedən maşın qəfil tormuz edib yolun sağına çıxdı. Bizi

20-30 metr qabağa keçib dayanan maşın “23” seryalı

“06” markalı jiquli maşını idi. Sürücü maşını arxaya

verib bizə doğru hərəkət etdi və yanımıza çatanda dayandı.

Qabaqda sağda əyləşən orta yaşlı bir kişi şüşəni endirib

soruşdu:

- Salam qardaş, hara gedirsiz?

- Bakıya gedirik-Şakir müəllim Bakıya getdiyimizi

bildirdi.
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- Gəlin əyləşin, biz də Bakıya gedirik.

Tez əyləşdik maşına, arxa yer boş olduğu üçün

yerimiz tam rahat idi. 06 yerindən tərpəndi, ekarusun

yanındakı sərnişinlərdən əl edənlər olsa da sürücü saxla-

madı. 06 sanki bizim qismətimiz idi. Sürücü və sağda

əyləşən sərnişin biz maşına minməmişdən əvvəl yarımçıq

qoyduqları söhbətlərinə davam etdilər. Ordan-burdan da-

nışırdılar. Başları söhbətə elə qarışmışdır ki, bizə baxmağa

belə vaxtları yox idi. Arada nə baş verdisə bir neçə

dəqiqəlik söhbətə ara verməli oldular:

- Qardaş, Bakıda hara gedəcəksiniz? Sürücü Şakir

müəllimdən soruşdu.

- Biz Zığdakı Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi

Liseyə gedəcəyik, bu oğlan imtahana gedir-Şakir müəllim

məni göstərdi.

Sürücü orta güzgü ilə mənə baxdı və dedi. Maşallah,

zabit olacaqsan qardaşoğlu?

- Bəli, zabit olacam.

- Allah köməyin olsun. Saat neçədə orada olmalısı-

nız?

- Doqquzda-Şakir müəllim cavab verdi.

- İndi saat yeddiyə on beş dəqiqə işləyib, təxmini 20

yanvara iki saatlıq yolumuz var. Saat doqquza işləmiş

çatacağıq 20 yanvarda avtovağzala. Oradan da taksi ilə

gedərsiniz Zığa-sürücü vaxtı hesabladı.
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- Allah köməyiniz olsun. Görək də, elə etməliyik ki,

imtahana gecikməyək-Şakir müəllim əlavə etdi.

- Gecikmərsiniz, lazım olarsa lap aparıb özüm sizi

birbaşa düşürdərəm Naxçıvanskiyə. Narahat olmayın,

təki qardaşoğlu imtahana gecikməsin.

- Sağolun, minnətdaram-Şakir müəllim minnətdarlıq

etdi. 

- Oğlan nəyinizdir? Sürücü Şakir müəllimdən so-

ruşdu.

- Qaynımın oğludur, atası mənə həvalə edib. Dünən

gecədən yoldayıq, bayaq gördüyünüz ekarus yolda bir

neçə dəfə xarab oldu. Çox gecikdik.

- Narahat olmayın, çatdıraram-sürücü dedi və maşının

sürətini biraz da artırdı. 

Bakının yollarını tam tanımasam da hər gördüyüm

rayonu, qəsəbəni, yolqırağı yaşayış məntəqələrini Bakı

hesab edirdim. Sürücü ilə qabaqda əyləşən sərnişin ara-

sıra söhbət edirdilər. Hava get-gedə işıqlaşırdı, yorğun

olsam da yata bilmirdim, gözüm yolda idi. 06-nın şitindəki

mexaniki saat 8-ə 10 dəqiqə qalmışı göstərirdi. Mənim

saata baxmağımı görən sürücü narahatçılığımı hiss etdi.

- Narahat olma qardaşoğlu, aparıb çatdıracam-sürücü

güzgüdən mənə baxıb gülümsədi. 

Artıq dəniz görsənirdi. Bakıda Xəzər dənizindən

başqa dəniz olmadığını dəqiq bildiyim üçün arxayın
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oldum ki, Bakıya yaxınlaşmışıq. Sürücü maşının sürətini

bir qədər aşağı salmışdı. Səhərin sübh çağı Xəzərin dəli

küləyi 06-nın şüşələrinə çırpıldıqca içəridə uğultulu səs

yaradırdı. Uğultu və fışıltı ilə gələn səs adamın yuxusunu

qaçırırdı: 

- Bura artıq Bayıldır, sürücü mənə işarə etdi. Şəhərin

içində işıqforlara və tıxaclara düşməsək yarım saatlıq

yolumuz qalıb, gedib çatacağıq. 

Artıq saat 08:30 idi. Səhər tezdən işə gedən şəhər

adamları yolların kənarları ilə hərəkət edirdilər:

- Qardaş, çata biləcəyik? Şakir müəllim sürücüdən

soruşdu.

- Çatarıq-çatarıq. Əlimdən gələni edirəm ki, çataq.

Uzaqbaşı beş dəqiqə gecikərik. Sizi birbaşa aparacam

məktəbə-sürücü verdiyi sözü sona kimi tutmağa çalışırdı. 

Şəhərin içi ilə haradan-hara getdiyimizi bilmirdim,

küçələri, yolları tanımırdım. Saat artıq doqquza bir-iki

dəqiqə qalırdı:

- Çatırıq qardaş, çatırıq...Bir dayanacaqdan sonra

Naxçıvanskinin dairəsidir-sürücü son dəfə çatdığımızı

bildirdi.

Sürücünün deməyindən iki-üç dəqiqə keçmişdi ki,

qarşıda gördüyüm mənzərə məni dəhşətə gətirdi. İnsanların,

maşınların əlindən hərəkət etməyə yer yox idi. Küçə

başdan-başa dolmuşdu: 
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- Buradır, çatdıq, ancaq görürsünüz də irəli gedə

bilməyəcəm, burada düşməli olacaqsınız-sürücü bildirdi. 

- Yaxşı qardaş, bir yerdə saxlayın düşək, beş dəqiqə

də gecikmişik. Borcumuz nə oldu? Şakir müəllim sürücüyə

olan borcumuzu soruşdu.

- Can sağlığınız qardaş, bağışlayın ki, sizi biraz da

gecikdirdim. Uğurlar olsun qardaşoğlu-sürücü mənə

baxıb göz etdi. 

- Sağolun dayı, minnətdaram-mən də eyni tərzlə sü-

rücüyə baxıb gülümsədim.

- Allah razı olsun qardaş, bu iki şirvan pulu götürün,

benzin pulu edərsiniz. Yaxşı olmadı-Şakir müəllim

sürücüyə pul uzatdı.

- Yox qardaş, halalınız olsun, siz tələsirsiniz, düşün

gedin. Mən də köhnə döyüşçüyəm, birinci Qarabağ müha-

ribəsi veteranıyam, mən gələcəyin zabitindən pul ala bil-

mərəm. Oldu qardaş sağolun, uğurlar-kasıb görsənsə də

sürücü bir çox həkimlərimizə baxanda kişi hərəkəti etdi. 

- Yaxşı, sağolun qardaş-Şakir müəllim sürücüyə

təkrar minnətdarlığını bildirdi.

Sürücü Şakir müəllimin verdiyi pulu götürməsə də

maşının içində söhbətimiz bizi iki-üç dəqiqə əlavə ge-

cikdirdi. Maşından tez düşüb iti addımlarla hərəkət

etməyə başladıq. Sıx insan kütləsinin və qarışıq dayanmış

maşınların arası ilə birtəhər Cəmşid Naxçıvanski adına
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Hərbi Liseyin giriş qapısına doğru yaxınlaşdıq. Qapılar

bağlanmışdı, imtahana gələnlərin hamısı artıq içəri keç-

mişdilər. Şakir müəllim qapıya biraz da yaxınlaşıb qapıda

duran növbətçiyə gəlməyimiz barədə məlumat vermək

istədi. İçəridən çıxan şəxs əsəbi halda:

- Eşidirəm, hardan gəlmisiniz?

- Yevlaxdan gəlmişik-Şakir müəllim cavab verdi.

- Yevlax nə uzaq yerdədir ki? Camaat Qazaxdan

gəlir, siz burdan-bura gəlib çıxa bilmirsiniz? 

- Bizi elə bir Qazaxlı qadın ləngidib, mindik ekarusuna

yolda neçə dəfə xarab oldu. Axırda sağolsun yolda yaxşı

bir insana rast gəldik, o bizi gətirdi-Şakir müəllim bil-

dirdi.

Bir şey başa düşməyən məktəb nümayəndəsi: 

- Yaxşı, uşağın adı, soyadı nədir?

- Adı Natiqdir, soyadı Əliyevdir-Şakir müəllim suala

cavab verdi. 

- Yaxşı keçsin içəri. Yoldaş kursant bu oğlanı apar

sıra meydanına, orada ümumi düzülüşdür. Deyərsən biraz

gecikib, mənim adımdan bildirərsən ki, nəsə deməsinlər.

Qapıda duran kursanta məni aparmaq üçün tapşırıq

verən məktəb nümayəndəsi Şakir müəllimə çöldə gözləməli

olacağını bildirdi və əlavə etdi ki, bunlar hələ nahardan

sonra çıxacaqlar. İçəridə əlavə həkim komissiyasından

keçib, idman imtahanı verəcəklər:
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- Natiq, mənim dostum var adı Mişadır mən onlara ge-

dəcəm, onu da götürüb sonra bura gələcəm. Sən rahat get,

imtahanlarını ver. Sənə uğurlar-Şakir müəllim bildirdi.

Qapının ağzında Şakir müəllimlə tələsik danışıb

keçdim içəri. Məktəbin həyəti həddindən artıq səliqəli

və təmiz idi. Yolun sağında və solunda səkilər ağardılmış,

ağaclar isə aşağıdan əlli-altmış santimetr hündürlükdə

əhənglə əhənglənmişdi. Getdikcə üzü aşağı doğru uzanan

yolda qarşımda iti addımlarla gedən kursant hara gedirdisə

mən də ora gedirdim. 150-200 metrdən sonra getdiyimiz

yolun sağ tərəfində mülki geyimdə sıraya düzülmüş

şəxslər görsəndi. Sıranın qarşısında hərbi geyimdə duran

bir nəfər nəsə danışırdı. Mənə bələdçilik edən kursant

sıraya doğru yaxınlaşdı, mənə isə gözləməyimi bildirdi.

Sıranın önündə danışan şəxs kursantın yaxınlaşmasını

görüb dayandı. Həə, nə olub, o kimdir, gecikəndir?

- Bəli rəis, gecikib. Polkovnik-leytenant Məmmədov

dedi ki, mənim adımdan deyərsən, nəsə deməsinlər.

- Yaxşı keçsin sıraya. Sən isə get...

Rəisin kim olduğunu və nə vəzifə daşıdığını bilməsəm

də yaxınlaşıb hamı kimi mən də sıraya durdum. İlk dəfə

idi ki, hərbi liseyin sıra meydanında sıraya dururdum.

Sıranın önündə danışan rəis sözünə davam etdi. Həə

yoldaşlar, izah etdiyim kimi, indi sizi qrup-qrup sıra ilə

aparacaqlar tibb məntəqəsinə. Orada müayinədən keçdikdən
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sonra gedəcəksiniz idman imtahanına. Kimin mənə sualı

var? Sualın olmadığını bilən rəis sırada bizimlə bərabər

duran hərbi geyimli şəxslərə bizləri tibb məntəqəsinə

aparmağı tapşırıq verdi. Rütbələrini hələ tam bilmədiyimiz

komandirlər bizləri deyilən yerə aparmaq üçün komanda

verdilər. Sağdan növbə ilə irəliləməyə başladıq. Getdikcə

sağa-sola gedəcəyimizi istiqamətləndirən komandirlər

sıralarda, cərgələrdə düz getməyimizi bildirirdilər. Ge-

dəcəyimiz yolun başlanğıcında atdığımız ilk sıra addımları

qarışıq olsa da bu addımların tezliklə düzələcəyinə ümidlə

baxırdıq. Sıralarda danışanlar, gülənlər, geridə qalanlar

olsa da komandirlər bizimlə hələ ki, mülayim davranmağa

çalışırdılar. Biraz getdikdən sonra qarşıdakı binanın qar-

şısında durmağımız üçün əlavə komanda verildi. Sağ-

sol hər tərəf binalar idi. Binaların pəncərələrindən bizlərə

maraqla baxanlar da var idi. İmtahana gəldiyimizi bilən

ev sahibləri bizləri heyrətlə izləsələr də, içlərindən nə

keçdiyini bilmək çətin idi. Hər şey mənə yuxu kimi

gəlirdi. Bir-birlərinə hələ ki, yad olan uşaqların üz-göz-

lərindən elə uşaqlıq yağırdı. Deyilən binanın qarşısına

çatanda deyildiyi kimi dayandıq. Binanın qarşısında da-

yanan kişi duruşlu, ağ xalatlı xanım bizim gəlişimizi

gözləyirmiş. Sərt baxışı və əsəbi görünüşü ilə diqqəti

cəlb edən ağ xalatlı qadın ilk baxışda həkim kimi danışsa

da sonradan əsəbi bağça tərbiyəçisi kimi üstümüzə
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qışqırırdı. Müayinə zamanı onu əsəbiləşdirməməyimizi

ciddi şəkildə tapşıran qadın yumruğunu sıxıb elə danışırdı

ki, elə bil bizi müayinə etməyə yox, döyməyə hazırlaşırdı.

Sırada sakitlik hökm sürürdü. Biz bir yana, bizi aparan

komandirlər bir-birlərinə göz edib qorxa-qorxa nəsə işarə

edirdilər. Müayinə üçün cəmi 3 saat vaxtımızın olduğunu

deyən ağ xalatlı qadın danışdıqca ağzından od püskürürdü.

Tibb məntəqəsinin daxilində hərəkət və davranış qaydalarını

elə izah edirdi ki, elə bil kosmosa uçmağa hazırlaşırıq.

Əvvəldən özünü təqdim etməyi unutsa da çıxışının

sonunda səhvini düzəltdi. Bayaqdan böyük hərflərlə,

yüksək tonla danışan xanım asta və mülayim formada

özünü təqdim etməklə bizi çaş-baş saldı. Mən hərbi

liseyin tibb xidmət rəisiyəm, tibb xidməti zabitiyəm,

adım Esmiradır, rütbəm isə mayordur. Sakit-sakit bir-

birinə baxan həmyaşıdlarım böyük maraq içində təəc-

cüblərini gizlədə bilmirdilər. Nəhayət ki, yarım saata

yaxın ayaq üstə dursaq da sağdan bir-bir içəri keçməyimizə

göstəriş verən Esmira xanım özü də keçdi içəri. Tibb

məntəqəsinin içərisində ardıcıllıqla bir neçə müayinə

nöqtəsi var idi. Müayinə nöqtələrində boyumuz, çəkimiz

yoxlanmaqla yanaşı burun, qulaq, göz, diş, dəri, ürək

döyüntülərimiz və tənəffüs yollarımız yoxlanılırdı. 

Hərdən əsəbiləşərək yüksək səslə qışqıran Esmira

xanım elə qışqırırdı ki, tibb məntəqəsinin divarları sirkə-
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lənirdi. Lisey haqqında deyilənlərin yavaş-yavaş reallığa

oxşadığını hiss etsəm də hələ ki, bir çox məqamları

təsadüf kimi qəbul edirdim. Ümumi müayinə üçün cəmi

üç saat vaxt nəzərdə tutulsa da, iki saata müayinə yekun-

laşdı. Qorxusundan tez və tələsik müayinələrdən keçən

gələcək kursantlar müayinələrdən keçib çölə çıxırdılar.

Tibbi müayinələrdən keçəndən sonra idman imtahanı

qəbul etmək üçün bizi idman sahəsi olan yerə apardılar.

Orada ümumi təlimat verdikdən sonra idman ayaqqabı-

larımızı geyinib və kimdə varsa idman geyimlərimizi

dəyişib düzülməyimiz barədə tapşırıq verildi. Hər kəs

verilən tapşırıq üzrə idman ayaqqabılarını geyindi. Kim

gətirmişdirsə idman geyimlərini geyinənlər də oldu.

İdman sahəsində güc çalışmalarından məqbullar vermək

üçün yer olsa da, qaçış imtahanının harada götürüləcəyini

bilmirdik. Bizi bir daha sıraya düzdülər. Bayaqdan bizə

təlimat verən iki şəxs Esmira xanımdan fərqli olaraq

sakit danışsalar da Azərbaycan dilində rus ləhcəsi ilə da-

nışırdılar. Birinin gözündə yekə eynək, əlində ağ kağızlar,

boynundan asılı vəziyyətdə saniyəölçən var idi. Digəri

eynəksiz olsa da, onun da əlində ağ kağızlar, boynunda

asılı vəziyyətdə saniyəölçən var idi. Hər ikisi idman ge-

yimində idilər. Təxmin edilirdi ki, bizlərdən idman imta-

hanını bu iki şəxs qəbul edəcək. Gözündə eynək olan rus

ləhcəsi ilə danışmaqla yanaşı qəribə tonda danışırdı,
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sözləri qıra-qıra, ayaq-baş ifadə edirdi. Eynəkli olan

digərinə nisbətən daha fəal görünürdü. Sıranı da o düzüb

özü idarə edirdi. Yaxşı uşaqlar, mənim adım Roma, o biri

müəllimin adı isə Valodyadır. Biz hər ikimiz hərbi liseyin

idman müəllimləriyik. Məlum oldu ki, gözündə eynək

olan Roma, eynəksiz olan isə Valodya müəllimdir. Roma

müəllim sıranın önündə danışa-danışa, əl-qol hərəkətləri

ilə bizlərə bir daha idman imtahanını necə verəcəyimizi

ardıcıllıqla izah edirdi. Əl-qol ilə danışarkən hiss olunurdu

ki, əlində nəsə qüsur var. Əl barmaqları yarımbükülü və-

ziyyətdə görsənirdi. Güc çalışmalarından imtahan verdikdən

sonra 400 metr məsafəyə qaçışdan da imtahan verəcəyimizi

bildirən Roma müəllim sıraya diqqətlə nəzər yetirirdi:

- Görürəm sırada bir neçə nəfər əyinlərini dəyişmə-

yiblər, heç idman ayaqqabılarını da geyməyiblər. Kimlər

idman ayaqqabısında deyil çıxsın sıranın qarşısına.

İdman ayaqqabısız və idman geyimsiz olduğum

üçün fikirləşmədən çıxdım irəli. Sağa-sola baxıb tək ol-

madığımı görəndə biraz rahatlaşdım: 

- Nəyə görə siz idman ayaqqabısı geyinməmisiniz?

Güc çalışmalarını başa düşdüm, bəs qaçışda necə qaça-

caqsınız? Dedi və üzünü mənə çevirdi.

- Mən idman ayaqqabısı gətirməmişəm-Roma müəl-

limə bildirdim.

- Sizə deyilməmişdi ki, idman imtahanı verəcəksiniz? 
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- Deyilmişdi, ancaq narahatçılıq yoxdur, mən ayaq-

yalın qaçacam.

Mən ayaqyalın qaçacam deyəndə bir çoxlarının üzü

gülsə də qaçışda mənə çata bilmədikləri üçün çox utan-

mışdılar:

- Mən iyirmi ildir idman müəllimiyəm bu günə

kimi ayaqyalın idman imtahanı verən görməmişəm. İndi

iyul ayıdır, yerdən od qaynayır, ayaqlarının altı bişəcək.

Yenə də özün bilərsən, əsas odur imtahanını ver. Keç sı-

raya-Roma müəllim biraz acıqlı, biraz da təəccüblü gör-

sənsə də əlavə heç nə demədi.

- Necə olursa olsun, imtahanımı verib keçəcəm-

dedim və keçdim sıraya.

Hava həddindən artıq isti idi. Neçə saat idi ki, aya-

qüstə idik. Gecəni isə yatmamışdım, heç səhər yemək

də yeməmişdim. İdman imtahanı başladı. Siyahı ilə

adlar çəkildikcə adları çəkilənlər turnikə yaxınlaşıb tur-

nikdən imtahan verməli idilər. Hər kəs ardıcıllıqla bir-

bir çağırılırdı. Ümumi hamıya nəzər yetirirdim, idmanı

əla qiymətə verə bilənlərlə yanaşı, bilməyənlər də var

idi. Növbə mənə çatdı, soyadım və adım çəkildikdə

dərhal yaxınlaşdım alətə. Eynəyinin altından mənə baxan

Roma müəllim gülümsəyərək Valodya müəllimə işarə

edirdi. Artıq on dəfədən çox dartınmışdım, hələ də

davam edirdim:
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- Düş aşağı, əhsən sənə. Görünür ki, idmanla peşəkar

məşğul olursan-Roma müəllim sözünü mənə ünvanladı.

Kəndimizdə idman məktəbi olmasa da özümü elə

aparırdım ki, guya neçə illər peşəkar idmanla məşğul ol-

muşam. Özümü sındırmasam da deyə bilmirdim ki,

mənim idmanla məşğul olmağım kəndimizin tozlu-

torpaqlı yollarında olub. Hər gün səhər saat beş-altı ra-

dələrində kəndimizin yuxarı tərəfində yerləşən “Qoç

təpə” adlanan yerə, axşamlar isə qonşu Partiyez kəndinə

kimi qaça-qaça gedib-qayıtmağım məni çox gücləndirmişdi.

Axşamlar qaçış zamanı isə yolda ayaqyalın qaçmağım

məni hər cür çətinliklərdən çıxmağa alışdırmışdı. Hamımız

ardıcıllıqla deyilən qaydada güc normativlərini verdikdən

sonra düzülüb qaçış imtahanına getməli idik. İmtahana

gələnlərin içərisində fiziki görkəmi ilə seçilən uşaqlar

çox idi. Bir çoxları yaşına görə uşaq sifətli görsənsə də

hiss olunurdu ki, zabit olmaq üçün iddiaları böyükdür.

Qollarında güc, ürəklərində sevgi olan gənclərin

böyük əksəriyyəti baxışlarından və geyimlərindən mənim

kimi kasıb ailədən olmaları bilinirdi. Müqayisə üçün

deyə bilərəm ki, gələnlərin 70-80 faizi idman imtahanından

yüksək nəticə göstərmək üçün bir-biri ilə ciddi mübarizəyə

girmişdilər. Həmin anda ürəkləri oxumaq çətin olsa da

gözlərdən çox şey oxunurdu. Bir-birlərinə hələ isinişməyən

gənclərin baxışlarından od-alov saçırdı. Gedəcəkləri yol

98

Natiq Əlisoy



ilə gələcəkdə adlarını tarixin səhifələrinə qızıl hərflərlə

yazdıracaqlarını bilməyən kiçik aslanlar qaçış imtahanı

vermək üçün hazırlaşırdılar. Vətəni dildə yox, reallıqda

sevmək üçün gəncliklərini, gələcək həyatlarını çətin və

sınaqlı günlərə qurban verəcək bu oğulların hər biri ayrı-

ayrılıqda bir cəngavər idi. Bu yolun yolçuları 1971-ci

ildən başlayaraq öz şərəfli tarixlərini yazmışdılar. Nəhayət

vaxt yetişdi, sıraya düzülmək üçün komanda verildi. Hər

kəs düzüldü sıraya. Bizi on-on ayrı-ayrı qruplara böldülər.

Ayaqlarında idman ayaqqabısı, əyinlərində idman geyimi

olan rəqiblərim tez-tez öz ayaqlarına və mənim ayağıma

baxırdılar. Qaçış marşurutu binaların ətrafında olduğu

üçün start verildikdən sonra hamı qaçışa başlasa da 100-

150 metrdən sonra qaçış iştirakçıları binaların arxasına

keçib gözdən itirdilər. Ensiz yolda biri-birinin yoluna

çıxa-çıxa yolun yarısına kimi üzüaşağı, yolun yarısından

sonra isə üzüyuxarı sərt döngələrlə qaçan gənclər elə qa-

çırdılar ki, az qalırdı ayaqları bir-birlərinə dolaşıb

yıxılsınlar. Finişə 80-100 metr qalmış binaların arxasından

görünən cəngavərlər sürətlərini daha da artırırdılar. Finişə

birinci çatanlar isə çox sevinirdilər. Qaçışın sonunda se-

vinənlərlə bərabər əhvalları qarışanlar da olurdu. Nəhayət

növbə bizim qrupa çatdı. Hamımız çıxdıq start xəttinə,

diqqət verildi, bir neçə saniyədən sonra marş üçün fit ça-

lındı. Start xəttindən yüksək sürətlə qaçışa başlayan hər
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kəs sağa-sola baxmadan irəliləyirdilər. Binanın birinci

döngəsində sürətlər biraz azalsa da, mənim sürətim öz

yerində idi. Ayaqyalın olmağıma baxmayaraq ön sıralarda

gedirdim. Qaçış zolağının ikinci döngəsini dönəndə

məndən irəlidə cəmi iki nəfər qaçırdı. Yüksək sürətlə

qaçmağımız hamımızı taqətdən salmışdı. İrəlidə qaçanları

arxadan təqib edirdim. Aramızda 6-7 metr məsafə ancaq

olardı. Düzünü desəm əvvəlcə qarşıda qaçan dostlarımı

keçmək istəməsəm də son anda fikrimi dəyişdim. Ayaqlarım

əzilsə də ağrı hiss etmirdim, gözlərimi yumub əllərimi

yüksək hərəkətə gətirdim, pəncələrim üzərində elə sürət

aldım ki, finiş xəttinə kimi dostlarımı keçməklə bərabər

finiş xəttinin özünü də 15-20 metr keçmişdim. Ardıcıl

olaraq qruplar növbə ilə qaçırdılar. İmtahan plan üzrə

başa çatsa da nəticələr hələ tam bilinmirdi. Hər kəs ge-

yimlərini düzəldib özlərinə gəlmişdi. Artıq nahar vaxtı

idi, nəticələr elan olunduqdan sonra hər kəs getməli idi

öz yerlərinə. Kimlər idman imtahanından keçmişdisə bir

neçə gündən sonra digər imtahanlara gəlməli idi. Yenidən

sıra düzüldü, artıq hərbi liseyin daha yüksək rütbəli və

vəzifəli şəxsləri də gəlmişdi. Roma müəllim sıranın

önündə idman imtahanın nəticələrini elan edirdi. İmta-

handan keçənlər sevinsə də kəsilənlər çox məyus olmuş-

dular. İmtahanı beş qiymətə verənlər həddindən artıq

çox idi. Qiymətlərin yüksək olması müəllimləri çox
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sevindirirdi. Beş qiyməti alanların adları çəkildikcə xüsusi

diqqət olurdu. Adımın beş alanlar içərisində olması o

qədər maraqlı olmasa da, ayaqyalın qaçıb beş almağım

hamının xüsusi marağına səbəb olmuşdu:

- Uşaqlar, imtahandan keçənləri təbrik edirəm, kimlər

kəsildisə pis olmasın. Fiziki cəhətdən zəif olan şəxs

zabit ola bilməz. Mən neçə illərdi bu liseydə idman

müəllimiyəm, Valodya müəllim də təsdiq edər, buranı

bitirmək asan iş deyil. Siz üç il çox ciddi sınaqlardan ke-

çəcəksiniz, ciddi idmanla, xüsusi hazırlıqla məşğul ola-

caqsınız. Bu məktəbi bitirənlər xüsusi seçilmiş adamlar

olacaq. Bilməlisiniz ki, liseyimizin məzunlarından bir

neçə generallar, polkovniklər, milli qəhrəmanlar və eləcə

də Qarabağ müharibəsi şəhidləri, qaziləri var. Siz hamınız

gələcəyin döyüşçülərisiniz, həm əlbəyaxa, həm də silahla

düşmənə qalib gəlmək üçün savadla bərabər fiziki güc

də mütləq lazımdır. Liseyimiz hər il 300-ə yaxın kursant

qəbul edir. Siz təsəvvür edin ki, onların yarısı sona kimi

qalmır. Siz fikirləşməyin ki, idman imtahanından keçənlər

hamısı bu liseyi oxuyub bitirəcək, hamı Ali Hərbi Məktəbə

gedəcək. Öz üzərinizdə çox çalışmalısınız. Siz gələcəkdə

elə olmalısınız ki, öz əsgərlərinizin yanında utanmama-

lısınız, dağ, dərə demədən hər cür şəraitlərdə döyüşməyə

hazır olmalısınız. Torpaqlarımızı erməni işğalından azad

etmək üçün sizlər hazırlanacaqsınız. Mən sözün düzünü
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deyən insanam. Bəlkə də sizləri aldadıblar, sizə deyiblər

ki, bu lisey çox asandır, ancaq bilməlisiniz ki, bura qızlar

liseyi deyil. Mən çox danışmaq istəmirəm, ancaq sizə

məsləhətim odur ki, idmanla ciddi məşğul olun. Sağolun

uşaqlar, inşallah digər imtahanlardan da keçərsiniz, gö-

rüşərik-Roma müəllim çox ciddi və təsirli çıxış etdi. 

Maraqlı və təsiredici çıxışdan sonra uşaqlarda qəribə

bir təəssürat yaranmışdı. O təəssürat nə qorxu, nə də

sevinc təəssüratına bənzəyirdi. Qarışıq hisslər içində

hamı bir-birinə baxırdı. Bir neçə dəqiqədən sonra lisey

rəisinin müavini bizimlə söhbət etməli idi. Hamımız ma-

raqla gözləyirdik ki, görəsən nə deyəcək. Lisey rəisinin

müavini çıxdı sıranın önünə. Bizimlə bir yerdə olan

hərbi geyimli şəxslər də bizimlə bərabər durdular sıraya.

Bildirildi ki, hər kəs sakit olsun: 

- Əvvəla hamınızı salamlayıram. Mən lisey rəisinin

tərbiyəvi işlər üzrə müavini mayor Göyçəyevəm. Bayaqdan

imtahanınızı kənardan izləyirəm. Hamımız sizinlə qürur

duyuruq, nə yaxşı ki, millətimizin belə övladları var.

Artıq nahar vaxtıdır, sizinlə çox qısa danışacam. Deməli

kim ki, idman imtahanını uğurla veribsə çəkilsin sıranın

sağına. Yəqin ki, hamı nəticələrini bilir.

Bəli, hər kəsə elan etmişəm-Roma müəllim cavab

verdi:

- Lap yaxşı.
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Kimlər ki, idman imtahanından keçmişdi çəkildi sı-

ranın sağına, kəsilənlər isə sıranın solunda olduqları

yerdə qaldılar:

- Kimlər idman imtahandan kəsilibsə pis olmasın.

Sizin əlavə şansınız da var. Gedib hazırlaşarsınız kim

zabit olmaq istəyərsə 11-ci sinfi bitirib birbaşa Heydər

Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə gələr. Bu

məktəbi oxuyanlar da oxuyub qurtarandan sonra onsuz

da həmin məktəbə gələcəklər. Orada yenə də bir yerdə

oxuyacaqsınız, sonra da ordu sıralarında bir yerdə çiyin-

çiyinə qardaş kimi xidmət edəcəksiniz. Bu yol elə bir

yoldur ki, biz sizləri necə hazırlayacağıqsa siz də gələcəkdə

öz tabeçiliklərinizdə olanları o cür hazırlayacaqsınız.

Yekun olaraq onu deyim ki, kimlər idman imtahanından

keçə bilməyib gedəcəklər oxuduqları orta məktəblərə

təhsillərini davam etdirəcəklər. İdman imtahanından ke-

çənlər isə iki gündən sonra təkrar səhər saat doqquzda

bu gün gəldiyiniz qaydada gələcəksiniz bura, növbəti

imtahanlara. İmtahanlarınız Azərbaycan dili, ədəbiyyat,

tarix və riyaziyyatdan olacaq. Heç kim gecikməsin,

gələndə özünüzlə mütləq qələm və karandaş gətirərsiniz.

Sizinlə danışmaq bizim üçün çox xoşdur, ancaq vaxtınızı

almaq istəmirəm, valideynləriniz sizləri gözləyir. Mənə

sualı olan yoxdursa buyurub gedə bilərsiniz. Sağolun-

mayor Göyçəyev çıxışını bitirdi. 

103

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



Hər kəs sərbəst buraxıldı, hamı qarışıq halda nəza-

rətçilərin müşayəti ilə liseyin çıxışına doğru hərəkət

etməyə başladı. Liseyin giriş qapısının qarşısında böyük

izdiham var idi. Hər kəs öz uşağını, doğmasını, dostunu

və qohumunu gözləyirdi. Qapının çıxışında gözüm Şakir

müəllimi gəzirdi, səhər danışdığımız kimi dostu Mişagilə

gedib, onu da götürüb bura gəlməli idi. Sağa-sola baxa-

baxa insanların arası ilə getsəm də Şakir müəllimi görə

bilmirdim. Bir neçə dəqiqə belə axtardıqdan sonra nəhayət

ki, bir-birimizi görə bildik:

- Natiq, de görüm bu gün sevinə bilərik? Necə oldu,

imtahanını verə bildin? Şakir müəllim məndən soruşdu. 

- Əlbəttə, beş almışam. Bir səhv iş görmüşəm ki,

gələndə idman ayaqqabımı gətirməmişəm. 

Şakir müəllimlə danışa-danışa bizi hərbi geyimdə

ucaboylu bir nəfər çox diqqətlə izləyirdi:

- Bəs idman ayaqqabısız necə qaçdın? Yəqin kimdənsə

almısan-Şakir müəllim təəccüblə soruşdu.

- Yox, heç kimdən istəmədim, ayaqyalın qaçdım və

birinci gəldim.

- Sənə halal olsun-Şakir müəllim təəccüb etsə də

çox sevindi.

Bizi diqqətlə izləyən ucaboylu şəxs: 

- Qardaşoğlu sənə afərin, mən indi inandım ki, sən

bu liseyi uğurla oxuyub bitirəcəksən.
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- Sağolun. Mən Sizi tanımadım, siz kimsiniz? Mə-

nimlə danışan şəxsin təxmini Mişa olduğunu bilsəm də

dəqiqləşdirmək üçün sual verdim.

- Natiq, bu cənab polkovnik mənim dostum Məh-

yəddin müəllimdir. Biz hamımız ona Mişa deyirik.

Müdafiə Nazirliyində işləyir. Bayaqdandır sənin haqqında

danışırıq, atanı da yaxşı tanıyır. Bizim evdə çox qonaq

olub. Biz Məhyəddin müəllimlə Rusiyada tanış olmuşuq.

Qardaşım Pənah əsgərlikdə Məhyəddin müəllimin yanında

xidmət edib.

Yaxşı Şakir müəllim, yəqin ki, Natiq də yorğun və

acdır. Gedək bizə, evdə süfrə hazırdır, çörək yeyək sonra

danışarıq-Məhyəddin müəllim Şakir müəllimin sözünü

yarımçıq kəsdi və bizi evlərinə qonaq dəvət etdi. 

Biz Məhyəddin müəllimgilə getdik, yemək yeyib biraz

dincəldikdən sonra bir neçə dəqiqə imtahanımı necə verməyim

barədə söhbət etdik və iki gündən sonra təkrar saat doqquzda

məktəbdə olmalı olduğumu bildirdim. Məhyəddin müəllim

bizi qonaq saxlamaq istəsə də Şakir müəllim razılaşmadı,

minnətdarlığını bildirib getməyimiz barədə icazə istədi:

- İndi siz hara gedəcəksiniz? Məhyəddin müəllim

soruşdu.

- Siz narahat olmayın, ovçular mehmanxanasında

mənim həmişə yerim var, mən nazirliyə gələndə çox

vaxt orada qalıram.
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- Şakir müəllim, heç yaxşı çıxmır haa-Məhyəddin

müəllim bildirdi.

- Hər şey üçün təşəkkür edirəm, Allah süfrənizi açıq

etsin. Bizi bağışlayın biz duraq-Şakir müəllim cavab verdi.

- Buyurun. Məhyəddin müəllim ehtiramını bildirdi.

Artıq axşam idi, biz Məhyəddin müəllimgildən çıxıb

ovçular mehmanxanasına gələndə saat doqquz olardı.

Ovçular mehmanxanasında Şakir müəllimlə iki gün qalası

olduq. 

Mehmanxanaya gəldiyimiz gün həddindən artıq çox

yorğun idik. Həmin günü səhər saat ona kimi yatıb din-

cəldik. Səhər yeməyimizi yedikdən sonra Şakir müəllimlə

mehmanxananın həyətindəki çayxanada əyləşib söhbət

edə-edə çay içirdik, imtahanlarla bağlı söhbətlər edirdik.

Şakir müəllim öz tələbəçiliyindən danışa-danışa məni

imtahan verəcəyim fənlər üzrə sual-cavab edirdi. Riya-

ziyyatı və ədəbiyyatı yaxşı bildiyi üçün bu fənlərdən

mənə dərs keçirdi, bilmədiklərimi səbrlə izah edirdi. İki

gün ərzində mənə elə dərs keçdi ki, o günlər öyrəndiklərim

ömrümün sonuna kimi yadımdan çıxmaz. Üzərinə gö-

türdüyü məsuliyyəti sona kimi yerinə yetirməyə çalışan

Şakir müəllim əlindən gələnləri edirdi ki, imtahanlarımı

uğurla verə bilim. Gəldiyimiz günü də saysaq üç gecə

Şakir müəllimlə ovçular mehmanxanasının qonağı olduq.

Nəhayət deyilən vaxt gəlib çatdı. İdman imtahanına
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gəldiyimiz gün gecikdiyimz üçün bu dəfə yarım saat da

tez getmişdik. Yenə də liseyin qarşısında böyük insan

kütləsi var idi. Artıq müəyyən qədər alışmışdıq, məktəbin

giriş-çıxışını bilirdik. Bizi siyahı ilə çağırıb yavaş-yavaş

içəri buraxdılar, yenə də üzərimizdə hərbi geyimdə olan

şəxslər var idi. Bizləri istiqamətləndirmək üçün liseyin

nümayəndə heyəti qapıdan keçənləri düzüb qrup-qrup

harasa aparırdı. Adım çəkildi, keçdim içəri, iyirmi-otuz

nəfərlik qrup düzələndən sonra bizi komanda verib apar-

dılar. Liseyin girişində sağda olan binaya doğru gedirdik,

binanın qarşısına çatdıqda bizi saxladılar. Çox qısa, üç-

dörd dəqiqəlik imtahanlarla bağlı təlimat verdikdən sonra

bizi içəri yolladılar. Binanın girişindən imtahan otağına

kimi beş-on metrdən bir nəzarətçilər durmuşdu. İlk dəfə

idi ki, belə bir yerə daxil olurdum. Binanın demək olar

bütün otaqlarında imtahan qəbul olunurdu. İçəridə qəribə

abu-hava var idi. Divarlardan asılmış şəkillər isə içərini

xüsusi görkəmdə göstərirdi. Otaqlarda çoxlu sayda

insanlar olsa da səs gəlmirdi. İmtahan zalına çatdıqda

zalın girişində mülki geyimdə olan müəllimlər bizlərə

əyləşəcəyimiz yerləri göstərirdilər. İmtahan zalında yerlər

tam dolduqdan sonra imtahanın şərtləri iştirakçılarının

diqqətinə çatdırıldı. Qoyulan şərtləri pozduğumuz halda

imtahandan çıxarılacağımız barədə ciddi xəbərdarlıq

olunduq. Zabitlik həyatımın ilk imtahanı və ilk sualları

107

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



ayaqyalın qaçmaqla başlasa da bu qaçışın sonunda

uğurun olacağına inanırdım. Suallar masalara düzüldü.

İmtahan zalının ümumi görünüşü nəzarətə götürüldükdən

sonra vaxt elan olundu və imtahan başladı. Bir saat vax-

tımız var idi. Verilən suallara bildiyim qədər cavab

verib, sual kartını təhvil verdikdən sonra imtahan zalını

tərk etdim. Artıq imtahan verənlərin böyük əksəriyyəti

imtahanı verib bayıra çıxmışdılar. Hamımız imtahandan

çıxacaq sonuncu şəxsi gözləyirdik. Bir saat vaxt tamam

olduqdan sonra bizi ümumi sıraya düzdülər. Bu dəfə

sıra önünə məktəbin tədris şöbə rəisi çıxmışdı:

- Bununla da imtahanlarınız bitdi. On-on beş gün

ərzində cavablarınız yoxlanılacaq və nəticələr məktəbin

giriş qapısının yanında çöl tərəfdə ümumi lövhədə vuru-

lacaq. Qəbul olanlar üçün dərslər sentyabrın biri başlayacaq,

liseyə gəlmə vaxtınız isə rayon, şəhər hərbi komissarlıqları

tərəfindən sizlərə əvvəlcədən yaşadığınız ünvanlarda çat-

dırılacaq. İndi isə buyurub gedə bilərsiniz. 

Sərbəst buraxıldıqdan sonra liseyi tərk etdik. Şakir

müəllimlə qapının girişində bir-birimizi gördük:

- Hə Natiq, necə oldu, imtahanlarını necə verdin,

yaza bildin?

- Bəli yazdım, ancaq cavablar on-on beş gün sonra

çıxacaq. Dedilər məktəbin giriş qapısının yanında çöl tə-

rəfdə ümumi lövhədə vurulacaq.
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- Ümumi necə yazmısan? Şakir müəllim imtahanlarımı

necə yazmağımı təkrar soruşdu. 

- Yaxşı yazmışam.

- Şükür Allaha. Gedək avtovağzala, ordan da Yevlaxa.

İnşallah on beş gündən sonra maraqlanarıq.

Şakir müəllimlə avtovağzala gəlib oradan da Yevlaxa

yola düşdük. Gəldiyimizdən fərqli olaraq gedəndə maşı-

nımız və yerimiz rahat idi. Axşam tərəfi beş-altı olardı

çatdıq Aran qəsəbəsinə. Bizi çox böyük təmtəraqla qar-

şıladılar. Bakıya getdiyimiz gündən hər gün atam gəlib

bibimgildə məni gözləyirmiş, məni görəndə çox sevindi.

Bizimlə görüşdükdən sonra ilk verdiyi sual imtahanlarımı

necə yazmağımla bağlı oldu:

- İmtahanını necə yazdın? İdmanından arxayınam,

əsas fənləri necə yazmısan?

Məndən qabaq Şakir müəllim Bakıya yola düşdüyümüz

gecədən taa gəldiyimiz günə kimi başımıza gələnləri

danışmağa başladı. Olanları bir-bir danışa-danışa biraz

da məni tərifləyirdi. Atamın sevinci yerə-göyə sığmırdı:

- Bəs cavablar nə vaxt bilinəcək? Atam soruşdu.

- On beş günə kimi bilinəcək. O vaxta kimi mən

özüm Bakıya gedəcəm, gedib öyrənəcəm. Narahat olma,

mən sənə söz verdim ki, Natiqin işinə nə köməklik la-

zımdırsa edəcəm, sən bizim əziyyətimizi az çəkməmisən-

Şakir müəllim sözünü atama ünvanladı. 
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Atam Şakir müəllimə insanlığına və mərdliyinə görə

minnətdarlığını bildirirdi: 

- Fazil, bayaq hər şeyi sənə ətraflı danışdım, inanırsan

o məktəbin qarşısında duranda insanda qəribə hisslər ya-

ranır. Ora imtahana gələn uşaqların on dörd-on beş

yaşları var idi. Əksəriyyəti uşaq kimi görsənirdi. Elələri

var idi ki, baxanda adamın ürəyi kövrəlirdi. Bilirsən biz

müəyyən bir yaşa gəlib çatmışıq, həmişə “vətəni qorumaq

lazımdır” sözünü dilimizdə şüar etmişik. Bu sözü nə

qədər desək də bəzən insan tam anlamır. Dövlətin, döv-

lətçiliyin yaşaması üçün hər sahədə peşəkar kadrların

hazırlanması mütləqdir. Ancaq mən deyərdim ki, bu gün

bütün sahələrdən öncə bizə ən çox peşəkar zabit kadrları

lazımdır. Biz Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey

haqqında ümumi danışsaq da o liseyin tarixi əhəmiyyəti

böyükdür. Biz hamımız bu gün Qarabağ həsrəti ilə yaşa-

yırıq, ancaq onu da bilməliyik ki, silah gücü olmasa er-

mənilərin bizə torpaq qaytarması çətin məsələdir. Ona

görə də nəinki, Natiq, yüzlərlə azərbaycanlı gənclərin o

liseyə getməsi həddindən artıq sevindirici və qürurvericidir.

Danışdıqlarım və gördüklərim kiməsə qəribə gələ bilər,

ancaq bunlar bir həqiqətdir. Natiq idman imtahanına

girəndə dostum Mişa da gəlmişdi, onunla da bir qədər

söhbət etdik, bizi evinə qonaq apardı. Natiqi çox təriflədi.

Mişa peşəkar hərbçidi, uzun illər Rusiyada xidmət edib.
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O əgər müsbət qiymət verdisə deməli hər şey yaxşı olacaq:

- Çox sağol Şakir, Mişa da sağolsun. Allah hər kəsi

öz istəyinə çatdırsın, Allah dövlətimizi qorusun. Sən

Bakıya nə vaxt gedəcəksən? Atam Şakir müəllimə və

Mişaya minnətdarlığını bildirdi.

- Mən təqribən on-on beş günə getməliyəm. Gedəndə

gedib Natiqin liseyə qəbul olub-olmamağını özüm öyrənib

gəlib sizə deyəcəm.

- Yaxşı, onda bizə icazə ver biz gedək.

- Buyurun, narahat olmayın, əlaqə saxlayarıq-Şakir

müəllim bildirdi.

Atam, Şakir müəllimdən getməyimiz barədə icazə

aldıqdan sonra sağollaşıb kəndə yola düşdük. Həmişə

olduğu kimi atamla yolboyu söhbət edirdik. Söhbətimizin

mövzusu aydın idi. Bakıya getməyimiz, orada olanlar,

imtahanlarım haqqında təkrar-təkrar maraqlanan atam

hər şey üçün Şakir müəllimə minnətdarlıq edirdi. Kəndi-

mizə yaxınlaşırdıq. Yollarımız bu dəfə mənə başqa

təəssürat bağışlayırdı, imtahana getməmişdən bir ay

əvvəl hazırlaşmağım, səhər-axşam yolda qaçmağım gö-

zümün önündən kadr kimi gəlib keçirdi. Ürəyimdə hər

şey üçün birinci Allahıma, sonra atama və başqa mənə

dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirdim. İşlərimin hələ ki,

çətin də olsa qaydasında olduğunu düşünəndə isə biraz

özümlə qürur duyurdum. Məni təkcə narahat edən o idi
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ki, görəsən bu dəfə anam məni necə qarşılayacaq.

İmtahana gedəndə ürəksiz olsa da məni yola salıb,

arxamca su atmışdı. Yəqin ki, arxamca su atıb məni yola

salanda imtahanlardan uğurla keçməyim üçün dualar et-

məsə də sağ-salamat gedib-qayıtmağım üçün Allaha

çoxlu dualar etmişdi. Gəldik çatdıq evimizə. Qapını açan

anam idi. Atam maşını birbaşa sürdü həyətimizə. Maşın

dayanmağı ilə anam mən tərəfə yaxınlaşdı:

- Şükür ay bala, sağ-salamat gedib-qayıtdın. Necəsən,

imtahanlardan necə keçdin, xəstələnməmisən?

- Salam ana, narahat olma, imtahanlarımı yaxşı ver-

mişəm, xəstələnməmişəm. Sən necəsən?

- Mən də sən gedəndən fikrim sənin yanında qalıb.

Ay bala, mənə niyə bu qədər əziyyət verirsən? İndi qəbul

olsan gedəcəksən? Anam təəccüblə soruşdu.

- Əlbəttə, ay ana, bəs elə iş olar? Sən heçnəyə görə

narahat olma. Ora mənim kimi nə qədər uşaqlar gəlmişdi.

Hərəsi bir rayondan, bir kənddən idi. İnşallah qəbul

olsam gedəcəm, çoxlu dostlarım olacaq.

- Allah hamınızı qorusun, yollarınız uğurlu olsun ay

bala. Siz hələ belə hissləri başa düşmərsiniz, biz analar

sizlərin yolunda canımızdan keçməyə hazırıq, bütün

analar hamısı belədir. Allah erməniləri zəlil etsin, qırılmışlar

bizdən əlçəkmirlər...

- Narahat olma, ay ana, hər şey yaxşı olar. Vaxt
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gələr ordumuz bizlərin sayəsində güclənər, ermənilərə

layiqli cavab verib qisasımızı alarıq, şəhidlərimizin qanını

yerdə qoymarıq. Məktəb də çox yaxşı məktəbdir, hər yer

təmiz və səliqəlidir, orda oxuyan kursantlarla da danışdım

dedilər yeməkləri də çox yaxşıdır. Odur ki, məktəb haq-

qında deyilən mənfi fikirlərə çox da fikir vermə (bunları

özümdən dedim ki, anam narahat olmasın). 

Artıq Bakıya gedib-gəlməyim, Şakir müəllimin,

Roma müəllimin və məktəb rəisinin müavininin çıxışı

həyata baxışlarımı az da olsa dəyişmişdi. Sanki özümü

hərbi geyimdə, yüksək tribunada hiss edirdim:

- Şakir özü hər şeylə maraqlanıb, deyir çox yaxşı

məktəbdir. Şakirin dostu var Məhyəddin, Müdafiə Na-

zirliyində işləyir, o da çox tərifləyib, deyib çox yaxşı

məktəbdir- atam da məsələnin nə yerdə olduğunu anlayıb

sözümə dəstək verdi. Hər ikimiz çalışırdıq ki, anamı

inandıraq.

- Yaxşı, xeyirlisi nədirsə o da olsun. Yoldan gəlmisiniz

gəlin çörək yeyin, biraz dincəlin. 

*** 

Orta məktəb illəri, hərbi komissarlıq, Bakı səfərləri,

həkim komissiyaları, imtahanlar, əsərin qəhrəmanları,

təzadlı fikirlər və bunları bir-biri ilə əlaqələndirən epizodlar

hər kəs üçün maraqlı idi. Mexaniki bağlılıqları olmayan

“həyat mexanikası” cisimlərin boşluqda yerdəyişmə
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qanunu kimi öz axarı ilə dəyişə-dəyişə gedirdi. Dəyişgənliyi

ilə hərəkət edən günlər isə ömrümüzə maraq gətirməklə

bərabər, gələcəkdə bizləri tanımadığımız insanların çətin

və mürəkkəb həyat hekayələri ilə tanış etməyə addım-

addım yaxınlaşdırırdı. Bu tanışlığa doğru addımlamaq

isə bizim başlıca vəzifəmiz idi. Vəzifəmizin ağırlığı və

yüngüllüyü zamana bağlansa da zamanı geri çəkmək və

ya irəli aparmaq bizim əlimizdə deyildi. Bu yolla ad-

dımlamağım, addım-addım irəliləməyim mənə çox şeyləri

qazandırdı və öyrətdi. Bəlkə də fikrimdən dönüb başqa

sahələri seçsəydim, yolumu Cəmşid Naxçıvanski adına

Hərbi Liseydən, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali

Hərbi Təyyarəçilik Məktəbindən salmasaydım bu qədər

tarixi faktların şahidi ola bilməzdim. 

Qəribə hisslər yaşayırdım, özümü tam başqa bir

dünyada hiss edirdim, elə bilirdim olanlar hamısı yuxudur.

Hansı ki, yatsam belə yuxuma gəlməzdi ki, anidən qərar

verib hərbçi olmaq arzusuna düşərəm. Getdiyim yolun

doğru və yanlış olduğunu hələ tam qərarlaşdıra bilmirdim.

Üzdə olan hadisələrə soyuqqanlı yanaşsam da içimdə

suallarla baş-başa qalmışdım. Bilmirəm, qəribə bir hal-

daydım, fikirlər məni rahat buraxmırdı, sanki hər şeyi

indi başa düşmüşdüm. Anamın bişirdiyi yeməkdən yeyə-

yeyə dərin fikirlərə getmişdim. Neçə günün yorğunluğu,

psixoloji gərginlik öz təsirini göstərmişdi. Biraz dincəlməyə
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ehtiyac var idi. Çörəyimi yeyib bitirdikdən sonra keçdim

öz otağıma. Bir-iki saat dincəlmək adı ilə uzandım

yerimə. Qonşumuz Fəhrad dayının itlərinin səsi ara-sıra

qulağıma gəlsə də yuxudan ayrıla bilmirdim. Özümdən

ixtiyarsız yuxuya getdiyimi yarı oyaq, yarı yuxulu və-

ziyyətlə elə yuxu kimi hiss edirdim. Anidən mənə elə

gəldi ki, güclü bir partlayış oldu. Partlayışın harada və

necə olduğunu aydınlaşdıra bilmirdim. Fəhrad dayının

itləri hürməyə davam edirdi. Get-gedə səs-küy çoxalırdı,

qonşuların qışqırığı yerə-göyə vahimə salmışdı. Kömək

üçün imdad diləyən insanların səsləri bir-birinə qarışmışdı.

Bayırdan gələn səs-küy məni çox narahat etsə də yerimdən

durub bu hay-küyün nə olduğunu aydınlaşdıra bilmirdim.

Nə qədər istəsəm də ayağa durum, ancaq bacarmırdım.

Əlimi hara atırdımsa əlim boşa çıxırdı. Qəribəsi onda idi

ki, elə bil evimizdə heç kim yox idi. Atamın və anamın

evdə olması ağlıma gəlsə də çağırırdım heç kim cavab

vermirdi. Çöldən gələn səs-küy dəhşətli idi. Allaha yal-

varırdım ki, nə olur olsun heç kimə heçnə olmasın.

Məndə elə təsəvvür yaranmışdı ki, elə bilirdim evimiz

uçub, qalmışam altında. İtlərin hürməsi hələ də davam

edirdi, ard-arda tüfəng səsləri eşidildi. Fikirləşdim ki,

tüfəng atan Fəhrad dayı olacaq və bir də ağlıma gəlirdi

ki, yəqin kəndimizə canavarlar gəlib qonşular canavarları

vururlar. Xəyalımdan belə bir fikirlər keçsə də partlayışın
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canavarla əlaqəsi olmadığını fikirləşəndə yenə də xə-

yallarım min yerə haçalanırdı. “Bir evdə dörd kişinin

dörd tüfəngi, dörd atı, dörd iti” misalı qonşumuz

Fəhrad dayı haqqında deyilən ən məşhur lətifələrdən

biri idi. Atamın bibisi qızı Cahan arvadın atası Alı bəy

dövrünün varlı-dövlətli bəylərindən, vurub-tutan kişilə-

rindən olub. Tüfəng atmaqda, qoçaqlıq etməkdə ad-san

qazanmış Alı bəy hər adamla dostluq və yoldaşlıq etməyi

sevməzmiş. 1920-ci ildə anadan olmuş Cahan arvad

nağıl edərdi ki, bir gün atası Alı bəyin başqa vilayətlərdən

bəy qonaqları gəlir. Alı bəy qonaqları ilə yeyib-içdikdən

sonra əylənmək üçün ova getməyi təklif edir. Atlar yə-

hərlənir, xüsusi geyimlərdə olan qonaqlar qatarlarını

çarpaz sinələrinə taxıb, silahlarını götürüb atlarına

minirlər. Ayaqları nallanmış atların ayaq səsləri kəndə

əməlli başlı səs salıbmış. Alı bəy anidən qərar qəbul

edir:

- Düşünürəm ki, ovumuza maraq qatmaq üçün

mütləq şair Əlini də özümüzlə aparmalıyıq. Mən artıq

yaşlanmışam, həm də biraz sərxoşam. Təklif edirəm

mənim əvəzimə ovu şair Əli etsin...(əslində burada bəyin

marağı qaynı şair Əlinin qoçaqlığını gələn dostlarına nü-

mayiş etdirmək olub).

Qonaqlar bəyin təklifini maraqla qarşılayır və şair

Əlinin kim olduğunu bəydən soruşurlar:
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- Şair Əli həm mənim qaynım, həm də ən yaxın

cavan dostumdur. Çox sərrast atıcıdır, gözündən bir ov

yayınmır. Atası Qasım kişi Şuşalıdır, Şuşa qalasındandır,

savadlı insan idi, hər yerdə Mirzə Qasım kimi tanınırdı.

1905-ci ildə ermənilərin Şuşada törətdikləri qırğın nəti-

cəsində oradan Yevlaxa gəliblər. Alı bəy qonaqlara

məlumat verir.

- Tanış olsaydıq çox şad olardıq-qonaqlar cavab verir.

Alı bəy təcili şair Əlini tapdırır və özləri ilə ova

aparır. Rəvayətlərə görə at belində gedə-gedə uçan quşu,

qaçan dovşanı peşəkarlıqla ovlayan şair Əli gələn

qonaqların xoşuna gəlir və ovun sonunda bəylərdən biri

silahını babam şair Əliyə bağışlayır.

Babası Alı bəyin və anasının dayısı şair Əlinin ov

ovlamaq xüsusiyyətlərini özündə daşıyan Fəhrad dayı

bir də görürdün gecənin yarısı at belində, tüfəng əlində,

yanında dörd-beş it səslənə-səslənə haradansa gəlir. Onun

gecələr haradansa gəlməsini tüfəng səslərindən bilirdik.

Həyətlərində bir neçə dəfə tüfəng atması onun gəlişini

bildirirdi. Elə öyrəşmişdik ki, hardasa qeyri adi hadisələr

baş verəndə birinci ağlımıza Fəhrad dayı gəlirdi. 

Partlayış səsi, qonşuların qışqırması, itlərin hürməsi

Fəhrad dayının gəlişinə oxşasa da nə qədər etsəm də heç

nə görə bilmirdim. Qəribə hiss idi, heçnə başa düşmürdüm,

biraz da qorxurdum, sanki elə bil yuxunun içində yuxu
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görürdüm. Hardansa anamın səsi gəldi. O çox həyəcanlı

danışırdı. Üzü görsənməsə də əlləri qan içində idi.

“Fəhradı vurdular, Fəhradın qolu üzülüb yerə düşmüşdü”

deyib ağlayırdı. Belə bir hadisə ilə qarşılaşmağı özümə

arzu etməsəm də dəvətsiz qonaq kimi gözlərimə hakim

kəsilmiş yuxularım məni dəli etmişdi. Ürəyim partlama

anına gəlib çatmışdı. Yuxuda yumruğumu ora-bura vu-

rurdum. Elə bilirdim nəfəs borumu kimsə əli ilə qapayıb.

Boğulmaqdan xilas olan adam kimi anidən ciyərlərimə

nəfəs çəkməyi bacardım, gözlərimi açdım. Qulağıma

itlərin səsi hələ də gəlirdi. Tərəddüd içində çaş-baş qal-

mışdım. O qədər həyəcan keçirmişdim ki, qan-tərin

içində idim. Sonuncu dəfə anamın səsi ilə “Fəhradı vur-

dular, Fəhradın qolu üzülüb yerə düşmüşdü” sözlərini

eşitsəm də bir neçə dəqiqə ətrafa diqqət edəndən sonra

başa düşdüm ki, gördüklərimin hamısı yuxu imiş. Olanların

yuxu olmasına əmin olmaq üçün yerimdən durub bayıra

çıxdım, evimizin zalında divardan asılmış saat 05:20-ni

göstərirdi. Hava hələ də qaranlıq idi, ətrafa nəzər saldım,

Fəhrad dayıgilin həyətlərinə boylandım, hər şey yerində

idi. Tam özümə gəlib yuxudan ayılsam da içimdə qeyri

adi bir narahatçılıq qalmışdı. Bir neçə dəqiqə bayırda

hava aldıqdan sonra yenidən otağıma qayıtdım. Yerimə

uzanmağa qorxurdum, təkrar yuxuya getməyi isə heç

istəmirdim. Öz-özümə təsəlli verib özümü sakitləşdirirdim.
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Hər şeyin keçdiyini düşünüb unutmağa çalışırdım. İşin

bu yerində gördüyüm yuxunun nə olduğunu başa düş-

məsəm də müxtəlif yerlərə yozmağa çalışırdım. Yuxu

yozmaqda peşəkar olmasam da bilirdim ki, yuxuda it

görmək o qədər də yaxşı əlamət sayılmır. Gənc ağlımla

düşünürdüm ki, yəqin məni istəməyənlər çoxdur, ona

görə yuxuda it görmüşəm. Fəhrad dayının qolunun düş-

məsini onun narahat xarakterli olması ilə bağlasam da

anamın yuxuda ağlamasını heç nə ilə əlaqələndirə bil-

mirdim.

Səhər açıldı, daxilən narahat olsam da üzdə heçnə

bildirmirdim, həm də yuxumu bölüşməyə qorxurdum.

Düşünürdüm ki, bu gecə gördüklərimi anam bilsə qəti

surətdə getməyimə maneçilik törədəcək, ona görə yuxumu

danışa bilmirdim. Rəhmətlik nənəm yuxusunu qarışıq

görəndə evdən çölə çıxmazdı, nə vacib işi olsa da təxirə

salardı. Anamın bu xasiyyətdə nənəmə oxşamasını isə

dəqiq bilirdim. Hətta bəzən yuxuyozmalara gülsəm də

gecə gördüyüm yuxu təbəssümümü üzümdən qaçırtmışdı.

Hərəkətlərimi nəzarətdə saxlamağa çalışsam da görünür

alınmırmış:

- Natiq, sənə nə olub? Olmaya-bilməyə yuxunu qa-

rışdırmısan? Bu gecə yaman narahat yatmısan, yuxuda

nəsə danışırdın. Sən heç vaxt gecə bayıra çıxan deyildin,

səhər tezdən çölə çıxmışdın, nəsə olmayıb bala?! 
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- Yox ay ana, hər şey yaxşıdır, sadəcə yorğun

idim. Dünən biraz tez yatdım, səhər də tez durmuşam.

Həm də yaxşıdı dəə, indidən yuxudan tez durmağa

alışmalıyam (sözdən çıxmaq üçün belə bir fikir də

ağlıma gəldi).

Ancaq mən elə fikirləşirdim ki, anam elə bilir mən

nədənsə qorxuram. Əsasən də elə ehtimal edirdim ki,

anam elə bilir mən məktəbə getməkdən qorxuram, fikrimi

dəyişmişəm. Bir neçə il keçdi, bu yuxu həqiqətə çevril-

dikdən sonra gördüklərimi anama danışmalı oldum.

Dəhşət içində ağlaya-ağlaya həqiqətləri etiraf edən anam

gözünü üzümdən çəkmirdi:

- Mən elə bilirdim sən məktəbə getməkdən qorxursan,

sən demə belə imiş...Yazıq Fəhrad, o bilsə idi ki, sən bu

yuxunu görmüsən ermənilərin atdığı partladıcını dəmir-

kəsən ilə kəsməzdi. İndi yazığın sağ qolu dirsəkdən

aşağı yoxdur, sol əli də işləmir. Çox heyif. 

***

Bakıdan imtahanlardan gəldiyimdən 4-5 gün keçmişdi.

Gündüzlər evdə, axşamlar isə məktəbimizin idman sa-

həsində idmanla məşğul olurdum. Kənddə çox adamlar

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə imtahan verdiyimi

bilirdi. Çoxları da elə bilirdi artıq qəbul olmuşam, bir

çoxları məni təbrik də edirdi. Artıq evdə də, kənddə də

mənə müvəqqəti qonaq kimi baxırdılar. Elə bir vəziyyət
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yaranmışdı ki, məni görən hər kəs nə vaxt gedəcəyim ilə

maraqlanırdı. Hətta suallara cavab verməkdən yorulmuşdum.

Gözlərim yolda, qulağım səsdə idi. Şakir müəllimdən xəbər

gözləyirdim. Hərdən də ağlıma gəlirdi ki, birdən olar ki,

qəbul ola bilmərəm. Nəsə bu barədə çox düşünürdüm.

Günlər keçdikcə həyəcanım artırdı. Gündəlik eyni rejimlə

yatıb-durub, dərslərimlə və idmanımla məşğul olurdum.

Evimizdə sakit bir vəziyyət yaranmışdı. Atam və anam

gün ərzində söz düşdükçə bu mövzuda danışsalar da əvvəlki

kimi ciddi müzakirələr getmirdi. Artıq on beş gün geridə

qalmışdı. Axşam saat yeddi-səkkiz radələri olardı, həyətimizin

qapısının ağzında maşın dayandı. Qapımız açıldı, gələn

Şakir müəllim idi. O içəri girən kimi atamı səslədi:

- Fazil, ay Fazil...

- Şakir, xoş gəlmisən, gəl, yəqin ki, şad xəbərlə

gəlmisən-atam Şakir müəllimi böyük hörmətlə qarşıladı.

Şakir müəllim çox sevincli görsənirdi, üzündəki

sevincdən bilmək olurdu ki, şad xəbərlə gəlib.

- Salam, axşamınız xeyir. Fazil, qəsəbəyə baxanda

bura çox sərindir. Adil ona görə həmişə deyir ki, kənd

rayondan çox sərin olur. Deyir mən hər bazar kəndə ge-

dəndə elə bil Murovdağa gedib-gəlirəm. Belə bir havada

çay içməyin başqa ləzzəti olar.

- Xoş gəlmisən, həmişə sən gələsən, düz on beş

gündür hər yoldan maşın keçdikcə elə bilirəm gələn
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sənsən, durub küçəyə baxıram görürəm başqa adamdı-

atam təkrar Şakir müəllimə xoş gəldin dedi. 

- Şakir dayı, xoş gəlmisiniz-mən də Şakir müəllimlə

salamlaşdım.

- Sağolun, xoş gününüzə gəlmişəm. Biraz işlərim

çox idi, dünən Bakıya getmişdim, işlərimi bitirib getdim

naxçıvanskiyə. Liseyin girişində sağda böyük lövhədə

imtahanlardan keçib liseyə qəbul olanların siyahısı vu-

rulmuşdu. Həəə, siyahıda Natiqin adını çox axtardım-

Şakir müəllim dərindən nəfəsini çəkdi.

Şakir müəllim danışa-danışa anam da gəldi:

- Şakir xoş gəlmisiniz, həmişə siz gələsiniz, Səlminaz,

uşaqlar necədir? Anam da Şakir müəllimə xoş gəldin

dedi.

- Sağol Şövkət bacı, hamımız yaxşıyıq, siz necəsiniz?

Eşitdim Natiqin naxçıvanskiyə getməsinə razı deyilsən?

- Biz də yaxşıyıq, sağolun. Bilirsən Şakir, mən

Natiqin hərbçi olmağına narazı deyiləm. Hərbçi olmaq

şərəfli işdir, ancaq mən istəyirdim 11-ci sinfi bitirib

getsin. Yaşı azdır, deyirəm birdən gedib çətinliyə dözə

bilməz. Deyirlər o məktəb yaman çətin məktəbdir. Nə

bilim vallah...Yenə də istəmirəm getsin.

- Həə, indi bilsən ki, Natiq artıq Cəmşid Naxçıvanski

adına Hərbi Liseyin kursantıdır, nə edəcəksən? Şakir

müəllim anama müraciət etdi. 
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- Qəbul olub? Atam səbr etmədi.

- Mən istəyirəm suala birinci Şövkət bacı cavab

versin-Şakir müəllim təkrar anama müraciət etdi.

- Mən həmişə Natiqlə fəxr etmişəm, o çox ağıllı

gəncdir. Siz deməsəniz də mən bilirəm ki, o qəbul olub.

Heçnə Şakir, nə deyəcəm ki, qardaş. Allah yolunu açıq

etsin. Bütün analar kimi mən də oğlumla fəxr edirəm.

Nə qədər çalışdım yolundan döndərim, alınmadı. Bu da

bir qismətdir...

- Onda elədirsə birinci səni təbrik edirəm, Natiq

qəbul olub. Fazil, gözün aydın, Natiq, səni də təbrik edi-

rəm-Şakir müəllim hamımızı təbrik etdi.

Hamımız çox sevinirdik, sevincimizin həddi-hüdudu

yox idi, anam da bizə qoşulub sevinirdi, ancaq könülsüz idi.

Tez süfrə açıldı, Allah verəndən yedik-içdik, söhbətlər

etdik, hər şey yaxşı idi. Artıq getməyimiz haqqında da-

nışırdıq:

- Yəqin ki, 15-20 günə komissarlıqdan çağırış vərəqi

gələcək-Şakir müəllim mənə müraciət etdi. 

- Bizə liseydə demişdilər ki, liseyə getmə vaxtımız

rayon, şəhər hərbi komissarlıqları tərəfindən bizlərə

əvvəlcədən yaşadığımız ünvanlarda çatdırılacaq. Dərslər

isə sentyabrın biri başlayacaq.

- Hə onda narahat olmaq lazım deyil, özüm siyahıya

şəxsən baxmışam. Natiq sən hər ehtimala qarşı hazır ol,
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bilmək olmaz. Gözləyək, çağırış nə vaxt gəlsə onda da

gedərik. Aparıb özüm də səni qoyacam liseyə. İşi görmüşük

sona kimi görək. Dedi və güldü.

- Sağol Şakir, bu işdə sənin əziyyətin çox oldu. Onu

da bil ki, Natiq əziyyət itirən uşaq deyil. O sənin adını

həmişə yüksək tutacaq, sən tarixi bir iş gördün. Bunun

nəticəsini indi görə bilməsək də bir neçə ildən sonra gö-

rəcəyik.

- Fazil, həyatda heçnəyi bilmək olmur. Biz bu barədə

o gün bizdə də çox söhbətlər etdik. Biz gənclərimizə gə-

ləcək üçün yol açmalıyıq, onlara hərtərəfli dəstək olmalıyıq.

İllər keçəcək biz həyatda olmayanda bizim yerlərimizi

onlar tutacaqlar. İkinci bir tərəfdən ölkəmiz çətin vəziy-

yətdədir, mən bir neçə dəfə bunu demişəm bizim peşəkar

zabitlərə çox ehtiyacımız var. Natiq kimi gənclər dövlə-

timizə çox lazımdır. Mən o imtahana gedəndə orada gör-

düyüm gənclərin hamısını Natiqə bənzədirdim. Onların

hər biri gözə görünməyən qəhrəmanlardır, onlar gələcəyin

generallarıdır, buna inanmaq lazımdır. On ildən sonra

Natiqin o qədər hərbçi dostları olacaq ki, biz hamımız

onlarla fəxr edəcəyik. Nəinki naxçıvanskinin məzunla-

rından, getdikcə Natiqin əhatəsi daha da genişlənəcək.

Bu nə nağıl, nə rəvayət, nə də yalan hekayədir. Ölkəmiz

düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxmaq üçün gücünü, qüdrətini

artırmalıdır. Bunun isə yalnız bir yolu var, iqtisadi gücü-
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müzlə bərabər mütləq döyüşkən ordumuz olmalıdır. Belə

bir deyim var “yaxşı hərbçi özündən ağır qızıla bərabərdir”.

Biz təkcə Natiq üçün yox, Natiqin timsalında bütün gən-

clərimizə dəstək olmaqla bərabər ölkə rəhbərliyimizin

ətrafında sıx birləşməliyik. Bütün rayonlarda, kəndlərdə

respublikamızın hər yerində, hər bir evdə bu təbliğat

sağlam ruhda aparılmalıdır. 

***

Şakir müəllim sözünü bitirdikdən sonra sağollaşdı

və getdi. Xəbər işıq sürəti ilə bütün kəndə yayıldı,

qohumlar, qonşular bildi. Küçədə, yolda kim məni gö-

rürdüsə hamı təbrik edirdi. Çətinliklərə baxmayaraq məq-

sədə doğru irəliləyib istəyə çatmaq başqa bir hiss idi.

Əsgərliyə getməyə hazırlaşan gənclər kimi biraz da

özümü yuxarıdan aparırdım. Hər kəsdən diqqət və qayğı

gözləyirdim. Artıq dərs oxumağı da, idmanla məşğul

olmağı da biraz dayandırmışdım. Gündəlik işim sinif

yoldaşlarımla, dostlarımla bir yerdə olmaq, axşamlar

kəndimizin mərkəzində domino, nərd oynayanlara baxmaq

idi. Atam da gah evdə, gah da işləri ilə bağlı harasa ge-

dib-gəlirdi. Hamımızın gözü komissarlıqdan gələsi nü-

mayəndənin yolunda idi. Atam bir neçə dəfə gedib hərbi

komissarlıqdan getməyimlə bağlı maraqlanmaq istəsə

də anam qəti etiraz etmişdi. Elə fikirləşirdi ki, əsgərlik

kimi burada da çağırışın əvvəli və sonu olur. Nə qədər
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desək də ki, “ay ana, burda hamını eyni çağıracaqlar,

gec-tez məsələsi yoxdur, məktəb sentyabrın biri başlayacaq”

bizimlə razılaşmırdı. Əsil istəyi isə fikirləşirdi ki, birdən

olar bəlkə çağırmazlar və mən də getmərəm.

Beləcə günlər ard-arda keçirdi. Havalar isə çox isti

idi, günəşin şuası qara dərimi biraz da qaraltmışdı. Yay

aylarında aran yerlərində günvurma ilə həkimə müraciət

edənlər həddindən artıq çox olurdu. Günvurma ilə bağlı

bizim də kəndlərdə ciddi narahatçılıqlar olsa da xəstəliyin

necə gəlib-getdiyini bilməzdik. Əlində qara çamadan,

içində dəmir iynə dəsti, üç-dörd adda da dərmanla

kəndləri ev-ev gəzən Süleyman həkim imkan vermirdi

ki, kənddə bir nəfər xəstəlikdən əziyyət çəksin. 1941-

1945-ci illərdə ikinci dünya müharibəsində tibb qardaşı

kimi döyüş yolu keçmiş Süleyman həkim kəndimizin

səyyar klinikası idi. Xəstələrini tək fonendoskupla (fo-

nendoskup-ürək və ciyərlərə qulaq asmaq üçün aparat)

müayinə edib xalq təbabəti ilə sağaldan həkim ən ağır

xəstəsinə uzaq başı bir iynə vurardı və yaxud bir ədəd

dərman verərdi. Əlli ildən çox həkimlik təcrübəsi olan

qocaman həkim xidmətləri ilə hər kəsin yüksək rəğbətini

qazanmışdı. Heç kəsdən təmənna güdməyən həkimin

başlıca məqsədi xəstələrini sağaltmaq idi. Otlardan, bit-

kilərdən dərmanlar hazırlayıb xəstələrinə pulsuz verərdi.

Vicdanı kimi üst-başı da həmişə təmiz və səliqəli olan
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həkim bir kənddən o biri kəndə çox vaxt ayaqla gedib-

gələrdi, hər kəsin harayına vaxtında yetişərdi. Yaşı çox

olsa da çox gümrah və çevik insan idi. Müharibədə fəda-

karlıqlarına görə dəfələrlə yüksək medal və ordenlərlə

təltif olunmağına baxmayaraq heç vaxt bundan sui-

istifadə etməzdi. Həkimliklə bərabər insan kimi səmimi

və təvazökar idi. Yüksək insani keyfiyyətləri ilə uşağın

da böyüyün də rəğbətini qazanmışdı. 

Başımın üstündə çoxlu adamlar var idi. Ürəyim su

istəyirdi, hərdən bədənimə soyuq tər də gəlirdi. Gözümə

alatoranlıq görünən insanlar ora-bura qaçırdılar. Ətrafdakı

səsləri qırıq-qırıq eşidirdim. Əllərimi kimsə möhkəm

sıxırdı, kimsə ağlayırdı elə bil yenə də yuxu görürdüm.

Ağrılarım olmasa da narahat idim. Hərdən üzümə şillə

də dəyirdi. Heçnə anlamırdım, nə baş verdiyini başa

düşmürdüm. Fəhrad dayının yuxu məsələsindən canımda

bir narahatçılıq da qalmışdı. Suda boğulan insan ətrafı

necə görürsə mən də o cür görürdüm. Uğultulu səslər

qulağımda əlavə küylər yaratmışdı. İtlərin səsini nə qədər

eşitməyə çalışsam da eşidə bilmirdim. Qonşuların səsi

gəlmirdi, bu nə yuxuya, nə də həqiqətə oxşayırdı. İynənin

qoluma sancıldığını hiss etdim. Ağrısı çox olmasa da

hissiyatımla dərmanın əzələmə yeridiyini bilirdim. Ət-

rafdakı qarışıq səslər get-gedə azalırdı. Gözümün qaçmış

fokusu yavaş-yavaş ağı-qaranı seçməyə başlayırdı.
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Əhvalım özümə qayıdırdı, nəfəsalmam normaya düşürdü,

vücudumu hiss etməyə başlayırdım, biraz özümə gəl-

mişdim. Ətrafa diqqətlə nəzər saldıqda ilk gördüyüm

insan Süleyman həkim oldu. Atam və anam başımın üs-

tündə durmuşdu. Alnımda nəm dəsmal var idi. Çarpayımın

sağında stulun üstündə Süleyman həkimin qara çamadanı

gözümə dəyəndə ürəkləndim və anladım ki, xəstələnmişəm.

İynənin qoluma sancılması, Süleyman həkimin qara ça-

madanı bunlar hamısı xəstələnməyim barədə əsaslı

şübhələr yaradırdı.

Narahat olmayın, gözlərini açdısa, sağa-sola baxdısa

qorxusu yoxdur, get-gedə düzələcək, gün vurub. İndi

belə xəstələrim çoxdur. Bu aylarda tərləyib soyuqlama

hallarına da çox rast gəlinir, uşaqları qorumaq lazımdır.

Baxdım boğazı da gəlib, yəqin ki, soyuq su da içib. Həm

də yəqin məktəbə qəbul olub onun sevincəyinə düşüb-

dedi və gülümsədi...Hərbi məktəb oxumaq çox çətin

işdir. İkinci dünya müharibəsində digər millətlərlə bərabər

azərbaycanlı zabitlər də məharətlə döyüşürdülər. Peşəkar

zabitlər hər şeyi bilirlər, onların bilmədikləri nəsə olmur.

Mən müharibədə komandirlərimdən çox şeylər öyrən-

mişəm. O illər xəyal kimi yadımda qalsa da heç vaxt

unuda bilmirəm. Çox gənc idim, döyüşlərdə yaralanmış

əsgər və zabitlərə tibbi yardımlar edirdik. Əvvəllər çox

qorxurdum, sonralar komandirlərim məni öyrətdilər, çox
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dəhşətli anlar idi. İndi yaşamağa nə var ki, o zamanlar

yeməyə çörək tapılmırdı. Adam o illəri xatırlamaq belə

istəmir. Ehh, bir şey üçün pis oluram ki, erməni kimi

qorxaq bir millət gəldi torpaqlarımızı işğal etdi. Çətindi,

çox çətindi, dözülməzdi. Qarabağ müharibəsində könüllü

getmək istəsəm də aparmadılar, dedilər yaşın çoxdur. Nə

bilim, Allah cavanlarımızı qorusun. O məktəb çox ağır

məktəbdir, əsil kişi məktəbidir. Oranı Heydər Əliyev

özü yaradıb, əvvəllər ora internat məktəbi adlanırdı.

Sonradan Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra oranın

adını dəyişdirib elədi hərbi lisey. Əvvəllər bilmirəm,

indi Heydər Əliyev o məktəbə çox diqqət ayırır. Çox

uzaqgörən şəxsiyyətdir. O nəsə bilməsə idi oranı yarat-

mazdı. Süleyman həkim danışa-danışa alnıma sığal

çəkirdi, indi temperaturu artıq otuz altıya enib. Bu dər-

manları da üç gün səhər axşam verin içsin. Qidalanmasına

yaxşı fikir verin, gələcəyin zabitidir, zabit nədir xəstələnmək

nədir...Mənimlə kiçik bir zarafat da edib ayağa durdu.

Yaxşı mən gedim, başqa xəstələrim də var, onlara da baş

çəkməliyəm. Yolum düşsə gəlib yenə də yoxlayacam.

Gün vurub, biraz da zəifləyib, boğazı gəlib, temperaturu

qalxıb nəticədə özündən gedibmiş. Yaxşı ki, yaxınlıqda

oldum, yoxsa ağır fəsadlar da ola bilərdi:

- Yaxşı ki, tez gəldiniz, Allah sizi elimizə-obamıza

çox görməsin-anam Süleyman həkimə minnətdarlığını
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bildirdi. Mən onun o məktəbə getməsinə razı deyildim.

İki aydır ki, bu uşaq sakit oturmur, gecə-gündüz qaçır,

idmanla məşğul olur, arıqlayıb çöpə dönüb. Ona görə də

zəifləyib. İmtahana getmişdi, oradan gələndən heç gözümə

yaxşı dəymirdi. İndi də bir günün içində halı-əhvalı

təmiz dəyişdi, düşdü yatağa. Yenə Allah sizdən razı

olsun. 

- Narahat olma qızım, hər şey düzələcək, mən

gedim-Süleyman həkim sözünə əlavə etdi.

Həkimə təşəkkürünü bildirən atam əlini cibinə salıb

pul vermək istəsə də o, buna qəti surətdə etirazını

bildirdi:

- Yox Fazil, ola bilməz. Sən kolxoz sədri işləyəndə

bizə çox hörmətlər etmisən. Üstəlik də sən hələ yox idin,

sənin atan şair Əli ikinci dünya müharibəsi illərində

32 il bu kəndə rəhbərlik edib. Çox mərd kişi idi, həmişə

qatarı sinəsində, tüfəngi çiynində, at belində gəzərdi.

Çörəkli-sulu adam idi, o dövrdə göstərdiyi fədakarlıqlara

görə dəfələrlə Stalin ordeninə layiq görülmüşdü. Özü də

qoy bu cavanlar da bilsin ki, sizin əsliniz Şuşalıdır. Sənin

baban Mirzə Qasım kişi Şuşadan gəlib. 1905-ci ilin

fevral ayında erməni terror təşkilatları Bakı, İrəvan, Zən-

gəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər yerlərdə azərbaycanlılara

qarşı kütləvi qırğınlara başlayıblar. Əlli min nəfərdən

artıq azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib.
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1905-ci ildə erməni dəstələri Şuşanın azərbaycanlılar

yaşayan məhəllələrinə hücuma keçiblər, yüzə qədər azər-

baycanlı öldürülüb, iyirmiyə qədər ev yandırılıb. 1905-ci

ilin dekabrında Əhməd bəy Ağaoğlunun başçılığı altında

“Difai” (Müdafiə) təşkilatı yaradılıb. 1905-ci il iyirmi

altı dekabrda Ağdərə rayonunun 500 nəfərlik Umudlu

kənd sakinləri Ağdama pənah apararkən yolda Avram

Hampanın dəstəsi tərəfindən qətlə yetiriliblər. 1906-cı

ilin iyul ayında erməni silahlıları ikinci dəfə Şuşaya

hücum edirlər. Bax sizin babanız Yevlaxa həmin illərdə

Şuşadan gəlib. İndi isə o gözəl yerlər murdar ermənilərə

qalıb. İnşallah ordumuz gənclərimizin sayəsində güclənər,

torpaqlarımız düşmən tapdağı altından azad olunar. Allah

o günü bizə göstərsin-Süleyman həkim böyük tarixi

faktlara toxundu. 

Amin, Allah arzumuza çatdırsın-atam və anam

həkimin sözünə qüvvət verdi. 

Müalicəmin üçüncü günü idi, Süleyman həkimin

təyin etdiyi dərmanlar bitmişdi. Özümü çox yaxşı hiss

edirdim. Həyat rejimim əvvəlki kimi öz normasına düş-

müşdü. Üç gün ərzində evdə yataq vəziyyətində olmağım

aktiv həyat fəaliyyətimi biraz məhdudlaşdırmışdı, gəzintiyə

çıxmağa ehtiyac var idi. Kənddə yaşadığımız üçün uzaq

gedəsi bir yerimiz də yox idi. Kəndin o başından bu

başına bir kilometr ancaq olardı. Yaşlı insanlar ilə bərabər
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axşamlar cavanların da cəmləşdiyi yer mağazanın ətrafı

olardı. Sovet dövründən qalmış köhnə mağaza binası

kəndin düz mərkəzində yerləşirdi. Elə bu səbəbdən də

stolüstü oyun həvəskarları axşamlar kəndin mərkəzinə

cəmləşib domino və nərd oynayırdılar. Oyunlar o qədər

maraqlı gedirdi ki, hərdən oyun üstündə yarı zarafat, yarı

ciddi mübahisələr də düşürdü. Hətta dominonun daşları

taxta stolun üstünə elə vurulurdu ki, “altı qoşa”nın səsi

kəndə yayılırdı. Stəkanlarda atılan zərlərin səsi isə nərd se-

vərlərə xüsusi zövq verirdi. Oyunlar küçədə ayaq üstə get-

diyindən oyun müddətində oyunçular ayaqüstə dururdular.

Həmişə oyun meydanına yaxınlaşanda tək bir nəfərin əy-

ləşdiyi müşahidə olunurdu. Bu bizim kəndimizin fəxri,

birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və qazisi Arzuman

Məmmədov idi. Arzuman Məmmədov 1992-ci ildə Kəl-

bəcərdə gedən ağır döyüşlərdə bir ayağını itirmişdi. Ayağının

amputasiya (amputasiya-ətrafın, yaxud hər hansı orqanın

perferik hissəsinin cərrahi yolla kəsilməsi) olunması,

keçirdiyi ağır cərrahi əməliyyatlar Arzumanın xarakterini

tamamilə dəyişmişdi. O həmişə əsəbi və gərgin görsənirdi.

Daxilən səmimi və sakit olan insan anidən əsəbiləşib səs-

küy salırdı. Nə olursa olsun heç kim Arzumanın qəlbinə

dəymirdi. Əksinə oyun üstündə mübahisələr düşəndə hamı

sakit durub qəhrəmanımıza öz hörmətini göstərirdi. Arzu-

manın ayağının amputasiya olunması kəndimizdə faciə
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kimi qarşılansa da, onun mərdliyi həm də hamımızın qürur

yerinə çevrilmişdi. Keçdiyi döyüş yolundan danışmağı o

qədər də sevmədiyi üçün heç kim də ürək edib soruşmurdu.

Axşam saat altı-yeddi radələri olardı, evimizdən

çıxıb yavaş-yavaş mağazaya doğru getdim. Həmişəki

kimi oyunçuların səsi kəndi bürümüşdü. Xaləddin həkimin

səsi oyunçuların içindən xüsusi seçilirdi. Barmaqlarının

arasında yeddi daşı zorla tutsa da oyun zamanı yerə

gəldiyi daşın səsi tapança kimi açılırdı. Oyunçu yoldaşı

istəmədiyi daşı verəndə isə elə əsəbiləşirdi ki, bir neçə

dəqiqə özünə gələ bilmirdi. Daimi domino oyunçularının

səslərinə o qədər alışmışdıq ki, kənardan kimin-kimə

qarşı oynadığını gülüşlü və əsəbi səslərdən bilirdik. Ar-

zumanın möhkəm səsi gəlirdi. Bəhman dayı ilə uduz-

maqlarını bir yerdə müzakirə edə-edə günahlarını bir-

birinin üstünə atırdılar. Tərəf müqabilini sakitləşdirməyə

çalışan Bəhman dayı yaşda böyük olsa da özünü təmkinli

aparırdı. Oyunçuların əsəbiləri tez alışdığı kimi, tez də

sönürdü və ciddi söhbətin axırı həmişə zarafatla davam

edirdi. Mənim oyunçuların yanına yaxınlaşmağım mü-

bahisənin zarafat hissəsinə düşdü:

- Xoş gəldin, Natiq, necəsən? Qonşu, eşitdim yaman

xəstələnmisən, nə olmuşdu? Keçmiş olsun.

- Salam, oyunçu aparsın. Hə Arzuman, biraz xəstə-

lənmişdim, Süleyman həkim sağolsun, sağaltdı. 
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- Allah onun köməyi olsun. O bu kəndə çox böyük

kömək edir. Həə bir də qonşu, səninlə neçə vaxtdır

görüşə bilmirəm, kənddə hamı səndən danışır, eşitmişəm

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə daxil olmusan,

xeyirli olsun-Arzuman mənimlə söhbət edə-edə oyunçuların

gözləri domino daşlarında olsa da diqqətləri bizdə idi.

- Hə Arzuman, çox sağol, Allah razı olsun. Artıq

imtahanların cavabları çıxıb, qəbul olmuşam.

- Çox yaxşı, çox sevindim. Bizim kəndimizdən ilk

şəxssən ki, o liseyə qəbul olursan. Səninlə fəxr edirik.

- Yox, yox! O nə sözdür! Mən hələ heçnə etməmi-

şəm, sadəcə məktəbə qəbul olmuşam, sən isə torpaqla-

rımızın uğrunda ayağını itirmisən. Biz səninlə fəxr

edirik, sən nəinki kəndimizin, həmçinin bütün Azər-

baycanın fəxrisən. 

- Sağol Natiq. Bir vaxt olacaq ki, biz hamımız siz-

lərnən fəxr edəcəyik. Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi

Liseyi bitirən zabitlər gələcəkdə dövlətimizə çox lazım

olacaq. Mən bunu bir döyüşçü kimi deyirəm. Dövlətimizə

sizin kimi oğullar lazımdır ki, o erməni alçaqlarının

anasını ağladıb torpaqlarımızı azad etsinlər, qaçqınlar

qayıtsınlar öz yerlərinə, ölkəmiz rahatlığa çıxsın. Birdən

fikirləşib öz-özündə deyərsən ki, siz torpaqları ermənilərə

niyə vermisiniz ki, biz də qaytaraq alaq-Arzuman əsəbi

halda sözünə əlavə etdi.
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Artıq domino oynayanlar oyunlarını dayandırıb bizə

baxırdılar. Arzuman yavaş-yavaş özündən çıxırdı:

- Bilirsən, bizim vaxtımızda rəhbərimiz yox idi. Si-

lah-sursat, yemək, geyim, dərman hamısı qıt idi. Qalmışdıq

ortalıqda. SSRİ dağılandan sonra 1991-ci ildə Azərbaycanda

milli orduya ilk hərbi xidmətə birinci 1973-cü il təvəllüdlər

gedib. Yəni bizim yaşıdlar çağırılıb. Mənim hərbi xidmətə

ilk gedişim 1992-ci il mart ayının on ikisi olub. Həmin

vaxtlarda dövlət, ordu yox idi, hər şey təməl daşından

qurulurdu. Mən Kəlbəcər, Ağdərə istiqamətində döyüş-

müşəm. O vaxtı bizi o istiqamətdə idarə edən komandirimiz

general-mayor Zaur Rzayev idi. O, Moskvada M.V.Frunze

adına Hərbi Akademiyanı bitirmişdi. Çox savadlı və

qorxmaz insan idi. Gecə-gündüz bizimlə bir yerdə

səngərdə döyüşürdü. Bizim hamımızı döyüşlərə o hazır-

layırdı. Hər şey tək onun ümidinə qalmışdı. Başqa rütbəli

zabitlər olsa da çox az idi. Bizi döyüşə aparanda əvvəl

mən adi atıcı idim, 5.45 kalibirli avtomat silahım var idi.

Sonradan bizi beş-on günün içində topçu ixtisası üzrə

hazırladılar, sonadək elə topçu kimi də döyüşümə davam

etdim. İndi şükür Allaha ordumuz yavaş-yavaş güclənir.

Heydər Əliyev hərbi məktəblərə diqqəti artırıb. Türklərlə

birgə zabit kadrları hazırlayırlar. Yeni və müasir silahlar

almağa başlayıblar. Əliyev xarici ölkələrlə güclü hərbi,

siyasi əlaqələr yaradır. O kişi ağıllı və siyasətçi insandır.
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Görəcəksiniz on beş-iyirmi ildən sonra torpaqlarımız da

düşmən tapdağından azad olunacaq. 

Tək ayaqla, qoltuqağacında üç-dörd metr radiusda

əsəbi və gərgin halda o qədər danışmışdı ki, qoltuqağacının

izləri yeri əsil müharibə meydanına çevirmişdi. Hərdən

qoltuqağacına söykənib deşik-deşik olmuş yerə salamat

ayağını elə vururdu ki, az qalırdı yer paralansın. Arzuman

bu günə kimi heç kimə danışmadığı müharibənin acıla-

rından, yaralanmasından, itgin və şəhid olmuş dostlarından

danışırdı. Danışdıqca gözləri dolan qəhrəmanımız tez-tez

əlini çiynimə qoyurdu. O, müharibəni belə xatırlayırdı:

- 1992-ci ilin may ayının 27-si günü bizi Bakıda

Şıxov qəsəbəsində yerləşən “N” saylı hərbi hissədən

Murovdağ, Kəlbəcər istiqamətində döyüşə apardılar. Mən

əvvəl adi atıcı olsam da sonradan bayaq dediyim kimi

topçu oldum. Çox ağır döyüşlər gedirdi. Biz tapşırığa

uyğun həm Kəlbəcər, həm də Ağdərə istiqamətində dö-

yüşürdük. Bizə ara-sıra kömək gəlsə də əsasən o istiqa-

mətdə bizim hərbi hissə vuruşurdu. 1992-ci ilin iyul

ayının on ikisi günü Kəlbəcər rayonunun Qozlukörpü

kəndində ermənilər tərəfindən atılmış qrad mərmisi ya-

nımıza düşdü. Mən və mənimlə bərabər altı nəfər döyüş

yoldaşım ağır yaralandıq. Bir nəfərimiz isə qəhrəmancasına

şəhid oldu. Həmin günü bizi apardılar Kəlbəcər rayonuna.

Mənim ayağımı orda ampuyasiya etdilər. Dörd gün
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qaldım Kəlbəcərdə. Dörd gündən sonra bizi vertolyot ilə

apardılar Bakıya Papanin Hospitalına. Altı aydan çox

orada yatdım. Yaralanan zaman həddindən artıq qan itir-

mişdim. Yaralandığım günü hadisə belə olmuşdu:

- Bizim rotamız Qozlukörpü kəndinin gizli yerində

yerləşirdi, meşənin içindəydik. Bizə verilmiş koordinatlar

əsasında səhər tezdəndən başlayaraq düşmənin mövqey-

lərini vururduq. Altı ədəd topumuz, iki ədəd qradımız

var idi. Əsasən Sərsəng su anbarı, Dovşanlı, Vəng,

Drmbon (Heyvalı-Azərbaycan Respublikası Kəlbəcər ra-

yonunun inzibati ərazi vahidində kənd, 1992-ci il 29 de-

kabra qədər adı Drmbon olub) kəndləri istiqamətlərdə

atırdıq. Döyüşümüz 1992-ci ilin iyul ayının on ikisi

günü səhər saatlarından axşam saat 6-ya kimi davam

etdi. Qəfildən düşmən bizi qrad atəşinə tutdu və dediyim

kimi mən və mənimlə bərabər altı nəfər döyüş yoldaşım

ağır yaralandıq, bir nəfərimiz də şəhid oldu. Biz hərbi

hissədən 1992-ci ilin may ayının iyirmi yeddisi günü

döyüşə yollananda 1200 nəfər döyüşçü getmişdik. Üç-

dörd aydan sonra cəmi 100-120 nəfər qalmışdıq. Mən

yaralanıb Papanin Hospitalına göndəriləndən sonra mənim

döyüş yoldaşlarım da yaralanıb gəlmişdi. Onların dediyinə

görə bizim hərbi hissəmizin çoxu şəhid olub, yaralanıb

və itgin düşüb. Bir də şərəfsiz ermənilər bizimkiləri ən

çox snayper ilə vururmuşlar. Onu da deyim ki, ermənilər
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tərəfindən çoxlu xarici muzdlular da döyüşürdü. Qara-

dərililərdən belə varıydı. Əksəriyyəti yaşlı döyüşçülər

idi. Bizim tərəfdən isə, ancaq özümüz idik. İçimizdə

cəmi üç-dörd nəfər Rusiyada xidmət edib gəlmiş azər-

baycanlı zabit və gizirlər var idi. Döyüş müddətində bir

neçə dəfə əsir düşmək təhlükəsi ilə üz-üzə də qalmışdıq.

Ağdaban kəndi istiqamətində hava çox dumanlı idi, yolu

səhv getmişdik. Yaxşı ki, içimizdə olan zabit bizi yolda

saxladı. Peşəkar zabit olmaq başqadır. Bizə belə zabitlər

mütləq lazımdır. Mən o illəri görmüşəm. Əsgərin yanında

yaxşı komandiri olanda əsgər heç vaxt qorxmur. 

Bax belə. Müharibə çox çətindir. Müharibə etmək

üçün danışmaq yox, əməli işlər görməlisən, rəhbərin,

ağılın, pulun və qeyrətin olmalıdır: 

- Düz yol seçmisən, get yolun uğurlu olsun. Eşitdiyimə

görə Şövkət xala sənin hərbi liseyə getməyinə razı

olmayıb. Başa düşmək olar, bütün analar hamısı belədir.

Analar istəmir ki, biz əziyyət çəkək. Şövkət xalaya mən

özüm də deyəcəm. Müharibədən beş-altı il keçməsinə

baxmayaraq bu gün də anam mənim ayağımı belə görəndə

gözündən yaşı uşaq kimi ələyir. Biz oğullar bunu başa

düşməliyik, ancaq arvad kimi qaçıb gizlənmək bizim ki-

şiliyimizə yaraşmaz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin,

qazilərimizə şəfa versin. Bütün bağçalar, məktəblər,

idarələr hamısı qaçqın ailələridir. İnsanlar yay-qış va-
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qonlarda yaşayırlar. Başa düşənlər başa düşür, başa düş-

məyənə yüz dəfə desən də xeyri yoxdur. Mən döyüş

görmüş adam kimi deyirəm ki, bizim ağıllı, savadlı za-

bitlərimiz olmasa xeyri yoxdur. Erməni Tərtərdən biraz

o tərəfədir. Bir yanımız Goranboydur, uzağı 20-30

kilometr məsafəmiz var. Bir dəfə də hücum etsələr

Yevlax, Bərdə olmayacaq. Səhər müharibə başlasa o al-

çaqlar birinci Tərtəri vuracaqlar. Çünki Tərtər onların əl-

lərinin içindədir. Oranı vuracaqlar ki, mülki əhali həlak

olsun, ölkədə xaos yaransın. Ümumiyyətlə, ermənilər

xalqımıza qarşı əllərindən gələn pislikləri etməkdən çə-

kinmirdilər. Müharibənin gedişatında və müharibədən

sonra da saysız-hesabsız təxribatlar törədirdilər, gətirib

kəndlərdə, yollarda minalar qururdular, çaylara, otlaq

sahələrinə mərmilər atırdılar ki, insanlar toxunduqda

partlasın və soydaşlarımız həlak olsunlar. Bundan da

əlavə müharibə vaxtında Tərtər istiqamətində o qədər

atılıb partlamamış mərmilər var idi ki, nə qədər insanın

həyatına son qoyub. 1992-1993-cü illərdə hər kəsin

əlində silah, patron olması adi hal almışdı. 

Söhbətinə davam edən qazimiz hər şeyi sadə və

olduğu kimi danışırdı. Biz hamımız kənd adamı olsaq da

hər şeyi yaxşı başa düşürük. Bilirik ki, erməni çox xain

millətdir. Heydər Əliyev isə erməniləri bizdən yüz qat

yaxşı tanıyır. Bilir ki, onlar şərəfsizdilər, ona görə də o
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insan sizin kimi gəncləri ətrafına yığır. Hər kənddən, hər

şəhərdən hərbi məktəblərə adamlar yığdırır, pulsuz oxut-

durur, hər şeylə təmin etdirir. 

İki saata yaxın söhbətimiz getdi. Ətrafda olanlar

qəhrəmanımızın söhbətlərinə dəstək verirdi. Hamının

mimikası dəyişmişdi, hər kəsin üzündə vətənə sevgi,

düşmənə nifrət hissləri görünürdü. Artıq gecə düşmüşdü,

hamı yavaş-yavaş evinə qayıdırdı. Söhbətimizin davamını

yolboyu edə-edə evimizə tərəf getməyə başladıq. Bir

küçədə qalsaq da, Arzumangilin evləri bizdən iki ev

yuxarıda idi. Evimizin yanına çatanda sağollaşmalı

olduq:

- Yaxşı Natiq, birdən olar ki, görüşmərik, sənə yaxşı

yol. Heç nəyə fikir vermə, get məktəbini oxu, inşallah

görüşərik.

- Sağol Arzuman, çox maraqlı söhbətlər etdin,

diqqətlə dinlədim və çox şeyləri öyrəndim. Sağol..

Arzuman ilə sağollaşıb həyətimizə daxil oldum:

- Ay bala harda idin? Bəs sən xəstə deyildin? Yolda

söhbət etdiyin kim idi? 

- Mağazanın yanında idim ana. Arzuman ilə söhbət

edirdim.

- Arzuman nə danışırdı? Ayağı necədir?

- Heç ana, Qarabağdan, döyüşlərdən danışırdı. Ayağı

da belə dəə, necə olacaq, yazığın əsəbiləri də pozulub.
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- Onun da başı çox bəlalar çəkib. Hamaya xalan Ar-

zumanın adı gələndə göz yaşlarını saxlaya bilmir. Deyir

Arzumanın ayağının o vəziyyətdə olmasına dözə bilmi-

rəm.

- Məktəbə daxil olmağını bildi? Atam soruşdu.

- Hə ata, bildi. Elə ona görə də söhbətimiz uzun

çəkdi, çox maraqlı danışırdı. Müharibədən elə hadisələr

danışdı ki, adam dəhşətə gəlir. Ermənilərə çox nifrət

edir. 

- Edəcək də ay bala, o müharibə görüb. Bir də ki,

ermənilərə hamı nifrət edir, onlar bizim düşmənlərimiz-

dir-atam sözünə əlavə etdi.

Səhər həftənin bazar günüdür, ola bilər Adil əmin

bizə gəlsin. Sənin məktəbə daxil olmağını bilməz, yazıq

bütün günü Yevlaxdan Ağdama gedib-gəlir. Ağdam işğal

olunandan sonra onun da həyatı çətinləşdi. O da bir

rahat gün görmədi. Ağdamın işğalı ilə bağlı söhbət

düşəndə əmin çox pis olur. Orada olan ağır günlərdən

danışanda adamı dəhşət bürüyür. Ağdamın məscidi məh-

kəmə binasının düz yanında olub. Əmin and içir ki,

məscidə hər gün onlarla yaralı, şəhid gətirilirdi, ağlaşmanın

səsindən otağımda otura bilmirdim. Əmin səhər gəlsə

deyərəm o vaxt baş verən hadisələrdən sənə geniş məlumat

versin. Bunlar bir tarixdir. Bu məlumatları bəlkə də siz

heç yerdə oxumayacaqsınız. Gələcəyin zabiti kimi bunlar

141

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



sizə lazımdır. Ağdam işğal olunanda əmin Ağdamın

məhkəməsinin sədri olub, o çox tarixi məlumatları bilir. 

***

Yay aylarında Yevlaxın isti havası rayonun özündə

daha çox hiss olunurdu. Rayon mərkəzindən Tərtərə

doğru iyirmi kilometr məsafədə yerləşən kəndimiz yay

aylarında rayonun özünə nisbətən sərin olurdu. İşdən

vaxt etdikcə həftənin bazar günləri axşam saatlarında

kəndə gələn əmim həyətimizdə çay içməmiş getməzdi.

Axşama doğru əsən mehin Murovdağdan gəldiyini

deyərək Qarabağla bağlı xatirələrini yada salıb Kəlbəcərdə

keçən günlərindən danışardı. Aşıq Ələsgərin, Səməd

Vurğunun, Bəhmən Vətənoğlunun yaradıcılığını dərin

bilməklə yanaşı həm də onların yaradıcılıqlarını çox

ciddi tədqiq edərdi. İctimai mövzularda söylədiyi fikirləri

müqayisə və bənzətmələrlə ifadə edərək əsil hakim kimi

cümlələrinin sonunu qanuna bağlayardı. Dadlı-duzlu

söhbətləri ilə ədəbiyyatın və tarixin incəliklərinə nəzər

salıb ara-sıra vətən, təbiət mövzularında şeirlər deyərdi.

Keçmişdən danışmağı xoşlasa da gələcəyə çox inamla

baxardı. Ata yurduna gəlişi ilə cavanlaşdığını hər dəfə

dilinə gətirən “zəhimli hakim” bağımızın susuzluqdan

yandığını görəndə uşaq kimi kövrəlirdi. Kəndimizin

meşə təsərrüfatının, bağ-bağatının ermənilər tərəfindən

məhv edildiyini xüsusi vurğuluyaraq Tərtər çayının əhə-
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miyyətindən danışardı. Mənbəyini Kəlbəcər dağlarından

götürən Tərtər çayının üzərində inşa olunmuş Suqovuşan

və Sərsəng su anbarlarının mənfur ermənilər tərəfindən

bağlanması Tərtər, Goranboy və Yevlaxın Tərtərə doğru

uzanan kəndləri üçün ən ağır zərbə olduğunu deyib

kədərini gizlədə bilmirdi. Həyatını qanunların keşiyində

sipər etmiş “haqq hakimi” ermənilərin etdikləri vəhşilikləri

qəbul edə bilmirdi. Ermənilər tərəfindən tökülmüş qanların

insanlığa və bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət olduğunu

və bu cinayətləri törətmiş erməni vandallarının tezliklə

cəzalandırılacağını deməkdən çəkinmirdi. 

Atamın ehtimalı bu dəfə də özünü doğrultdu. Kən-

dimizin girişindəki avtobus dayanacağının yanından yaşıl

rəngli 06 markalı jiquli eyvanımızdan görsəndi. Gələnin

əmim olduğunu deyən atam həyət qapımızı açmağı

bildirdi. Tez düşüb qapını açdım. Maşın birbaşa həyətə

daxil oldu. Əmimin gəlişini həmişə xüsusi təntənə ilə

qarşılayırdıq, bu dəfə də elə oldu. Bütün ailə üzvlərimizlə

səmimi və mehriban görüşdükdən sonra həyətimizdə

kölgə düşən bir yerdə stol qoymağı atamdan xahiş etdi.

Yemək yeməyəcəyini əvvəlcədən bildirən əmim ürəyi

yaxşı bir çay istədiyini dedi. Tez həyətimizdə stol qoyuldu,

anam isə çay süfrəsi üçün hazırlığa başladı. Əmimlə

atam nədənsə danışıb hərdən də gülə-gülə maraqlı söhbət

edirdilər. Mövzunun nə olduğunu dəqiq bilməsəm də
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məndən danışmadıqlarına əmin idim. Bir neçə dəqiqədən

sonra çay hazır oldu. Anamın süzdüyü çayları süfrəyə

mən aparmalı oldum. Bu məqamda diqqətin mənə yö-

nəlməsi təbii idi:

- Adil, yəqin ki, xəbərin yoxdur-atam əmimə müraciət

etdi.

- Nədən, nə olub ki?

- Natiq Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə

daxil olub.

- Nə vaxt, bizim niyə xəbərimiz yoxdur? Özünə də

bir çay gətir gəl əyləş-əmim üzünü mənə tutub sözünə

əlavə etdi.

Anam mənim üçün də çay süzüb süfrəyə gətirdi.

Tez özüm üçün stul gətirib əyləşdim:

- Həə, çox gözəl, deməli hərbçi olmaq istəyirsən? 

- Bəli əmi, zabit olacam. 

- Bilirsən də bu yol çox ağır yoldur, səni çox çətin

sınaqlar gözləyir. Məktəb nə vaxt başlayacaq? Əmim

soruşdu.

- Sentyabrın biri başlayır. Məktəbin çətin olması

barəsində bilirik, deyib oxuyacam. Anası razı olmasa da

özü çox istəyir-atam əlavə etdi. 

- Əsas özüdür-əmim qısa cavab verdi. 

- Dünən axşam Natiqlə biraz söhbət etdik, dedim

ola bilər səhər əmin bizə gəlsin.
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- Həə, çoxdandır gələ bilmirdim, işlərim çox idi.

Dünən ürəyim kəndin havasını istədi, dedim nə olursa-

olsun səhər gedəcəm. 

- İndiyənə kimi bu kənddən Naxçıvanskini heç kim

oxumadığına görə Natiqin ora qəbul olması hamıya

maraqlı gəlir. Hamı deyir çətindir. Dünən Umudun oğlu

Arzuman Natiqlə bir qədər söhbət edib. Kəlbəcərdə

keçdiyi döyüş yolundan, yaralanmasından danışıb. O

vaxtı o ölümdən qayıtdı. Arzumanın söhbətləri Natiqi

çox təsirləndirib. Dedim səhər əmin gəlsə deyəcəm

Ağdam haqqında da sənə geniş məlumat versin. Orada

olan döyüşlərdən danışsın: 

- Həə, o vaxtı yadımdadır, Umudun oğlu Kəlbəcərdə

ayağından yaralanmışdı, səhv etmirəmsə ayağının birini

də kəsiblər.

- Hə Adil, ayağının biri yoxdur. Çox mərd oğlandır-

atam əlavə etdi.

Ağdamın işğalı mənim yadımdan heç vaxt çıxmır.

Heç vaxt inanmazdım ki, Ağdam işğal olunar:

- 1993-cü ilin iyul ayının əvvəllərindən düz iyirmi

üçünə kimi Ağdam şəhəri ermənilər tərəfindən ağır artil-

leriya atəşlərinə tutulub. Şəhərə xeyli sayda ciddi ziyan

vurulub. Ermənilərin şəhərə aramsız atəşləri nəticəsində

insanlar evlərində oturmağa belə qorxurdular. Hər kəs

təhlükə altında yaşayırdı. Mən həmin vaxtı Ağdamın
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məhkəməsinin sədri idim. Bütün rayon rəhbərliyi kimi

mən də gecə-gündüz iş başında idim. Günümüz səngərlərdə

keçirdi. Əsgərlərə yardımlar aparırdıq, müxtəlif yollarla

silah-sursat əldə edib cəbhəyə kömək edirdik. Biz o za-

manlar həm hərbi, həm də hüquqi cəbhədə vuruşurduq.

Tapdalanmış hüquqlarımızı bərpa etməklə yanaşı insanları

düşmənin atəşlərindən qoruyurduq. Bir dəfə yadımdadır

səngərdə sursat tükənmişdi. Gəldim Yevlaxa, atanla

birlikdə getdik Qarabağ kanalının yanındakı hava hücu-

mundan müdafiə divizionuna. Oranın komandirinin Fazil

ilə münasibətləri yaxşı idi. Xahiş edib iki yeşik avtomat

patronu aldıq. Təcili qayıtdım Ağdama, apardım patronların

hamısını verdim könüllü döyüşçülərə. Bilirsən, o vaxtı

bir patrona da ehtiyac var idi. Müdafiəni saxlamaq üçün

əlimizdən gələnləri edirdik. Məhkəmənin, prokurorluğun

və polisin binası bir yerdə yerləşirdi. Prokuror binanın

həyətində yeraltı sığınacaq düzəltdirmişdi, ermənilər

şəhəri atəşə tutanda girirdik həmin sığınacağa. Son günə

kimi Ağdamı tərk etmədik. Yaralılar, şəhidlər həddindən

artıq çox idi. Ağdamın məscidi məhkəmə binasının

yanında idi. Hər gün onlarla şəhid gəlirdi, məsciddə

gedən ağlaşmaları otağımdan eşidirdim. Çox çətin və

ağır günlər idi. Ağdam döyüşçülərinə o vaxtı rəhmətlik

Şirin Mirzəyevlə Allahverdi Bağırov başçılıq edirdi.

Bizim onlarla görüşlərimiz tez-tez olurdu. Hər ikisi çox
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vətənpərvər və qorxmaz döyüşçülər idi. Şirin Mirzəyevin

əsli Şuşadan idi, özü Xankəndində doğulmuşdu, Ali

Hərbi təhsilli idi. Ağdamın müdafiəsində Şirin Mirzəyevin

və Allahverdi Bağırovun zəhmətləri danılmazdır, biz

bunların canlı şahidləriyik. Allah hər ikisinə rəhmət etsin.

O illərdə ölkədə hərbi-siyasi vəziyyət həddindən artıq

ağır və gərgin idi. Qanunsuzluq baş alıb gedirdi. Ermənilər

daxildən kiçik qruplarla təxribatlar törədirdilər, ayrı-ayrı

yerlərdə əhaliyə qarşı qanunsuzluq edirdilər. Bütün

yollarla çalışırdıq ki, ermənilərin qanuna zidd hərəkətlərinin

qarşısını alaq. Yadımdadır ki, Ağdamın işğalından əvvəl

Xocalıda baş vermiş dəhşətli hadisələri görüb mən özüm

Milli Məclisə qanun layihəsi hazırlamışdım. O layihə

Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı hüquqi bir sənəd idi.

Orada bir neçə məsələni əsas götürmüşdüm. Bildirmişdim

ki, vətəndaşlıq haqqında qanuna bəzi dəyişikliklər edilsin.

Bundan əlavə vətəndaşlığın əldə olunması, vətəndaşlığın

itirilməsi, vətəndaşlığa xitam verilməsinin əsasları haqqında

təkliflər etmişdim və bununla bağlı referendum sorğusu

hazırlamışdım. Orada suallar qoyaraq təklif etmişdim ki,

Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin içərisində

referendum keçirilsin. Referendumda suallar qoyulsun

ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan və-

təndaşlığını qəbul edirlər, yoxsa yox? Əsas bu iki sualı

qoymuşdum. Yazmışdım ki, əgər vətəndaşlığı qəbul edir-
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lərsə çox yaxşı, qəbul etmirlərsə onda onların vətəndaş-

lıqdan məhrum edilməsi barəsində Milli Məclis qərar

qəbul etsin. Bununla bağlı bütün məsələləri qanunun tə-

ləblərindən irəli gələn formada layihəyə əlavə edib

aidiyyatı şəxslərə göndərmişdim. Bildirmişdim ki, bu la-

yihəni mərkəz Bakıya çatdırsınlar və hakimiyyət bundan

səmərəli istifadə etsin. 

Ölkəmizin düşdüyü ağır və çətin vəziyyətdən istifadə

edən erməni terror birləşmələri ard-arda şəhər və rayon-

larımızı, qəsəbə və kəndlərimizi işğal edirdilər. Günahsız

insanlarımızı amansızcasına qətlə yetirirdilər. Yaşının az

olmasını nəzərə alaraq mən sənə çox şeyləri deyə

bilmirəm. Ermənilər xalqımıza qarşı çox vəhşiliklər

ediblər, qız-gəlinlərimizin namusuna toxunublar... Başqa

nə deyim ki? Əlimdə əlacım olsa yer üzündə yaşayan

bütün ermənilərin hamısını həbs edib, ölüm hökmünə

məhkum edərəm. 

Hakimlik təcrübəmdə yüzlərlə ağır cinayətlər gör-

müşəm. Onların içərisində öz yaxınlarını xüsusi aman-

sızlıqla qətlə yetirənlər də olub. Belə hallarda ədalətli

qərar verməyin nə qədər çətin olduğunu vicdanlı hakimlər

yaxşı bilir. Demək istədiyim odur ki, mən belə hallarda

heç vaxt hisslərimə qapanmamışam. Həmişə soyuqqanlı

olub, qanunun aliliyini qorumuşam və ədalətli hökm çı-

xartmağa çalışmışam. Hətta görəndə ki, müttəhimin göz-
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lərində sağlam baxışlar var, etdiyi cinayətdən səmimi

peşmandır, onun qəlbinin döyüntülərini eşidib Allaha

xatir biraz yüngül cəza da təyin etmişəm. İndi isə belədir,

dünya elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, dünyanı idarə

edən hakimlər qanunlar qarşısında gözləri bağlı olsa da,

başları papaqsız gəzirlər. Özlərini haqq və güc mərkəzi

hesab edən dövlətlər “Xocalı soyqırımı”nın dəhşətlərinə

göz yumurlar, tökülmüş qanları zamanla ört-bastır etməyə

çalışırlar, bu isə qəti yolverilməzdir. Siz gənclər bilməlisiniz

ki, ermənilər bizim qatı düşmənlərimizdir və siz milli

ruhda böyüməlisiniz. Mən çox şadam ki, sən hərbçi

olmaq istəyirsən. Bu çox yaxşı haldır, ancaq sözümün

əvvəlində dediyim kimi bu yol çox çətin və ağır yoldur.

Möhkəm və iradəli olmalısan. Əgər belə olsan hər şey

sənin üçün yaxşı olacaq. 

Əmimin ibrətamiz fikirləri, dərin məntiqə söykənən

siyasi baxışları qoluma güc, gözlərimə işıq verirdi. O

qədər əhatəli və əsaslı misallar gətirirdi ki, qaranlıq

heçnə qalmırdı, hadisələrə özünəməxsus prizmadan ya-

naşmaqla fərqli bir məntiq ortaya qoyurdu. 

Artıq qaranlıq düşmüşdü, əmim getməyə hazırlaşırdı,

bir neçə dəqiqədən sonra bizimlə sağollaşdı və getdi.

Danışılan əhvalatlar, deyilən fikirlər günü-gündən üst-

üstə gəlirdi. Sadə vətəndaş da, həkim də, hakim də, qazi

də hamı erməni vəhşiliyindən danışıb nifrətlərini ifadə
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edirdi. Bütün söhbətlərin sonu qisasa gəlib çıxsa da, ko-

missarlıqdan gələsi nümayəndə gəlib çıxmaq bilmirdi

ki, bilmirdi. Artıq səbirlərim tükənmişdi, axşamlar qon-

şumuz Məcnun dayının “Vesna” maqnitofonundan gələn

“bəyaz gecələr” mahnısına qulaq asıb birtəhər günlərimi

yola verirdim. Artıq bir neçə gün də keçmişdi. Avqust

ayının əvvəlləri idi. Rayondan kəndə gəlib-gedən avtobusun

axırıncı reysinin vaxtı idi. Küçəmizin baş tərəfindən gör-

sənən adamlar rayondan gələnlərə oxşayırdı. Kəndimizin

mərkəzi bulağının yanında böyük insan kütləsi görünürdü.

İnsanların sayı get-gedə çoxalırdı. Mahmud dayının

evinin yanından Qabil dayıgilə tərəf hərəkət edən insan

kütləsi sanki maraqla nəyəsə tamaşa edirdi. Küçə boyu

dayana-dayana gələn insanlar yavaş-yavaş bizim evə ya-

xınlaşırdı. Atamla həyətimizin qapısının yanında oturub

gələnləri müşahidə edirdik. Kənd yerində küçədə bu

qədər insanın bir yerdə gəlməsi bizim də marağımıza

səbəb olmuşdu. Gələnlər artıq bizə çatmışdılar. Hamısı

kəndimizin adamları olsa da, içərilərində qolu sarıqda

və çiynindən asılı vəziyyətdə olan arıq, çəlimsiz cavan

oğlan diqqəti çəkirdi. Oğlanı ilk dəfə idi ki, görürdüm.

Küçə boyu gələn insan kütləsi isə onun ardı ilə gedirdi.

Maya xalanın yanında gedən oğlan biraz utancaq və

kövrək görsənirdi. Yanımızdan keçənlərlə qarşılıqlı sa-

lamlaşdıqdan sonra, gələnlərin içindən bibimoğlu Ramiz
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atamla görüşmək üçün ayaq saxladı. Hal-xoş etdikdən

sonra Maya xalanın yanındakı oğlanın kim olduğunu və

bu qədər insanın hara getdiyini atam Ramizdən soruşdu:

- O oğlan kim idi? Nəsə bizim kəndin adamı deyildi.

- O Maya xalanın qardaşı Qaranın erməni əsirliyindən

gələn oğludur. Ermənilər əsirlikdə onun qoluna nəsə

xüsusi maye vurublar, uşağın qolu işləmir-Ramiz qolu

sarıqlı oğlan haqqında atama məlumat verdi.

- Vaay, bəs sən niyə demədin mən o uşağın üzündən

öpüm. Yazıq Qaranın üç azyaşlı uşağı ermənilər tərəfindən

öldürüldü-atam sözünə əlavə etdi.

- Bilmədim dayı, heç ağlıma da gəlmədi sənə deyim.

Yevlaxdan avtobusla bir yerdə gəldik, yol boyu bilənlər

uşağı sorğu-sual edirdi. Küçədə neçə yerdə dayanıb ca-

maatla söhbət etmişik-Ramiz əlavə etdi. 

Atamın rəngi təmiz dəyişmişdi, uşaqla görüşmədiyinə

görə çox pis olmuşdu. Qara dayının uşaqlarının ermənilər

tərəfindən əsirlikdə öldürülməsini kənd camaatı ümumi

formada bilsə də ətraflı şəkildə hər kəs bilmirdi. Maya

xala ilə qonşu olan Ramiz baş vermiş hadisəni Qara

dayının dilindən birbaşa özü eşitmişdi. Ramiz əhvalatı

belə danışırdı:

- Qara dayının yeddi azyaşlı uşağından üçü 1993-cü

il mart ayının otuzu səhər saatlarında Kəlbəcərdə “Tunel

dərəsi“ deyilən yerdə ermənilər tərəfindən öldürülüb.
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Hadisə olan vaxtı Qara dayının yeddi uşağından biri

bizim kənddə bibisi Maya xalanın yanında olub. Qalan

altı uşaqdan biri atası Qara, anası Ofeliya xanımla bir

yerdə Kəlbəcərin Çorman kəndində öz evlərində olublar.

Yerdə qalan beş uşaq isə Kəlbəcərin Bəylik kəndində

Ofeliya xanımın atası evində olublar. Elə bir vəziyyət

yaranıb ki, bir ailə iki hissəyə parçalanıb. Qara dayının

ailəsi düşmənin qəfil hücumu nəticəsində biri-birlərindən

xəbərsiz kəndlərdən ayrı-ayrı maşınlarda çıxmalı olublar.

Qara dayı, yoldaşı və bir uşağı 1993-cü il mart ayının

iyirmi doqquzu günü axşam saatlarında Kəlbəcər rayo-

nunun Çorman kəndindən, babası evində olan beş uşaq

isə babası və nənəsi ilə birlikdə 1993-cü il martın otuzu

səhər saatlarında Kəlbəcərin Bəylik kəndindən çıxıblar.

1993-cü il martın otuzu səhər saatlarında Kəlbəcər-Laçın

yolunun “tunel dərəsi” deyilən yerində neçə maşın ge-

dirmişsə hamısı tunelin Laçın rayonuna tərəf çıxışında

düşmənin pusqusuna düşüb (hansı ki, o tuneldən bir gün

əvvəl axşam saatlarında Kəlbəcərin Çorman kəndinin

sakinləri də keçib. Onlar oradan keçəndə pusqu olmayıb).

Kamaz “tunel dərəsi”ndən çıxan kimi sürücünü ermənilər

vurub. Uşaqların gəldiyi kamaz markalı avtomobilində

uşaqların dayısı və başqa bir hərbçi də olub. Bunların

üstündə silah da olub. Biraz orada düşmənlə atışıblar.

Kamaz düşmən tərəfindən şiddətli atəşə tutulub, orada
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ölənlər ölüb, sağ qalanlar isə ermənilər tərəfindən əsir

götürülüb. Uşaqların dediyinə görə orada elə adamlar

olub ki, bir ailədən beş nəfər olubsa beşi də həlak olub.

Həmin vaxtı Qara dayının üç azyaşlı uşağı ermənilər

tərə findən qətlə yetirilib. İki uşağı isə (bir oğlu, bir qızı)

əsir götürülüb. Qara dayının ermənilərə əsir düşmüş qızı

əsirlikdən qaytarıldıqdan sonra danışırdı ki, körpə bacısı

ermənilərin açdığı atəş nəticəsində onun qucağında həlak

olub. Ermənilər uşağı bacısının əlindən alıb atıblar “Ural”

markalı maşının arxasında olan cəsədlərin içərisinə. Qara

dayı bir neçə aydan sonra Qızıl Aypara Cəmiyyətinin

köməkliyi ilə əsirlikdə olan iki uşağını qaytartdıra bilib.

Uşaqlara orada çox ağır işgəncələr verilib. Bu oğlanın

qoluna iynə ilə nə vurublarsa qolu açılmır. Əsirlikdən

qayıdandan sonra müalicələr alsa da hələ ki, sağalmayıb. 

On-on beş dəqiqə ərzində Ramizin Qara dayının

uşaqları haqqında etdiyi söhbətlər həddindən artıq təsirli

və ürək parçalayan idi. Atamın gözləri dolmuşdu, cavan-

lığını Kəlbəcərdə dayısı Zahid kişigildə, İstisuda keçirən

atam dodağının altında “tunel dərəsi, tunel dərəsi” deyib

əsəbini gizlədə bilmirdi. Çorman camaatını adları ilə

bir-bir tanıdığı üçün o kəndin hər bir sakini haqqında

eşitdiyi söz atama çox pis təsir edirdi. Ramiz çox ləngiyə

bilmədiyi üçün bizimlə sağollaşdı və getdi. Bir neçə

dəqiqə sükut oldu. Heçnə danışmadıq, soruşacağım bir
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neçə suallar olsa da atamın sakitləşməyini gözləyirdim.

Səhhətində əvvəllər də narahatçılıqlar olduğu üçün

düşdüyü vəziyyətə görə biraz mən də narahat idim.

Əsəblərindən müalicə alan atam həyəcanlı vaxtı sakit-

ləşdirici dərman istifadə etmədən özünə gəlməkdə çətinlik

çəkirdi. Əlləri titrəyirdi, nəfəs alması tezləşmişdi, həddindən

artıq gərgin və pərişan görsənirdi:

- Get mənə içmək üçün bir stəkan su gətir-atam su

istədi. 

- İstəyirsən bir dərman da gətirim.

- Yox ehtiyac yoxdur Natiq, sadəcə su gətir.

- Yaxşı, ata.

Tez qaçıb evdən içmək üçün su gətirdim. Gətirdiyim

suyu atam içdi:

- get birini də gətir.

Atam əlavə yenə su istədi. Təkrar yenə də gedib bir

stəkan su gətirdim. Gətirdiyim suyu yenə içdi. Stəkan

əlində fikrə getmişdi. “Gözləri yol çəkirdi”, əhvalı biraz

özünə gəlmişdi. Əllərinin titrəməsi dayanmışdı. Stəkanı

atamın əlindən alıb, aparıb evə qoydum və təkrar atamın

yanına qayıtdım. Küçə sakit olsa da hərdən maşınlar gə-

lib-gedirdi. 

Bacısının qucağında körpə bacısını qətlə yetirib,

sonra da adi bir əşya kimi “Ural” maşınının arxasına, cə-

sədlərin içərisinə atılma səhnəsini təsəvvür edə bilmirəm.
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Bu millət nə qədər vəhşi millətiymiş. Bunların ürəklərində

bir qram insaf yoxuymuş. Aman Allah, dəhşətdir, dəhşət!

Atam çox pis olmuşdu.

Müharibədə əsgərin-əsgərə güllə atması başa düşü-

ləndir. Mülki insanlara, xüsusilə uşaqlara güllə atmaq ən

ağır və bağışlanılmaz cinayətdir. Bunların mütləq cəzalarını

vermək lazımdır. Bunun üçün isə güclənmək lazımdır, o

körpələrin qanları yerdə qalmamalıdır. Atam sözünə

əlavə etdi.

Aşığın olduğu yerdə sazdan-sözdən söhbət düşdüyü

kimi sən də bu məktəbə qəbul olan gündən nədəndirsə

hara gedirik hərbidən, müharibədən söhbət düşür. Narahat

olma, qəti fikir eləmə, hər şey yaxşı olacaq. Ermənilərdi

dəə, alçaq millətdir-atam sanki narahat olduğumu hiss

edib mənə ürək-dirək vermək istədi. Sən ancaq məktəbin

haqqında fikirləş, yaxşı oxu, savadlı ol, çalış ki, öz

ixtisasını yaxşı biləsən. Qismət olsa dediyimiz kimi hava

hücumundan müdafiə zabiti olsan, görəcəksən ki, sizin

ixtisas necə məsuliyyətli və bilik tələb edən ixtisasdır. O

vaxtı Vitya deyirdi ki, təyyarəni vurmaq üçün bizim sa-

niyələrlə vaxtımız olur. Bir neçə dəqiqə ərzində təyyarə

aşkar olunur, izlənilir və məhv edilir. İndi sən özün

fikirləş, gör siz necə savadlı və hazırlıqlı olmalısınız ki,

saniyələr ərzində düşmənin təyyarəsini məhv edə biləsiniz.

SSRİ dağıldı, ruslar getdi, onlar gedəndən Qarabağ ka-
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nalının yanındaki divizionu mayor Hüseynov Qaliblə,

İnqilab idarə edir. Kadr zabit olmasalar da, vaxtında rus-

lardan çox şeylər öyrəniblər. Bir neçə ildən sonra onların

yerlərini sizlər tutacaqsınız. Onların hər ikisi müharibə

vaxtı öz sahələri üzrə az işlər görməyiblər. Gecə-gündüz

hava sərhədlərimizin qorunması üçün əllərindən gələni

ediblər. O vaxtı Adil əmin Ağdamdan gələndə iki yeşik

avtomat patronunu da Qalibdən alıb vermişdim. Düzdür,

təminatları olmasa da birtəhər ordan-burdan tapıb, düzəldib

texnikalarını işlədirdilər. Mən bunları ona görə bilirəm

ki, rusların vaxtında ora çox gedib-gəlirdim. Onların

vaxtında nəyə ehtiyac olurdusa dərhal dövlət tərəfindən

təmin olunurdu. Ancaq mən gözümün şahidiyəm ki,

Qalib “naçalnik ştab” idi kiçik bir detal xarab olanda

day kimlərə xahiş etmirdi...Qalib həmişə deyirdi bizim

döyüşümüz havadadır. Bir çox insanlar elə bilir ki, biz

müharibədə iştirak etmirik. Onlar elə bilirlər ki, döyüşmək

üçün ancaq əlinə avtomat götürüb Şuşaya, Laçına getmək

lazımdır. Bizdə belədir ki, biz piyada bölmələrimizi,

rayon və şəhərlərimizi, mülki vətandaşlarımızı düşmənin

təyyarə və vertolyotlarının hava zərbələrindən qoruyuruq.

Biz olmasaq düşmənin hərbi hava qüvvələri gəlib böl-

mələrimizi məhv edər. Qalib hərbi məktəb bitirməsə də

təcrübəsi çox idi. O heç vaxt adi halda şikayətlənməzdi.

Elə ki, məclislərdə yüz-iki yüz içirdi, haqsızlıqlardan
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danışıb əsəbiləşirdi. Bütün ömrünü hərbiyə həsr edən

qocaman mayor sağlamlığını bu yolda itirmişdi. Sadə

bir kəndçi ailəsində böyüsə də zəngin və qiymətli həyat

yolu var idi. Heç vaxt şan-şöhrət düşgünü olmasa da bir

çox sinəsi medallı qəhrəmanları görəndə başını yelləyib,

gülümsəyirdi. 
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IV HiSSƏ

1999-cu il avqust ayının iyirmisi saat on bir-on iki

radələri idi. Həyətimizdə maşın dayandı. Gələnin kim

olduğunu bilməsəm də, ürəyimdə fikirləşirdim ki, ko-

missarlıqdan gələsi nümayəndə olacaq. Qapımız asta-

asta döyülməyə başladı. Qapı açıq olsa da gələn qonaq

içəri daxil olmaq istəmirdi. Kimsə yavaş səslə “Fazil

müəllim, Fazil müəllim” deyib atamı çağırırdı. Gələn

qonağı qarşılamaq üçün küçəyə çıxdım. Qapımızın

ağzında ağ rəngli 07 markalı maşın və hərbi geyimdə

cavan bir oğlan durmuşdu:

- Xoş gəlmisiniz-gələn qonağı salamladım.

- Sağolun. Bura Fazil müəllimin evidir?

- Bəli, Fazil müəllimin evidir.

- Siz oğlusunuz, Natiq sizsiniz?

- Bəli oğluyam, Natiqəm.

- Hə, lap yaxşı, əl uzadıb salam verdi-bu çağırış

vərəqi sizindir deyib üstü möhürlü kağızı mənə verdi.

Və bildirdi ki, 25 avqust saat 9-da olmalıyam Cəmşid

Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə. Əlavə etdi ki, 1 sent-

yabrda dərsləriniz başlayır, bir neçə gün tez getməlisiniz

ki, yerləşib və geyimlərinizi alasınız. Zarafatla onu da

dedi ki, fikrini dəyişməmisən ki, gedəcəksən?
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Komissarlıqdan gələn bu dəfəki nümayəndəni də

ilk dəfə idi ki, görürdüm. Gələn nümayəndəyə yox

fikrimi dəyişməmişəm desəm də yayın günündə bədə-

nimdən soyuq tər keçdi. Əl boyda kağızın dağ boyda

gücü içimdə qəribə həyəcan yaratmışdı. Həmişəki kimi

komissarlıqdan gələn nümayəndə gecikmədən sənədi

verib, dilucu da sağol deyib maşınına mindi və getdi.

Çağırış vərəqi əlimdə qapımızın ağzında bir neçə dəqiqə

durdum, təkrar-təkrar vərəqə baxıb dərindən fikirləşdim.

İlk düşündüyüm o oldu ki, çağırış vərəqini anama gös-

tərməyim. Çünki bilirdim ki, anam hər dəqiqə qəti surətdə

yolumu kəsə bilər. Çağırış vərəqini cibimə qoyub həyə-

timizə daxil oldum. Anam qapının arxasında durub ağla-

yırdı:

- Çağırış vərəqini gətirdi? Anam məndən soruşdu.

- Yox nə çağırış vərəqi? Heçnə verməyib, atamı so-

ruşdu, dedim evdə yoxdur.

- Mən hər şeyi eşidirdim, ayın iyirmi beşi məktəbdə

olmalısan. Anam diqqət ilə gözlərimin içinə baxdı.

- Tutaq ki, gedirəm, ona görə ağlamaq lazımdır?

- Mən səni heç yerə qoymayacam gedəsən-anam

bildirdi.

- Yaxşı ay ana, yaxşı, getməyəcəm, sakit ol.

Söz xatirinə anamı sakitləşdirsəm də, ancaq bir yol

fikirləşməli idim. Ən yaxşısı atamın gəlməsini gözləməli
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idim. Çox çətin vəziyyət yaranmışdı. Getməyimə qəti

etiraz bildirən anam heçnə ilə razılaşmaq istəmirdi.

Günorta idi atam gəldi. Baxışlardan evdə olan gərginliyi

hiss edən atam:

- Yenə nə olub? 

- Natiq heç yerə getməyəcək, gətirib çağırışı verdi-

lər-anam atama təkrar narazılığını bildirdi.

- Kim gətirmişdi? Atam soruşdu

- Bu dəfə də başqa bir adam gəlmişdi, tanımadım-

mən cavab verdim.

- Çağırış hanı? Səndədir?

- Hə məndədir ata.

- Gətir görüm, nə yazılıb.

Çağırış vərəqini cibimdən çıxardıb atama uzatdım,

sənədin üz hissəsini oxuduqdan sonra, arxa tərəfinə də

baxıb qaytardı özümə:

- Həə, deməli iyirmi beşinə neçə gün qalıb? Beş

gün-atam dedi və özü də cavab verdi. 

- Uşağı heç yerə göndərmə. Sizi deyəsən əcəl

hərləyir. Qoy uşaq otursun isti evində-anam təkrar

narazılıq etdi.

- Söz bir dəfə olar, bu məsələyə bir daha qayıtmayaq,

mənim də sözümün üstünə söz gətirməyin-atam əsəbini

gizlədə bilmədi.

Bir neçə dəqiqə evdə sakitçilik yarandı-anam isə
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atamın sözünü təkrar müzakirə etmək istəmədi:

- Biz axşam gedək Şakirgilə, danışaq, iyirmi dördü

axşam gedin. Səhər tezdən olun məktəbdə. Get görək nə

olur dəə, mən inanmıram anan sakitləşə. Bir iki ay oxu

görək başımıza nə gəlir...! Atam bildirdi.

Axşam getdik Şakir müəllimgilə, danışdıq, getmə-

yimizi planlaşdırdıq, 24 avqust axşam saat 10:00 üçün

gələcəyimizi vədələşdik və təkrar atamla qayıtdıq kəndə.

İyirmi dördü axşama kimi vaxtımı necə keçirəcəyimi sa-

niyə-saniyə fikirləşirdim. Artıq anam mənə getməməyim

üçün xahiş etməyə başlamışdı. Qalmışdım iki yol ayrıcında.

Qəfildən ağlıma gələn fikri iki ay əvvəl fikirləşsəydim

bəlkə də bu qədər əziyyət çəkməzdim:

- Ana, gəl onda bir şərt kəsək.

- Hə, nə şərt qadanalım? De görüm-anam böyük

maraqla qarşıladı. 

- Mən gedim məktəbimə, iki ay oxuyum ayıbdı dəə

artıq məktəbə daxil olmuşam, iki aydan sonra özüm

könüllü məktəbdən çıxaram.

- Gəl elə sən bəri başdan getmə oğlum-anam məsələni

bəri başdan həll etmək istədi.

- Yox ana, onu edə bilmərəm. Dediyim kimi gedim,

iki aydan sonra qayıdıb gələcəm. 

- Söz verirsən? Anam soruşdu.

- Hə ana, söz verirəm.
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- Heç olmasa onda elə olsun. İndi get gör o məktəb

necə çətin məktəbdir. İki aydan sonra özün bezib qaça-

caqsan-anam gülə-gülə məni ələ almaq istəyirdi.

- Hə ana, day ayıbdı, kənd içində biabır olarıq, heç

olmasa iki ay gedim ki, deməsinlər qəbul oldun, ancaq

oxumağa qorxdun, getmədin. 

Anam məni necə yola gətirmək istəyirdisə, eyni

qaydada da mən anamı fikrindən daşındırmaq üçün vaxtı

udmaqla birtəhər vəziyyətdən çıxmaq istəyirdim. Ağlıma

bu fikir gələndən sonra düşündüm ki, iki ay keçsin,

sonra yaxşı olar.

Müvəqqəti də olsa getməyimlə bağlı anamla razılığa

gəlmişdik. 24 avqust 1999-cu il axşam saat yeddi-səkkiz

radələri idi, Şakir müəllimgilə getmək üçün hazırlaşırdıq.

Yarım saat ərzində hazır olduq. Demək olar ki, özümlə

heçnə götürməmişdim. Atam cibimə otuz şirvan pul

qoydu. Heçnə fikirləşmirdim. Verilən suallara qısaca

“hə”, “hı” cavabları verirdim. Evdə hamı qanıqara idi.

İndicə anamın hönkür-hönkür ağlayacağını gözləyirdim.

Atam maşının mühərrikini işə saldı. Artıq getmək vaxtı

idi:

- Anan gözlərinə qurban, gəl səni doyunca öpüm.

Anamın sözü elə yarımçıq qaldı, başladı ağlamağa.

“Əsgər balam” mənim “komandir balam” deyib ağlayır-

dı.
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Anamın bu dəfəki ağlamağı mənə çox pis təsir etdi.

Özümü toplaya bilmirdim, dilim-dodağım titrəyirdi, qəhər

məni boğsa da susmaqla özümü sakitləşdirirdim: 

- Yaxşı, oğlum, get, yolun açıq olsun, sənin bu

yaşda hərbçi olmaq vaxtın deyildi-anam həddindən artıq

qəmgin idi.

Atam pis olmuşdu, kənara çəkilib anamla mənim

sağollaşma səhnəmizə baxırdı. Son anda anam özünü

toplayıb mənə uğurlar dilədi. Evdə hamı ilə görüşdükdən

sonra atamla maşına minib yola düşdük. Yolda boşluq

olmasın deyə atamla ara-sıra söhbətlər edirdik, üstüörtülü

mənə bəzi tövsiyələr verirdi:

- Hərbidi, çalış özünə yaxşı yoldaşlardan dost tut.

Heç vaxt yalan danışma, heç kimin nəyinəsə icazəsiz to-

xunma. Həmişə adını qoru, xəbərçilik etmə, səliqəli ol,

təmizliyinə fikir ver, nə versələr yeməyə çalış, ac qalma,

çətinlikdən qorxma, həmişə davamlı idmanla məşğul ol

və s. bu kimi ümumi danışırdı. 

Bir də orada bilmirəm sizi hər gün evə buraxacaqlar

ya yox, əgər buraxsalar deyərsən kirayə ev tutarıq. Əgər

hər gün evə buraxmasalar altıncı-bazar günləri yəqin ki,

buraxarlar. Elə olarsa şəhəri tanıyan dostlarının biri ilə

gedərsən 28 may metrosuna dayımoğlu Hüseyn orada

metronun çıxışında telefon işi ilə məşğuldur. Tanıyırsan

də Hüseyni? Atam soruşdu.
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- Hə ata tanıyıram, Zahid babanın oğludur. Onlar

Kəlbəcərdən qaçqın gələndə bizim kəndə çox gəliblər,

bizdə çox olublar, yadımdadır. 

- Hə lap yaxşı, gedib taparsan və altıncı-bazar günləri

sizi şəhərə buraxanda gedərsən onlara. 

- Yaxşı ata, hələ gedim çatım məktəbə, biraz öyrəşim,

sonra gedib Hüseyn dayını taparam. Birdə mən anama

söz vermişəm ki, iki aydan sonra məktəbdən çıxacam.

Bilmirəm onu necə edəcəm.

- Nə vaxt söz vermisən? Atam soruşdu.

- İyirmisi axşam.

- Oxumaq istəmirsən? Atam təəccüblə soruşdu. 

- Oxumaq istəyirəm. Sadəcə gördüm anam narahatdır

elə dedim ki, müvəqqəti də olsa sakitləşsin. 

- Sən anana fikir vermə oğul. O, anadır, anaların

hamısı elədir. Mən əsgər gedəndə nə atam, nə də anam

var idi. Mən atamı, anamı yeddinci-səkkizinci sinifdə

oxuyanda itirmişəm. Adil əmin 11-ci sinifdə, Səlminaz

bibin isə 4-cü sinifdə oxuyurdu. Mən hərbi xidməti Bela -

rusiyanın paytaxtı Minsk şəhərində olmuşam. Xidmətimin

sonuna kimin evə gəlməmişəm. Bizim hərbi hissəmiz

şəhərin düz mərkəzində idi. Hərbi hissədə on-on beş

nəfər azərbaycanlı idik. Günlərin bir günü azərbaycanlı-

lardan biri hərbi hissənin kənarında yaşayan bir mülki

rus vətəndaşını döymüşdü. Elə oldu ki, iki gündən sonra
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altı-yeddi azərbaycanlı sözləşib “samavolkaya” çıxdıq.

Azərbaycanlı dostumuzun döydüyü rusun həyətlərinin

yanından keçəndə döyülmüş rus bizi gördü və onu döyən

azərbaycanlını tanıdı. Rus qaçıb içəri xəbər verdi. İçəridə

nəsə məclis gedirdi. Dörd-beş dəqiqədən sonra qırx-əlli

nəfər rus əllərində küt alətlərlə üstümüzə hücum etdi.

Bizi möhkəm döydülər, bir nəfərimizi öldürdülər, məni

isə bıçaqlamışdılar. Gecə idi, xəbər hərbi hissəyə çatdı,

dərhal bizə köməyə gəldilər, ondan sonra mənim heç

nədən xəbərim olmadı. Üç gündən sonra gözümü açdım

ki, hərbi hospitaldayam, əməliyyat olunmuşam. Hadisə

ilə bağlı cinayət işi başlandı. Öldürülmüş azərbaycanlı

Ucar rayonundan idi, yaxşı adamları var idi, bir qohumu

o vaxtı deputat işləyirdi. Məsələ araşdırıldı, bir neçə rus

cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Məsələnin araşdırılması

zamanı məlum oldu ki, bizi bir erməni satıb. Bizi döymək

üçün əvvəlcədən hazırlıq işləri gedib, həmin ermənini

də həbs etdilər. Mənim qarın boşluğuma on səkkiz tikiş

vurdular. Ölümcül halda idim. Həmin vaxtı evə heç bir

məlumat vermədim. Hərbi xidməti başa vurub gələndən

sonra bildilər ki, başıma belə bir iş gəlib. Nə isə bunları

ona görə deyirəm ki, həyatda hər cürə çətinlik olur.

Ananı da başa düşməlisən ki, biz nə qədər desək də o na-

rahatdır. Bizim sənə ümidlərimiz böyükdür, mən sənin

gələcəyinə inamla baxıram:
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- Oldu ata, narahat olma, çalışacam ümidlərinizi

doğruldum. 

Söhbət edə-edə Şakir müəllimgilə çatdıq. Bizi

həyətdə gözləyirdilər, hal-xoş edib içəri keçdik. Bibim

süfrə hazırlamışdı. Evdə yemək yeyib gəldiyimizi desək

də Şakir müəllim israr etdi. Bakıya imtahana getdiyimiz

kimi yemək yedikdən sonra hazırlaşıb sağollaşdıq və

çıxdıq Gəncə-Bakı yolunun Bakıya gedən hissəsinə. Saat

on bir-on iki radələri olardı. Alın şüşəsində kardon

üzərində Bakı yazılmış iyirmi seriyalı, ağ rəngli ford ya-

nımızda dayandı:

- Bakıya gedirsiniz? Sürücü soruşdu.

- Bəli Bakıya gedirik-Şakir müəllim cavab verdi.

- Neçə nəfərsiniz?

- İki nəfər.

- Hə gəlin, yerimiz var. Cavan oğlanla ikinizsiniz?

Sürücü soruşdu.

- Hə ikimizik-Şakir müəllim cavab verdi.

- Cavan oğlan ortada stulda otursun, siz isə boş bir

yerimiz var əyləşin orada. Yevlaxda bir nəfər düşəcək,

düşəndə oğlan oturar onun yerində. Olar?

- Yaxşı-Şakir müəllim razılaşdı.

Bakıya birinci gedişimizdə başımıza gələn yol əh-

valatından ehtiyatlanan Şakir müəllim:

- Maşınınız xarab deyil?
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- Yox qardaş, narahat olmayın-sürücü cavab verdi.

Atamla sağollaşıb mindik maşına. Maşın tam dolu

idi. Ortada qoyulmuş əlavə stulda birtəhər otursam da

Yevlaxdan sonra rahat yerdə oturacağıma ümidlə yana-

şırdım. Bəxtimizdən bu dəfə sürücü yaxşı adam idi, söz

verdiyi kimi Yevlax avtovağzalında düşən sərnişinin

yerini mənə verdi. Rayonların avtovağzallarında, kənd

və qəsəbələrdə, Kürdəmirdə restoranda dayanıb rahar

çörək yeyib, çay içməyi nəzərə almaqla səhər saat altıya

qalmış çatdıq Bakıya, 20 yanvara. Hava pis küləkli idi,

şəhərdə az hərəkətlilik görsənsə də, avtovağzalda olan

səs-küy öz yerində idi. “Gəncə, Lənkəran, Quba, Gədəbəy“

və başqa rayonların adlarını çəkib qışqıran konduktorlar

az qalırdılar Gəncədən gələn sərnişinləri məcburi maşınlara

əyləşdirib təkrar Gəncəyə yola salsınlar:

- Natiq, gəl burda bir yerdə əyləşib səhər yeməyi

yeyək, sonra gedək-Şakir müəllim məni səhər yeməyinə

dəvət etdi.

- Yaxşı Şakir dayı.

20 yanvar avtovağzalının içərisində ən çox sürücülərin

oturub-durduğu kafenin bir küncündə özümüzə yer tapıb

əyləşə bildik. Üstü yazıq-yazıq olan stolların üstündəki

bir tərəfi əyilmiş külqabıların içindəki siqaret kötükləri

içəriyə xüsusi ətir verirdi. Şalvarlarının sağ tərəfində qa-

yışlarından maşınlarının açarı asılmış sürücülər bir-birləri

167

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



ilə səhər zarafatları edirdilər. Bizə yaxınlaşan xidmətçi

oğlan menyunu vermək əvəzinə barmaqları ilə səhər ye-

məklərinin adlarını sadalayırdı. Belə bir yerdə təmiz

kərə yağı və təmiz bal ilə səhər yeməyi yemək nə qədər

gülünc görsənsə də xidmətçi barmaqlarını saya-saya dur-

muşdu. Adama iki sosiska, bir yumurta sifariş etməyimiz

xidmətçinin ürəyincə oldu. Üç-dörd dəqiqədən sonra ka-

fenin sol küncündə tavada rəqs edən yağın şakkıltısı və

ağı sarısından seçilməyən yumurtanın qoxusu gəldi. Ətə-

yində “bir ton kir” olan altmış yaşlı nənənin əlində yağı

yansa da qəti tələsmirdi. Nəhayət əl içi boyda tavada bi-

şirilmiş iki pors sosiska-yumurta stolumuzun üstünə qo-

yuldu. Xidmətçi oğlan anasının bişirdiyi yeməyin dadlı

olmasını bildirən davranışlarla özündən çox razı görsənirdi.

Stolun üstündəki qırağı ağ-qırmızı zolaqlı solfetqa qabının

içindəki solfetkalar əl silməklə yanaşı oxumaq üçün də

yararlı idi. Kitab vərəqlərindən kəsilib səliqə ilə stola

qoyulmuş solfetqalar sapsarı olsa da kirliyə oxşamırdı.

Ürəyimiz ağzımıza gələ-gələ yediyimiz sosiska-yumurtanı

zorla da olsa yedik. Pulumuzu verib xoş əhval-ruhiyyə

təsəvvürü ilə kafeni tərk etdik:

- Natiq, gəl birbaşa oturaq taksiyə gedək məktəbə,

eybi yox biraz da tez gedək. Bu gün elə bir gündür ki,

gecikmək olmaz-Şakir müəllim liseyə getməyimizlə bağlı

qərar qəbul etdi. 
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Taksiyə əyləşib birbaşa məktəbə gəldik. Məktəbin

önündə gördüyüm sıx insan kütləsi məni təəccübləndirməsə

də, anaların uşaqları ilə ağlayaraq sağollaşmasını görüb

çox kövrəlmişdim. Hər gördüyüm ayrılıq səhnəsi dünən

həyətimizdə anamla sağollaşmağımı xatırladırdı. 

Xəzərin dəli küləyi yerdə olan toz-torpağı havaya

qaldırmışdı. Külək o qədər güclü əsirdi ki, az qalırdı

ağacların budağı yerə dəysin. Küləyin əksinə hərəkət

etmək mümkün deyildi. Övladlarını hərbi liseyin qapısından

içəri yola salıb arxaları ilə əl edən valideynlər getmək is-

təmirdilər. Naxçıvanski dairəsinin ətrafında böyük avto-

mobil sıxlığı müşahidə olunurdu. Küləklə bərabər ma-

şınların siqnalları insanların səslərinə qarışmışdı. Aralıdan

bir-birlərini çağıran iki adamın rabitə əlaqəsi 4-5 metrdən

sonra kəsilirdi. Şakir müəllimlə hərbi liseyin giriş qapısının

yüz metrliyində etdiyimiz söhbətlərə əsən güclü külək

maneçilik törətmək istəsə də deyilənlərin hamısını başa

düşürdüm:

- Hə Natiq, bizim işimiz bura qədər idi. Bu gündən

sonra hər iş qaldı sənin öhtənə. Çalış möhkəm ol,

dərslərini yaxşı oxu, özünü qoru, səbrli ol, yeməyinə

fikir ver. Mənim sənə son sözüm və son arzum odur ki,

mən səni bir neçə ildən sonra zabit görmək istəyirəm.

Səni burada çox saxlamaq istəmirəm, artıq vaxt da az

qalıb, gedək səni qapıdan təhvil verim mən gedim. Şakir
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müəllimlə yavaş-yavaş söhbət edə-edə hərbi liseyin giriş

qapısına doğru addımladıq. Liseyin qapısında duran üç-

dörd nəfər hərbi geyimli şəxslər çox hökmlü danışırdılar.

“Tez olun, tez keçin, tələsin, valideynlər, siz çəkilin

kənara, yol verin kursantlar keçsin” deyərək, gələn gənc

kursantları içəri çağırırdılar. Şakir müəllimlə sağollaşıb

ayrıldıq:

- Məndən narahat olmayın, atama da deyərsiniz

anamı çox ağlamağa imkan verməsin-Şakir müəllimə

sonuncu xahişimi etdim.

Qapıdan içəridə abu hava çöldəkindən tamam fərqli

idi. Hər tərəfdən hündür hasarlarla örtülmüş liseyin

həyəti sakit və küləksiz idi. Altıncı bölüyə düşənlər

arxada, beşinci bölüyə düşənlər isə qarşıdakı sıraya dur-

sunlar. Heç kim əlində içəri heçnə gətirməsin. Kimdə nə

tutulsa atılacaq zibil yeşiyinə. Biraz cəld olun, tez olun!

İçəri daxil olan gənc kursantları sıraya düzən komandirlər

heç də imtahana gəldiyimiz vaxt danışdıqları kimi sakit

danışmırdılar.

Qapıdan içəridə 10 metr məsafədə düzülmüş sıraya

tərəf iti addımlarla yaxınlaşdım:

- Adın, soyadın? Əlində siyahı olan şəxs soruşdu.

- Əliyev Natiq.

- Yevlaxdansan?

- Bəli, Yevlaxdanam.
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- Başa düşdüm. Sən altıncı bölük, altmış ikinci

taqıma düşmüsən. Keç sıraya, boyuna uyğun yerdə dur.

Oldu deyib sıraya keçdim. Üzümüz məktəbin içərisinə

doğru olduğu üçün arxa tərəfdə nə baş verdiyini görə bi-

lirdik. Hərdən çönüb arxaya baxmaq istəsək də üzərimizdə

duran komandirlər buna imkan vermirdi. Yarım saata

yaxın vaxt geridə qalmışdı. Sağımda, solumda olan boş

yerlər yavaş-yavaş dolurdu. Komandirlər nə qədər ciddi

sifətdə dursalar da, hərdən bizimlə bir sırada durmuş ba-

lacaboylu, uşaqsifətli kursantların kövrəlib ağlamaqlarını

görəndə gülməkdən özlərini saxlaya bilmirdilər:

- Bura uşaq bağçası deyil, əgər axıra kimi belə ağla-

yacaqsınızsa valideynləriniz uzaqlaşmamış deyək gəlib

sizi aparsınlar-komandirlər əsəbi, bəzən də gülüşlü sifətlə

üç-dörd nəfər ağlayanları sakitləşdirmək üçün belə bir

üsula əl atırdılar.

Əslində bir tərəfdən kövrəlib ağlayanları da qınamaq

olmurdu. Vəziyyətə görə olunan sərt rəftar yaşımıza

uyğun olmadığı üçün hər kəsə eyni təsir bağışlamırdı.

Yaranan səhnə məktəbə qəbuldan çox gənc əsgərlərin

hərbi hissəyə ilk gəlişinə oxşayırdı. Öz hökmlərini gös-

tərməyə çalışan komandirlər əlləri bellərində sıranı baş-

dan-ayağa, ayaqdan-başa süzürdülər. Liseyin mənzərəsi

ümumi formada imtahanlardan bizə tanış olsa da, bu

dəfə ağır və fərqli görsənirdi. İçəridə külək çox hiss
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olunmasa da, içimizdən keçən soyuq külək dəniz sularının

ləpələri kimi gözlərimizdə burulğan yaratmışdı. 

Artıq gələnlərin ardı kəsilmişdi. Bir neçə nəfərin adları

təkrar çəkilsə də, cavab verən olmadı. Görünür olmayanlar

komissarlıqdan gələn nümayəndə demişkən fikirlərini də-

yişənlər idi. Bir saata yaxın ayaqüstə duran gənc kursantlar

səbirsiz görsənirdilər. Qəfil gələn səs səbirləri genişləndirməsə

də sıranın ciddiliyini biraz da artırdı:

- Diqqət! Sağa dön! Sıranın önündə duran komandir

komanda verdi.

Verilən komanda ilə nizami qaydada olmasa da hər

kəs sağa döndü:

- Heç kim danışmasın! Taqım komandirləri, hər kəs

sırada öz yerini tutsun! 

Arıq bədənli, nazik və xırıltılı səsli, üzü kosa,

sifətinin əzələləri üzündə sayrışan, əsəbi görünüşdə olan

şəxs sıranın önündə, düz mərkəzdə durmuşdu:

- Bu gündən siz altıncı bölüyün kursantlarısınız! Si-

zinlə danışan bölük komandiri mayor Allahverdiyevdir.

Danışmağa vaxtımız çox olacaq. Qısa olaraq bildirirəm

ki, bu gündən bu hərbi lisey sizin evinizdir. İntizamlı və

ağıllı olmalısınız. Deyilənləri birinci dəfədən anlamalısınız.

Kim nəyi başa düşmədi? Bundan əlavə siz bu gün ərzində

yataqxanada yerləşməlisiniz, geyimlərlə təmin olunma-

lısınız və hamınızın başı dibdən qırxılmalıdır. 
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Taqım komandirləri, sözüm sizlərədir:

- Bütün şəxsi heyət ciddi nəzarətə götürülməlidir,

heç bir intizam pozuntusu ola bilməz. Şəxsi heyətin yer-

ləşdirilməsi zamanı bütün əşya-əmlak hər kəsə təhkim

olunmalıdır. Heçnə qırılıb, itə bilməz! Kimin mənə sualı

var? 

Sıra həddindən artıq sakit idi, çox qəribə bir vəziyyət

idi. Biraz əvvəl çöldə hayla-küylə danışan gənclərin

hamısı sakitcə durmuşdular. Bölük komandirimiz bizdən

solda olan beşinci bölüyün hərəkət etməsini gözləyirdi.

Qəfil gələn komanda birincidən daha sərt oldu:

- Sola dön! Olmadı! Deyəsən ilk gündən biz sizinlə

çox xoş davrandıq! Sola dön! İndi nəyəsə oxşadı, ancaq

diqqətinizə çatdırıram ki, bu dönüş sizə çox ağır başa

gələcək. Yəqin ki, siz harada olduğunuzu yaxşı anlamır-

sınız. Burada bir söz ikinci dəfə izah olunmur! Siz

gələcəyin zabitlərisiniz-bu sözü çox əsəblə dedi. 

Bölük komandirimiz ilk gündən bizimlə elə davranırdı

ki, elə bil biz uzun illərdi ki, hərbçiyik:

- İstiqamət yataqxana, addımla marş! Dur! Yox belə

olmaz! Rafiq müəllim sıranı siz aparın. Mən əsəbiləşmək

istəmirəm və elə et ki, mən bu səhnəni bir daha görmə-

yim-dedi və üzünü döndərib başqa yolla getdi.

Bir neçə dəqiqə heç bir tərpəniş olmadı. Hər kəs

sırada donub yerində qalmışdı. Qəfil komanda verildi:
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- Sağa dön! Mən altmış dördüncü taqım komandiri

kapitan Hüseynovam. Hər birinizi salamlayıram, altıncı

bölüyə xoş gəlmisiniz-dedi və gülümsədi. 

Rafiq müəllimin gülümsəməsindən aydın oldu ki, artıq

açılmamış paraşütlərimizi qaytarmaq şansımız yoxdur:

- Siz çox səhv etdiniz ki, birinci gündən bölük ko-

mandirimizi əsəbiləşdirdiniz! Biz sizi qismən başa

düşürük, ilk gündür gəlmisiniz, ancaq yəqin ki, hərbi

lisey haqqında məlumatlarınız var. Burada kimsə sizin

nazınızla oynamayacaq. Siz gələcəyin zabitlərisiniz,

bütün şəraitlərə öyrəşməlisiniz, heç bir çətinlik sizi qor-

xutmamalıdır. Aydındır? Rafiq müəllim bölük komandi-

rimiz kimi sərt danışmasa da qısa hər şeyi izah etdi.

- Sola dön! Addımla marş!

Kapitan Hüseynovun komandası ilə bölük koman-

dirimizin tələb etdiyi kimi getməsək də qarışıq sağ-sol

addımlar ata-ata birtəhər yataqxanaya çatdıq. 

Bütün pəncərələri yuxarıdan göy rəngli yarımka

pərdələrlə örtülmüş dörd mərtəbəli binanın girişi beş-altı

pilləkən yuxarıda idi. Binanın qarşısında adi su borusundan

hazırlanmış beş-altı nəfərlik əl-üz yumaq üçün yer var

idi. Qarşı tərəfi qoca küknar ağacları ilə örtülmüş binanın

qarşısında düzəldilmiş kiçik güllük insana xoş təsir ba-

ğışlayırdı. Tibbi müayinəyə gəldiyimiz vaxt gördüyüm

və idman imtahanında ayaqyalın sürətlə ətrafına qaçdığım
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binanı tam görmək imkanım olmasa da, bu dəfə fürsəti

əldən vermədim. Binanın içindən tam xəbərim olmasa

da ətrafda olan mənzərə əsil yay günlərinin naturası idi.

Sərçələrin civiltisi, qumru quşlarının oxuması yayın gö-

zəlliyinə gözəllik qatırdı. Hava yavaş-yavaş sakitləşirdi.

Xəzərin çoşqun ləpələrinin küləyi yeni gəlmiş qonaqlarına

xoş üzünü göstərmək üçün sürətini aşağı salmışdı. 

Taqımlar taqım komandirlərinin səlahiyyətinə verildi.

Qızıl dişli, qarayanız, bığlı, çiyinlərində bir cərgə düzülmüş

üç ulduz olan zabit sıranın önündə idi:

- Hər birinizi salamlayıram. Altmış ikinci taqıma

xoş gəlmisiniz. Mən sizin taqım komandiriniz baş-

leytenant Mehdiyevəm. Adım Misirdir. Hələlik bu qədər.

Biz bu gün növbəli şəkildə həm yataqxanada bizim üçün

ayrılmış yerdə tam yerləşməliyik, həm hərbi geyimləriniz

alınmalıdır, həm də bölük komandirinin dediyi kimi saç-

larınız qırxılmalıdır. Xəbərdarlıq edirəm! Hər kəsin saçı

dibdən qırxılacaq, kimsə saç saxlaya bilməz! Taqım ko-

mandirimiz qısa və çox sərt danışdı. 

Deyilmiş qaydada yataqxanada yerləşdik, hərbi ge-

yimlərimizi aldıq və geyindik, saçlarımız isə dibdən

qırxıldı. Dörd mərtəbəli binanın birinci və ikinci mərtəbələri

altıncı bölüyə, üçüncü və dördüncü mərtəbələri beşinci

bölüyə ayrıldı. Binaların otaqları həddindən artıq tozlu

idi. Birinci mərtəbənin sol tərəfində birinci sağ-sol otaqlar
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altmış birinci taqıma, növbəti sağ-sol otaqlar isə bizə

ayrıldı. Əynimizdə qısaqol hərbi geyim, başımızda dəmir

kokardalı papaq, ayağımızda təzə uzunboğaz çəkmə bir

dəqiqə dayanmırdıq. Cılız bədənimiz ilə ora-bura qaçırdıq.

Alırdıq-gətirirdik, silirdik-təmizləyirdik, otaqlarda səli-

qə-səhman yaradırdıq. 

Artıq nahar yeməyindən xeyli vaxt keçmişdi. Saat

beş-altı radələri olardı. Yemək haqqında heçnə danışılmırdı,

yeməyi harada yeyəcəyimiz haqqında isə xəbərimiz yox

idi. Ümumiyyətlə hərbi həyatımızın ilk günü olduğu

üçün hər şey bizə qəribə gəlirdi. Elə olurdu ki, təsadüfən

güzgünün qarşısından keçəndə hərbi geyimdə olduğumuz

üçün özümüzü tanımırdıq. Müraciət qaydalarını və hərbi

rütbələri tam bilmədiyimiz üçün zabitlərə “əmi”, “dayı”

deyə müraciət edirdik. Bəzən gülən, bəzən isə əsəbiləşən

komandirlər gənc olduğumuz üçün məsələnin çox ciddi-

liyinə getmirdilər. Taqım komandirlərimiz sanki bir günün

içərisində bizə hər şeyi öyrətməyə çalışırdılar. Yataqxananın

otaqlarında nəyisə izah edə-edə danışan zabitlər səbirsiz

və əsəbi görsənirdilər. Dedikləri sözü bir daha izah etmək

istəməyən komandirlər məcburiyyət qarşısında nəyisə

təkrar dedikdə içəridə aləm bir-birinə qarışırdı. Parket

döşəməli otaqlarda otaqdan-otağa keçən nabələd kursantlar

bəzən ünvanları səhv salırdılar. Baş o qədər qarışıq idi

ki, heçnə yada düşmürdü:
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- Diqqət! Xəbər edin hər kəs yeməyə düzülsün!

Sözün sonunu biraz uzada-uzada, fışıltılı səslə danışan

və biraz da “s” səsini “ş” səsi kimi tələffüz edən zabit

verdiyi komandanı təkrar etdi. Diqqət! Xəbər edin hər

kəs yeməyə düzülsün!

Səhər avtovağzalda “bəh-bəh” ilə yediyim sosiska-

yumurta artıq mədəmin divarlarına yapışmışdı. Həddindən

artıq yorğun və ac olsam da aclığımı və yorğunluğumu

şüurlu şəkildə anlaya bilmirdim. Hava artıq qaralmışdı.

Taqımlar yeməyə getmək üçün taqım komandirlərinin

nəzarəti altında sıraya düzülmüşdü. Hər kəs növbəti ko-

mandanı gözləyirdi. Yataqxananın qarşısında giriş qapısının

yanında duran növbətçi zabit komanda verdi:

- Düzlən! Farağat! Farağat komandasında heç kim

tərpənməsin-zabit komandasına əlavə etdi. Bu gün cavabdeh

mənəm, altmış birinci taqım komandiri baş-leytenant As-

lanov. İndi mənim komandam ilə gedəcəyik yeməkxanaya.

Xəbərdarlıq edirəm, hər kəs verilən komandalara diqqətlə

qulaq assın! Bu gündən hər şeyi öyrənin, bundan sonra

sizin həyat rejiminiz belə olacaq. Yeməyə də, dərsə də hər

yerə sıra ilə gedəcəksiniz. Artıq siz uşaq deyilsiniz,

əyninizdə hərbi forma var. Orta məktəbdə, evlərinizdə et-

diklərinizi burada edə bilməzsiniz! Aydın oldu?

Baş-leytenant Aslanov danışdıqca hər kəs diqqətlə

dinləyirdi:
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- Diqqət! İstiqamət yeməkxana, istiqamətləndirici

altmış birinci taqım, qalanları ardıyca addımla marş! As-

lanov komanda verdi.

Yüz-yüz əlli nəfər kursantı olan bölüyümüzün ayaq-

larından çıxan səs yüksək çıxsa da, hər ayaqdan bir səs

gəlirdi. Duur! Baş-leytenant Aslanov sıranı saxladı:

- Yoldaş kursantlar, səhər bölük komandirini əsəb-

ləşdirdiniz, ciddi irad bildirdi, siz yenə də verilən sayı

dinləmirsiniz! Eybi yox, yeməkdən sonra sizinlə sıra ha-

zırlığı ilə məşğul olarıq-təkrar bölüyə komanda verdi.

Hərəkət davam etsə də addımlarımız bayaqkından

fərqlənmirdi. Yeməkxananın qarşısına çatsaq da yerimizdə

on dəqiqəyə qədər addımladıqdan sonra dur komandası

verildi. On dəfə cəhtdən sonra baş geyimlərimizi çıxardıb,

taqım komandirlərimizin nəzarəti altında, sağdan bir

kolonla yeməkxanaya hərəkətə başladıq. Bir neçə dəfə

geriyə dönüb yenidən hərəkətə başlasaq da nəhayət on-on

beş dəqiqədən sonra yeməkxananın qapısından içəri keçə

bildik. Yeməkxananın içərisində stolların yanında dayanan

taqım komandirlərimiz bizlərə yerlərimizi göstərib, əlləri

ilə işarə edirdilər. Axırıncı kursant yeməkxanaya daxil

olandan sonra səs-küy olduğu üçün təzədən yeməkxananın

qarşısına qayıdıb yenidən gəlməli olduq. Hərəkət təkrar

olduğu üçün bu dəfə nəzarət daha ciddi idi, göstərilmiş

qaydada təkrar yeməkxanada öz yerlərimizi tutduq.
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Hər kəs diqqətlə dinləsin! Siz elə etməyin ki, daha

sərt tədbirlər görək. Sizə ilk andan deyildi ki, deyilənləri

birinci dəfədən anlayın! Yeməkxanada daxili qaydaları

izah edirəm, hər kəs diqqətlə dinləsin:

- Birinci növbədə hər kəs yeməkxanaya bir kolonda

daxil olmalıdır. Səs gəlməməlidir. Hər kəs onun üçün

ayrılmış stola yaxınlaşıb sağa-sola baxmadan və əlini

heç nəyə vurmadan gözləməlidir. Hamı öz yerini tutduqdan

sonra növbətçi zabit tərəfindən ümumi əyləş komandası

veriləcək. Bu komanda ilə hər kəs əyləşəcək, ancaq yenə

də heç kim heç nəyə toxunmamalıdır. Növbəti komanda

ilə hər stoldan bir nəfər qalxıb hər kəs üçün bərabər

qaydada yemək çəkəcək. Ondan sonra yemək yeməyə

başlayacaqsınız. Yemək zamanı qaşıq və çəngəlin səsindən

başqa əlavə səs gələrsə hər kəs qalxıb ayaq üstə yemək

yeyəcək. Başa düşdünüz? Baş-leytenant Aslanov yemək-

xanada davranış qaydalarını çox sərt şəkildə izah etdi.

- Bəli-hər kəs uca səslə cavab verdi.

Deyilən ardıcıllıqla əyləşdik, yemək paylayanlar

komanda ilə qalxıb yeməkləri payladı və başladıq yemək

yeməyə. Makaron süzməsi, yağ və çörəyi elə iştahla ye-

yirdik ki, elə bil günlərdi acıq. Şəkərlə qarışdırılmış çay

isə süfrəni xüsusi zövqlə bəzəyirdi. On beş-iyirmi dəqiqə

ərzində elə yedik ki, mədəmiz tam dolmuşdu. Yemək

yekunlaşdı, komanda ilə qalxıb gəldiyimiz kimi əks
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ardıcıllıqla çıxıb yeməkxananın qarşısında düzüldük. As-

lanov yeməkdən əvvəl dediyi sözü unudacağını zənn

etsək də əsla elə olmadı. Yeməkdən sonra hərəkətin

insan sağlamlığı üçün nə qədər xeyirli olduğunu tibbi

yolla izah etməyə çalışan Aslanov qidanın mədədə həzm

olma prosesindən danışırdı:

- Yemək necə idi, xoşunuza gəldi? Daşdan səs çıxdı,

sıradan səs çıxmadı. Sizinləyəm, yeməkdən doydunuz?

Yaxşı, görürəm çox yemisiniz-Aslanov sözarası zarafat

da etdi.

Onda belə edək, biraz sizinlə sıra addımlarından məşq

keçək. İki saata yaxın yeməkxana ilə yataqxana arasındakı

yüz əlli metrlik yolda o qədər dala-qabağa gedib gəldik ki,

ilk gəldiyimiz gün sözün əsil mənasında “yediyimizi bur-

numuzdan gətirdilər”. Təzə geyindiyimiz uzunboğaz çək-

mələrimizin ayaqlarımızda yaratdığı suluqların ağrılarından

ayaqlarımızı yerə vura bilməsək də, hər gedişin sonuncu

gediş olduğunu düşünüb qürurumuzu sındırmaq istəmirdik.

Nəhayət dur komandasını eşidəndə eşitdiyimiz səs inandırıcı

görsənməsə də Aslanovun bu günlük bəsdir deməsi bizi

biraz rahatlaşdırdı. Gəldiyimiz ilk gün idi, heç kim bir-

birini tanımırdı. Hərbi qayda-qanunlardan isə qəti xəbərimiz

yox idi. Belə bir şəraitdə heç nəyə güzəşt olmayacağını

deyən Aslanov irəlidəki günlərin bundan da qat-qat ağır

olacağını bildirəndə anamın sözləri yadıma düşdü.
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Gecənin qaranlığında məyus olmuş üzlərdən axan

tər damlalarına otaqların pəncərəsindən işıq düşdükcə

pörtmüş sifətlər par-par yanırdı. Taqım komandirləri hər

kəs öz taqımını sağa döndərib tapşırıqlar verirdi:

- Hə, necə oldu, yaxşı idi? Bilirsiniz uşaqlar, siz

hələ çox gəncsiniz. Gənc olduğunuza baxmayaraq çətin

və ağır yolla getməyə qərar vermisiniz. Bu sizin qərarınızdır.

Burada təsadüfi heçnə yoxdur. İlk gündən sizlərə göstərilən

münasibət sizi çaşdırmasın. Bu sizin həyatınızın ilk və

ən xoş günlərindən biridir. Nə bölük komandirimizin, nə

də baş-leytenant Aslanovun sizinlə davranışı heç də sizə

qarşı olunan qərəzli münasibət deyil. Burada belədir,

əgər deyilənləri vaxtında düzgün anlayıb, başa düşmə-

yəcəksinizsə belə hallarla tez-tez qarşılaşacaqsınız. Sizin

hər biriniz bizim kiçik qardaşlarımızsınız, ancaq bu ona

baxmır. Biz bilməliyik ki, sizin içərinizdən kimlər

gələcəyin zabiti ola bilər. Bu ilk gündən başlayaraq bi-

linməlidir, aydın olmalıdır ki, kim iradəli və dözümlüdür.

Aydındır? Əgər qoyulan tələbləri, verilən tapşırıqları

vaxtında yerinə yetirə bilməyəcəksinizsə liseydən xaric

olunacaqsınız-taqım komandirimiz hərbi liseyin ümumi

tələblərini bizə izah etməklə, həm də gün ərzində olanlara

aydınlıq gətirirdi.

İndi isə ikinci kursdan kömək üçün ayrılmış kursant

Ələkbərov sizlərə yat komandasına qədər olan tədbirləri
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həm izah edəcək, həm də sizlərlə bərabər öyrətdiklərini

yerinə yetirəcək:

- Ələkbərov, ilk olaraq yeni gəlmiş kursantlara yat

komandasına qədər etməli olduqları fəaliyyətləri izah et.

Sonra isə özün də bunlarla bərabər dediklərini praktiki

olaraq bir-bir yerinə yetir.

- Oldu yoldaş baş leytenant.

Ələkbərov sıranın mərkəzinə gələrək verilmiş tapşırıq

üzrə çıxışına başlayan kimi taqım komandirimiz bir

qədər sıradan uzaqlaşıb siqaret yandırdı:

- Mən birinci bölüyün kursantıyam. Soyadım Ələk-

bərovdur, ikinci kursam. Baş-leytenant Mehdiyevin

dediyi kimi sizlərə günün nizam qaydasında göstərildiyi

kimi axşam yeməyindən yat komandasına qədər olan

vaxtda etməli olduğunuz fəaliyyətləri izah edəcəm.

Deməli belə, axşam yeməyindən sonra yat komandasına

kimi hər bir kursantın iki saat asudə vaxtı olur. Asudə

vaxt deyərkən siz elə başa düşməyin ki, bu sizin tam

sərbəst vaxtınızdır. Yox əslində belə deyil. Bu vaxt

ərzində siz səhərki günə hazırlaşmalısınız. Boyun

ağlarınızı dəyişməlisiniz, üst-başınıza diqqət etməlisiniz

və yuyunub axşam gəzintisinə hazırlaşmalısınız. Bundan

sonra günün nizam qaydasına uyğun axşam gəzintisi və

axşam yoxlanışı olduqdan sonra yat komandası ilə yat-

malısınız. Yat komandasından əvvəl üst geyimlərinizi
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çıxardıb səliqə ilə göstərilmiş qaydada qatlayıb qoyma-

lısınız stullarınızın üstünə. Paltarlarınızı stullarınızın

üstünə qoyduqdan sonra çarpayılarınızın qarşısında dü-

zülməlisiniz. Bundan sonra yatmaq üçün ümumi yat ko-

mandası veriləcək. Bu komanda ilə tez girməlisiniz yer-

lərinizə. Heç kimdən səs gəlməməlidir, hamı arxası üstə

uzanıb gözləməlidir. Bundan sonra sizlərə yerinizin

içində “sağa dön” komandası veriləcək:

- Bizə yerimizin içində nəyə görə “sağa dön” ko-

mandası verilir ki-kursantlardan biri təəccüblə soruşdu.

- Çünki ürəyimiz sol tərəfdə olduğu üçün yatanda

sağ çiyni üstündə yatmaq lazımdır.

Gənc kursantlar bir-birlərinə baxıb başlarını yellə-

dirdilər:

- Yerinizin içində sağa dön komandası verildikdən

sonra heç kimdən səs gələ bilməz. Əgər səs gələrsə, çar-

payılardan səs çıxarsa, geyimləriniz səliqəsiz olarsa izah

etdiyim prosesi dəfələrlə etməli olacaqsınız. Bu isə sizə

çox ağır başa gələcək. 

Kənardan diqqətlə bizi izləyən taqım komandirimiz

kursant Ələkbərovun çıxışından razı görsənirdi:

- İzah etdin?

- Bəli yoldaş baş-leytenant, izah etdim.

- Onda elədirsə, sağdan bir kolonla yataq otağının

qarşısına addımla marş! Ələkbərov, sən birinci get taqım
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yataq otağının qarşısında düzülsün, mən də gəlirəm -

taqım komandirimiz sözünə əlavə etdi. 

- Oldu-Ələkbərov cavab verdi.

Dəhlizin yarısını altmış birinci taqım tutmuşdu,

onlar da bizim kimi yat komandasına qədər olan

fəaliyyəti məşq edirdilər. Ələkbərov kurs yoldaşından

icazə istədi:

- Əliməmmədov zəhmət olmasa bizə yol verin biz

keçək.

- Buyurun, buyurun, yol verin keçsinlər-altmış birinci

taqımın üzərinə təyin olunmuş ikinci kurs hörmətlə bizə

yol verdi.

Taqımımız deyildiyi kimi keçib yataq otağının qar-

şısında iki cərgə düzüldü. Taqım komandirimizin göstərişi

ilə otaqlarda yerləşdiyimiz qaydada qırx üç nəfərlik ta-

qımımız iki qrupa ayrıldı. Birinci qrup sağdakı otağa,

ikinci qrup isə soldakı otağa keçdi. Kursant Ələkbərov

hər iki otaqda üst geyiminin səliqə ilə qatlanıb stulların

üzərinə qoyulmasını göstərirdi, eyni zamanda yuyunma

otağına da getməyin qaydalarını izah edirdi: 

- Sabun, dəsmal, diş pastası və şotkası sol əldə ol-

malıdır. Səhər, axşam yuyunma otağına heç kim tək-tək

gedə bilməz. Hər kəs sıra ilə düzülməlidir, manqa ko-

mandirlərinin nəzarəti altında hamı gedib yuyunub gəl-

məlidir. Hər kəs üçün yuyunmağa beş dəqiqə vaxt ayrılır.
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Əgər ayrılmış vaxtdan düzgün istifadə etməsəniz əliniz

sabunlu da qala bilər. 

Gözləri bərələ qalmış gənc kursantlar imkan tapanda

bir-birlərinə göz-qaş ilə işarə edib, çiyinlərini çəkirdilər.

Qəfil gələn qışqırıq səsi içəridəki “insan və cəmiyyət”

dərsini pozmaqla yanaşı gənc kursantların yeni cəmiyyətə

inteqrasiyasına mane oldu:

- Diqqət, diqqət! Hər kəsin on dəqiqə vaxtı var, bu

vaxt ərzində yuyunub, yatmaq üçün hazır olmalısınız!

Vaxtınız getdi-taqım komandirimiz uca səslə verdiyi ko-

mandanı bir neçə dəfə təkrar etdi.

Nəinki yatacaqları yeri, hətta başlarını itirən kursantlar

hara gedəcəklərini və nə edəcəklərini bilmirdilər. Tələs-

kənlikdən balaca bir qapıdan beş nəfər eyni vaxtda

keçməyə çalışırdı. Həyəcandan dilləri söz tutmayan

gənclər üzlərinə bir ovuc su vurmaq üçün yuyunma

otağının qarşısında növbəyə durmuşdular. “İki dəqiqəniz

getdi”, “üç dəqiqəniz getdi” deyən ikinci kurslar bizə

baxıb yəqin ki, özlərinin birinci kurs vaxtlarını xatırlayıb

gülürdülər. Beş-altı dəqiqə ərzində otaqlarda elə bir qaça-

qaç düşmüşdü ki, ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Diqqət

verildi, son iki dəqiqənin qaldığını elan edən taqım ko-

mandirimiz səsinin tonunu biraz da yüksəltdi:

- Ələkbərov!

- Bəli yoldaş baş-leytenant.
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- Deyəsən bunlar səhərə kimi məşq etmək istəyirlər!

Taqım komandirimizin sualına cavab tapa bilməyən

Ələkbərov donub qalmışdı:

- Tez olun uşaqlar, düzülün, sağa bax düzül, cəld

olun-Ələkbərov bizi sıraya düzməyə çalışdı.

Hər iki otağa komanda verən Ələkbərov verilən

tapşırığı vaxtında icra etdirə bilmədiyi üçün biraz da

əsəbi görsənirdi:

- Hər kəsə aiddir, ona kimi sayıram, sayın tamamında

hamı sırada olmalıdır. Bir, iki, üç...on! Diqqət! 

Qapının ağzından otaqlara baxan taqım komandirimiz

əsəbindən bığlarını gəmirirdi. Nəsə demək istəsə də hələ

ki, səbir edirdi. Aslanovun səsi dəhlizi götürmüşdü. Səs-

küydən heçnə başa düşmək olmurdu, sanki kimisə dan-

layırdı. Hərdən isə çölə-içəri qaça-qaça gedib gələn kur-

santların ayaq səsləri eşidilirdi:

- Ələkbərov!

- Bəli yoldaş baş-leytenant.

- Bəlkə biz də bunları çölə-içəri qaçırdaq-taqım ko-

mandirimiz Ələkbərova müraciət etdi.

İkinci kurs olsa da yenə də kursant olan Ələkbərov

tərəfimizi tutmaq istədi:

- Yoldaş baş-leytenant, ilk gündür, düzələrlər...

- Çox çətin düzələr! Diqqət! Taqım, əyninizi geyinib

çöldə düzülməyə beş dəqiqə vaxtınız var, vaxt getdi!
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Taqım komandirimiz gözlənilmədən çöldə düzülməyimiz

üçün komanda verdi.

Sözlə ifadə olunmayan, təsəvvürə gəlməyən və

gözlənilmədən verilən arzu olunmaz komanda içərinin

altını-üstünə çevirmişdi. Qaçan, yıxılan, əsəbiləşən,

gülən hamısı bir-birinə qarışmışdı. Heçnə anlaşılmırdı,

hamı toplu halında çölə-içəri qaça-qaça çöl ilə içərinin

arasında qalmışdı. Bir dəhlizdə iki taqım bir-birinə

qarışmışdı. On beş-iyirmi dəqiqə içində yollarda qalsaq

da nəhayət otaqların qarşısında düzül komandası ve-

rildi:

- Mən sizə on dəqiqə vaxt vermişdim, siz isə dəyər-

ləndirə bilmədiniz. On dəqiqə az vaxt deyil, gələcəkdə

heç o vaxt da olmayacaq! Ələkbərovdan soruşa bilərsiniz,

sizə neçə dəqiqə vaxt verilirdi? Taqım komandirimiz

üzünü Ələkbərova tutdu.

- Beş dəqiqə-Ələkbərov taqım komandirimizin

sualına cavab verdi. 

- Görürsünüz? Ancaq siz on dəqiqəyə düzülə bil-

mirsiniz! İndi isə sizə beş dəqiqə vaxt verirəm, beş dəqi-

qədən sonra hər kəs deyilən qaydada yat komandası

üçün düzülməlidir. Başa düşdünüz?!

- Bəli–hər kəs təngənəfəs cavab verdi.

- Saat 22:30, vaxt getdi! Taqım komandirimiz saatına

baxdı.
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Üç dəqiqə sonra taqım tam şəkildə yat komandasını

icra etməyə hazır idi:

- Görürsünüz? İstəsəniz hər işin öhtəsindən gələ bi-

lərsiniz! Deməli istəmirsiniz! 

İndi komanda ilə hər kəs girəcək yerinə. Heç kimdən

səs gəlməsin, çarpayılar “cırıldamasın”. Diqqət! Yat!

Yatmaq arzusunda olsaq da yata bilmirdik, əlimiz

çarpayıya dəyən kimi “olmadı” komandası yuxumuzu

qaçırırdı. Nəhayət, on dəqiqədən sonra Ələkbərovun

dediyi kimi yerimizə girib arxası üstə uzana bildik. Yata

biləcəyimizə inanmasaq da, sağa dön komandasını göz-

ləyirdik:

- Deyəsən kimsə yerində sakit uzana bilmir-taqım

komandirimiz otaqdan-otağa keçərək öz-özünə danışırdı.

Diqqət! Diqqət komandasında köhnə və setkalı çarpayı-

lardan cırıltı səsi gəlsə də, xoşbəxtlikdən eşidilmədi.

Sağa dön! Hər kəs yatsın, gecəniz xeyrə.

- Sağolun-bir neçə nəfər taqım komandirinə cavab

verdi.

- Kim idi sağol deyən? Axırıncı dəfə olsun, mən ge-

cəniz xeyrə qalsın deyə bilərəm, siz isə yox! Hər kəs

gözünü yumub yatsın-taqım komandiri ümumi irad

bildirdi. 

Gözlərimizi elə bərk-bərk yummuşduq ki, işıqların

sönməsini hissiyatımızla bildik. Günün yorğunluğu,
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tələblərin ciddiliyi bütün taqətimizi əlimizdən almışdı.

Düşdüyümüz çətin mühitlə yanaşı ilk gündə yoldaşlarla

bir-birimizi tanımamağımız işlərimizi daha da çətinləş-

dirirdi. Kimsə bir-birindən nəsə soruşmurdu, danışmırdı,

hamı özünü dərin yuxululuğa vurub yatmış kimi göstərirdi.

Ancaq kimin yatmış, kimin oyaq olduğunu hər kəs özü

yaxşı bilirdi. Gizlənpaç oynayan uşaqlar kimi gözlərimizi

yumub arabir kipriklərimizin arasından baxmaq istəsək

də, dəhlizdən gələn ayaq səsləri buna mane olurdu. 

Səhər qalx komandasında gələn “şeypur“un səsi bir

anlıq məni xəyalən Yevlaxın dəmiryol vağzalına apardı.

Gözlərimi açanda dəmiryol xətlərinin əvəzinə dəmir çar-

payıları, qatar bələdçisinin əvəzinə isə kursant Ələkbərovu

görüb gözlərimi bərk-bərk ovxaladım. Gözümə alatoranlıq

görsənən Ələkbərov əlini belinə qoyub çarpayıların

qarşısı ilə o başa, bu başa gedib-gəlirdi. Otaqların işıqları

yandırıldı. Yataqxananın içərisində ayrı-ayrı otaqlardan

gələn səslər içəridə olan səssizliyi bir anlıq pozdu:

- Diqqət! Taqım, qalx! Taqım, qalx! Səsləri təkrar-

təkrar eşidildi. 

Komanda verən kursant Ələkbərov idi:

- Diqqət! Taqım, qalx! Taqım, qalx! Taqım, qalx

düzül! Hər kəs qalxsın, axşam yat komandasından qabaq

düzüldüyünüz kimi düzülün. Cəld olun, eey, gözlərini

aç, oyan, bağçada deyilsən! 
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Gözlərinin biri açıq, biri yumulu gərnəşə-gərnəşə

sıraya duran gənc kursantlar axşam verilən komandalara

tabe olduqları kimi görsənməsələr də, taqım komandirini

görən kimi “yuxuda cin görmüş uşaq”lar kimi dik atıldılar:

- Həə Ələkbərov, hamı oyanıb? Deyəsən çox yatıb-

lar-taqım komandirimiz dedi və güldü.

İlk gündən yeməyi də, yatmağı da bizə çox görən

komandirlərimiz hər şeyə qısqanclıqla yanaşırdılar:

- Bəli yoldaş baş-leytenant, oyanıblar-Ələkbərov

cavab verdi.

- Sabahınız xeyir-taqım komandirimiz bizimlə

salamlaşdı.

Axşam yat komandasında “sağol” sözünə görə əsəbi -

ləşən komandirimiz səs gəlmədiyini görüb sözünü təkrar

etdi:

- Sabahınız xeyir yoldaş kursantlar!

İki-üç nəfər qorxa-qorxa “sabahınız xeyir” desə də

qalanları dillənmədi:

- Ələkbərov, başa düşmədim, bunlar mənimlə sa-

lamlaşmaq istəmirlər?!

- İcazə olar yoldaş baş-leytenant? Kursant Nəzərov

taqım komandirimizə gözlənilmədən müraciət etdi.

- Olar yoldaş kursant, buyur.

- Axşam yat komandasında siz bizə deyəndə ki, ge-

cəniz xeyrə qalsın, biz də sizə dedik sağolun, siz isə
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əsəbi ləşdiniz. İndi biz bilmirik ki, sizin suallarınıza necə

cavab verək.

- O axşam idi, hamı yatırdı. Yat komandasından

sonra danışmaq olmaz, indi isə səhərdir! Başa düşdün?

- Bəli, başa düşdüm-Nəzərov sağa-sola baxa-baxa

cavab verdi.

Hər sözə bir söz tapan komandirimiz bütün variant-

larda ilk gündən bizi bütün qaydalara uyğunlaşdırmağa

çalışırdı:

- Yaxşı, deməli belə. İndi axşam göstərilmiş qaydada

hər kəs yuyunsun, yerlər səliqə ilə yığılsın. Yarım saatdan

sonra hər kəs olsun sırada. Başa düşdün Ələkbərov?

Bütün işlərə özün rəhbərlik et.

- Oldu yoldaş baş-leytenant-Ələkbərov cavab verdi.

- Vaxtınız getdi-taqım komandirimiz əlavə etdi.

Qırx üç gənc kursantın yarım saat ərzində dörd-beş

nəfərlik yuyunma yerində yuyunması, darısqal otaqlarda

yerlərini yığması, üst-başlarını səliqəyə salıb sıraya dü-

zülməsi təsəvvürə gəlməsə də biz bunu etdik. Qışqır-

bağırla, hay-küylə, hədə-qorxu ilə axır ki, çıxıb həyətdə

sıraya düzülə bildik. Hər saniyəmiz bir məsuliyyət, hər

dəqiqəmiz bir həyəcan, hər saatımız isə keçilməz səddə

çevrilmişdi. Yataqxananın qarşısında iki cərgə düzülən

taqımlara sıra baxışı keçirilirdi. Taqım komandirimiz

kursant Ələkbərovla bir-bir gənc kursantların qarşısından
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keçərək birinin düyməsinə, birinin cibinə, birinin papa-

ğına, birinin qayışına irad bildirirdi. Göstərilən iradları

isə Ələkbərov yazırdı. Bir neçə dəqiqədən sonra sıra

baxışı bitdi. Taqımlara “dağıl” komandası verilsə də

səhər yeməyinə getmək üçün yenidən “düzül” komandası

verildi. Sıra düzüldü, dünən izah olunduğu qaydada

sıra addımları ilə getdik yeməyə. Üç il müddətində ye-

məkxanaya gediş-gəliş qaydamız dəyişməsə də, “olmadı”

komandasının sayı günü-gündən çoxalırdı. Maraqlısı o

idi ki, öyrəndiklərimizi mükəmməlləşdirdikcə tələblər

daha da artırdı. Hər yediyimiz yemək fiziki mənada

qarnımızı doyursa da, ruhumuza aclıq gətirirdi. Yediyimiz

yeməyin bərəkətinə olan hörmətimiz isə narazılıq et-

məyimizə imkan vermirdi. Qarşımıza qoyulan tapşırıq

çətinliyə dözmək idisə bu şüuraltı dözümlülük yaşımıza

və başımıza uyğun gəlmirdi. Seçdiyimiz yol ağır və

çətin yol idi. Bu çətinliyə dözmək üçün isə ağılın və

zəkanın düzgün istifadə olunması mütləq idi. Yunan

filosofu Platonun sözləri ilə desək “Cəsarət, təhlükə

qarşısında ağılın və zəkanın istifadə olunmasıdır”.

Orada bizə yeməyi yox-ac qalmamağı, yatmağı yox-

yuxusuz qalmamağı, sakit durmağı yox-danışmamağı,

yorulmağı yox-bezməməyi öyrədirdilər. Kənardan ba-

xanlara tədris ocağının tədris tərəfi görsənsə də, içəridə

olanlara ən çox yanan ocağın tüstüsü görsənirdi. Burada
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yanıb kül olanlar da, yana-yana həyat dərsini alanlar da

var idi. Hər şeyə dözməli və səbir etməli idik. 

Yeməkxanaya girib-çıxanda həddindən artıq intizamlı

olmalı idik. Hər bir səhvin cəza ilə nəticələnməsi ehtimal

olunan yeməkxana, diqqətlərin cəmləndiyi yer sayılırdı.

Burada səs salmaq, danışmaq, əyri oturmaq, gülmək

və s. bir çox hərəkətlər qadağan idi. Ona görə də alınan

cəzaların bir çox səbəbləri yeməkxana olduğu kimi,

alınmış cəzaların yuyulma yerləri də yeməkxana olurdu.

Xidmətin qaranlıq tərəfləri isə yeməkxana növbətçisi

getdiyin zaman bölüyün baş çavuşu tərəfindən izah olu-

nurdu. Həm yeməkxanada, həm də yataqxanada işləyən

növbətçi kursantlar nə qədər yaxşı növbə aparsalar da

növbənin təhvil-təslimində bölüyün baş çavuşundan sağ-

salamat qurtardıqlarına görə üç gün dua edirdilər. Hər

bir şeyi dəqiqliklə tələb edən baş çavuşlar heçnəyə güzəşt

etmirdilər. Nəyisə etmək istəməyəndə isə “səndən zabit

olmaz” deyib ən ağır tədbirlər görürdülər. 

Səhər yediyimiz yağ-çörək, içdiyimiz şirin çay nahar

yeməyinə kimi normamız idi. Görəcəyimiz işlə yediyimiz

yemək arasındakı fərq çox olsa da yavaş-yavaş uyğun-

laşmalı və öyrəşməli idik. Sentyabrın birinə kimi idman

saatlarımız olmasa da, hər saatda etdiyimiz hərəkətlər

idmandan da artıq idi. Dərslərimizin başlanmasına kimi

gündəlik işlərimiz demək olar ki, hər gün eyni qaydada
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təkrarlanırdı. Gündəlik fəaliyyətimizdə yavaş-yavaş

kursant yoldaşlarımızla münasibətlərimiz yaxınlaşırdı.

Bunlara baxmayaraq artıq iki-üç gün ərzində bir neçə

kursant da liseyi tərk etmişdi.

Hər birimiz bir evin ümidi və çırağı idik. Bizim

gəzdiyimiz yerə işıq, durduğumuz yerə kölgə düşərdi.

Övladlarının liseydən qaçdığını bilən valideynlər məyus

olsalar da, bizim orada nə çəkdiklərimizi görmürdülər.

Uşaqlarının zəifliyini, iradəsizliyini qəbul edə bilməyən

valideynlər utanırdılar. Çünki yaşımızın az vaxtlarında

bizə çətin gələn o məktəbin adı çox ağır idi. Oradan

qaçmaq isə dost-tanış, qohum-əqrəba yanında yaxşı qəbul

olunmurdu. Orada gənc yaşlarında həyatın bütün çətin

sınaqlarından keçməli idin. Aclığa da, susuzluğa da

dözüb iradəli olmalı idin. Əzm nümayiş etdirməklə səni

gələcəyə əsil peşəkar zabit kimi hazırlayan komandirlərin

verdiyi çətin tapşırıqları icra edib, əsəbilərinə sığal, hiss-

lərinə mərifət çəkməli idin. Beləliklə, çətin də olsa

gələcəyin zabiti olmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmalı

idin.

***

1999-cu il 31 avqust, bir sentyabr yeni dərs ilinin

başlanmasına hazırlıq tədbirləri gedirdi. Liseyin ikinci

və üçüncü kurs kursantlarının hamısı artıq yay məzuniy-

yətindən qayıtmışdı. Ərazilərdə, yataqxanalarda və tədris
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siniflərində təmizlik, səliqə-səhman işləri aparılırdı.

Səkilər ağ və qara boyalarla rənglənirdi, sıra meydanının

düzülüş xəttləri yenilənirdi, tribuna çıxış üçün hazırlanırdı.

Nahar yeməyindən sonra səhərki günlə bağlı lisey rəisinin

qarşılanması zamanı salamlaşma səhnəsini məşq etməli

idik. Sıra meydanında rəngləmə işləri getdiyi üçün

meydana gedən yolda ümumi düzülüş verildi. Sağdan-

sola kurs ardıcıllığı ilə düzülən bölüklər bölük koman-

dirlərinin rəhbərliyi altında “salam cənab kontradmiral”,

“sağol” sözlərini məşq edirdilər. Liseyin orkestrinin ifa

etdiyi mahnılar klubun binasından hər tərəfə yayılmışdı.

Kursantların səsi ilə barabanların səsi bir-birinə qarışaraq

xüsusi abu-hava yaratmışdı. Bu məqamda tribunanın sa-

ğındakı pilləkənlərdən lisey rəisinin müavini polkovnik-

leytenant Etibar Əliyev görsəndi. Bölük komandirləri

əl-qol ilə bir-birlərinə Etibar müəllimin gəlişini işarə

verib sırada öz yerlərinə durdular. Etibar müəllimin

sıraya yaxınlaşmasına 30-40 metr qalmış üçüncü kursun

üçüncü bölük komandiri lisey rəisinin müavinini qarşılamaq

üçün “farağat” verdi. “Azad” verib sıraya yaxınlaşan

Etibar müəllim bölük komandirlərindən şəxsi heyətin

tam yerində olub-olmamasını soruşduqdan sonra səhərki

günün reqlamenti barədə tapşırıqlar verdi. Əsas diqqətin

lisey rəisinin qarşılanma mərasiminə yönəldilməyin va-

cibliyini bildirərək çıxışını davam etdirən Etibar müəllim
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bir neçə dəfə məşq etməyimizin də vacib olduğunu vur-

ğuladı. Lisey rəisinin gəlməsini, onun qarşılanmasını və

bizimlə salamlaşmasını bir neçə dəfə məşq etdikdən

sonra:

- Əsas birinci kurslara aiddir! Allahverdiyev, Hüseynov

salamlaşmanı bir daha özünüz məşq etdirərsiniz. Sizin bö-

lüklərdə salamlaşma fərqli alındı-Etibar müəllim bildirdi.

- Oldu-birinci kursun bölük komandirləri cavab

verdi.

Ümumi nöqsanları göstərib, tapşırıqlarını verdikdən

sonra sualın olub-olmamasını soruşan Etibar müəllim

getdi. Bölüklər bölük komandirlərinin tapşırığı ilə taqım

komandirlərinin rəhbərliyi altında yataqxanalara göndərildi.

Yataqxananın qarşısında bir saata yaxın salamlaşmanı

məşq etdikdən sonra səhərki günə hazırlaşmağımız haq-

qında tapşırıq aldıq və sərbəst buraxıldıq.

Bir sentyabr 1999-cu il səhər saat 08:15 liseyin

şəxsi heyəti artıq sıra meydanında tədbir üçün düzülmüşdü.

Polkovnik-leytenant Etibar Əliyev lisey rəisinin gələcəyi

yola diqqət edə-edə son tapşırıqlarını verirdi. Maşının

qapısının örtülməsi səsi eşidildi. Xidməti avtomobilindən

düşən lisey rəisimiz kontr-admiral Rafiq Əsgərov tribunanın

sağındakı pilləkənlərdən yavaş-yavaş düşməyə başladı,

pilləkənlərdən düşdükdən sonra isə tribunaya doğru

hərəkət etdi:
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- Liseey, düzül! Düzlən! Farağat! Diqqət sola! Etibar

müəllim lisey rəisini qarşılamaq üçün farağat komandası

verib orkestrn müşayəti altında sıra addımları ilə lisey

rəisinə doğru hərəkətə başladı. 

Sıra addımları ilə addımlayan lisey rəisi ilə müavini

bir-birlərinə üç-dörd addım qalmış durdular. Orkestr

ifanı dayandırdı:

- Cənab kontr-admiral! Liseyin şəxsi heyəti bir sent-

yabır yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə təntənəli

mərasimə düzülüb. Məruzə etdi polkovnik-leytenant

Əliyev! 

Polkovnik-leytenant Əliyev lisey rəisinə raport verdikdən

sonra sağa çəkilib lisey rəisinə yol verdi. Lisey rəisinin tri-

bunaya doğru hərəkətə başlaması ilə orkestr yenidən ifaya

başladı. Lisey rəisi ilə eyni addımlarla addımlayan müavini

tribunaya çatıb durdular. Orkestr ifanı dayandırdı:

- Salam! Lisey rəisi kursantlarla salamlaşdı.

- Salam cənab kontr-admiral! Hər kəs bir səslə

cavab verdi. 

- Sizi yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə

təbrik edirəm! Lisey rəisi yeni dərs ilinin başlanması

münasibəti ilə hər kəsi təbrik etdi.

- Sağol! Hər kəs yenə bir səslə cavab verdi.

- Azad! Lisey rəisi tədbir iştirakçılarını salamlayıb

təbrik etdikdən sonra azad komandası verdi. 
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Lisey rəisinin “azad” komandasından sonra nizam-

namə qaydasına görə eyni komandanı təkrar edən Etibar

müəllim “azad” deyib bir qədər arxaya çəkildi. 

Tədbiri açıq elan edən lisey rəisinin tərbiyəvi işlər

üzrə müavini mayor Göyçəyev tədbirin reqlamentini

ardıcıllıqla diqqətə çatdırdı:

1.Torpaqlarımızın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda

canlarından keçmiş şəhidlərimizin müqəddəs ruhlarının

bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi;

2. Dövlət himninin səsləndirilməsi;

3. Lisey rəisinin çıxışı;

4. Təntənəli keçid;

5. Tədbirin yekunu.

Reqlamentə uyğun şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir

dəqiqəlik sükutla yad edildikdən və dövlət himni oxun-

duqdan sonra lisey rəisinin çıxışı başladı:

- Cənab zabitlər, gizirlər, kursantlar! Hörmətli müəl-

limlər! Bir sentyabr yeni dərs ilinin başlanması münasibəti

ilə təkrar hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Liseyimiz

yarandığı gündən bu günə kimi şərəfli yol keçmişdir.

Ötən illər ərzində yüzlərlə qəhrəman Azərbaycan oğul-

larına yüksək hərbi təhsil və bacarıq verərək Ali Hərbi

Məktəblərə yola salmışdır. Bu gün bu ənənə yenə də

davam edir. Liseyimizin məzunları olmuş oğullar müstəqil

Azərbacan Ordusunun sıralarında zabit kimi şərəflə
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xidmət edir. Siz də bu yolu uğurla davam etdirməlisiniz.

Təməli dünya şöhrətli siyasətçı, möhtərəm Heydər Əliyev

tərəfindən qoyulmuş liseyimizin uğurları günü-gündən

artmaqdadır. Gələcək peşəkar zabit kadrlarının hazır-

lanmasında əvəzsiz rolu olan bu lisey müasir tələblərlə

inkişaf edən ordumuzun əsas təməl daşı hesab olunur.

Burada sizlərə yüksək təhsil verməklə bərabər dözümlü,

iradəli, möhkəm, cəsur, intizamlı olmağın sirləri aşılanır.

Siz çox gəncsiniz, yaşınızın elə bir vaxtıdır ki, bu yaşda

seçdiyiniz yol çətin olsa da, şərəflidir. Oxuduğunuz üç

il ərzində ciddi təlimlər keçirsiniz. Yaşıdlarınızdan fərqli

olaraq həyatınıza bir çox məhdudiyyətlər qoyulacaq,

gündəlik rejiminiz günün nizam qaydası ilə tənzimlənəcək.

Komandirlərinizin verdikləri tapşırıqları çətin də olsa

yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaqsınız. Yüksək

intizamlı və səliqəli olmaqla hərbi geyimin şərəfini

həmişə uca tutacaqsınız. Bir sözlə qarşınıza qoyulan

bütün tapşırıqları ləyaqətlə, şərəflə sona kimi yerinə ye-

tirməlisiniz. Buna görə də sizlərə savadlı və dözümlü

olmağı əmr edirəm. Onu da bilin ki, Qarabağımız hələ

də işğaldadır, onun azadlığı uğrunda döyüşə bu gündən

hazırlaşmaq lazımdır-üzünü ən çox birinci kurslara tutub

danışan lisey rəisimiz geniş nitq söylədi. Əsil general

kimi danışan rəisimiz bizlərə yol göstərməklə bu yolun

şərəfindən danışırdı.

199

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



Təntənəli keçidlə davam edən tədbir yekunlaşdı.

Yeni dərs ilinin ilk gününün sevincini yaşayırdıq. Hamımız

sevinirdik. Kursantlar arasında xüsusi canlanma var idi.

Bir bölgədən olan kursantlar bir-birlərini adla, soyadla

tanımasalar da yavaş-yavaş yaşadıqları şəhər və rayonlara

görə tanıyırdılar. Sıra meydanından bir başa dərslərə

getməli idik. Sağdan-sola çiynimizə asdığımız dəri çan-

talarımız üstümüzdə olsa da hələ dərs ləvazimatlarımız

və kitablarımız yox idi. Taqımlar taqım komandirlərinin

komandası ilə ilk dərslərə yollandı. Tədris korpusunun

qarşısında duran taqımlar dərs cədvəlinə uyğun bir-bir

ardıcıllıqla siniflərə gedirdi. Birinci tədris korpusu, ikinci

mərtəbə, ədəbiyyat sinfi cədvəl üzrə gedəcəyimiz ilk

sinif oldu. Bizi ilk qarşılayan isə ədəbiyyat müəlliməmiz

Səyyarə müəllimə idi. 

İki saatlıq dərsimizin ilk saatı sırada keçsə də, ikinci

saatın vaxtı təzə başlamışdı. Ənənəyə uyğun olaraq Səyyarə

müəllimə bizləri salamladıqdan sonra hər birimizlə ayrı-

ayrılıqda tanış olmaq istədiyini bildirdi. Hamı ilə tanış

olub sona çatan müəlliməmiz sinfimizdə Füzulidən olan

məcburi köçkün Elbrus İsmayılova təkrar müraciət etdi:

- Oğlum, siz indi harada məskunlaşmısınız?

- Biz İmişlidə məskunlaşmışıq.

- Allah ermənilərə qənim olsun, xalqımızı öz yurd-

yuvalarından didərgin salıblar. Allahın köməkliyi ilə öz
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yurd-yuvanıza qayıdacaqsınız. Xalqımızın gələcək talehi

sizlərin əlində olacaq. Hər biriniz yaxşı oxumalısınız,

hərb işinə dərindən yiyələnməlisiniz ki, döyüşlərdə düş-

mənə qalib gələ biləsiniz. Bu gün hamınız gəncsiniz

bəlkə də hələ tam dərk etmirsiniz, ancaq bilməlisiniz ki,

sizlər bu liseydə elə-belə oxumursunuz. 

Dərsin sonuna kimi tanışlıq və erməni təcavüzü

mövzusunda söhbət getsə də ilk dərsimiz maraqlı və sə-

mərəli keçdi. Səyyarə müəllimə kursantların bir-bir

adlarını, soyadlarını, ünvanlarını öyrəndikcə biz də bir-

birimizi ətraflı tanıdıq. 

Gündəlik həyatımız, yaşayışımız, dərslərimiz eyni

qaydada davam edirdi. Altı günlük ciddi dərs proqramı

ilə dərslər keçirdik. Həftənin altıncı günü əgər cəzan

yoxdursa nahardan sonra bazar günü axşama kimi şəhərə

buraxılışa çıxırdıq. Belə-belə dörd-beş həftəni geridə

qoymuşduq. Bu müddət ərzində cəmi iki-üç dəfə taqım

komandirimizin telefonu ilə evimizlə əlaqə saxlaya bil-

mişdim. Hər dəfə danışanda ən çox anamla danışsam da

məktəbdən çıxmağım barədə hələ ki, heç bir söz açılmırdı.

Şəhəri yaxşı tanımadığım üçün hər həftənin altıncı günləri

liseydə qalmalı olurdum. Həm də liseydə qoyulmuş qay-

daya görə birinci kurs ərzində altıncı günlər şəhərə

çıxmaq üçün yaxın qohumlarından kimsə gəlib səni apar-

malı idi. Atamın dediyi kimi şəhəri yaxşı tanıyan kursant
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yoldaşlarımın biri ilə şəhərə çıxıb 28 may metrosunun

qarşısında Hüseyn dayını tapmalı idim. Şəhəri tanıyan

kursant yoldaşım çox olsa da şəhərə çıxmaq üçün mənə

icazə alacaq yaxın qohumum olmadığı üçün işlər çətinə

düşmüşdü. Nəhayət növbəti həftələrin birində üzərimizə

böyük təyin olunmuş kursant Ələkbərovun köməkliyi ilə

28 may metrosunun qarşısında Hüseyn dayı ilə görüşə

bildim. 

***

1999-cu il dekabrın 30-dan 2000-ci ilin yanvarın

ikisinə kimi yeni il bayramına buraxılmalı idik. Bir neçə

gün əvvəldən bu barədə söhbətlər gəzirdi. Hərbi liseyə

daxil olduğum gündən artıq dörd ay keçmişdi. Liseydən

könüllü çıxmağımla bağlı məcburiyyət qarşısında anama

vediyim sözün üstündən iki ay da əlavə keçsə də hələ ki,

təhsilimə davam edirdim. Bayram buraxılışı vaxtı evimizə

getmək istəsəm də, bir tərəfdən də istəmirdim. Bir tərəfdən

düşünürdüm ki, gedim valideynlərim məni görsün, digər

tərəfdən də düşünürdüm ki, getsəm anam yenə də deyəcək

getmə. İki fikir arasında qalmışdım. Nəhayət buraxılışa

çıxdığım an fikrimi qətiləşdirdim. Bu buraxılış bayram

buraxılışı olduğu üçün kiminsə gəlməsinə ehtiyac yox

idi, kim istəyirdi özü gedə bilərdi. Dekabrın otuzu axşam

saat altıda liseydən çıxdıq. Saat səkkizdə avtovağzala

çata bildim. Gəncəyə gedən avtobuslarda yer olsa da saat
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on birdən tez çıxanı yox idi. On birdə çıxan avtobusa

bilet alıb gözləməli oldum. Nəhayət saat on birdə avtobus

avtovağzaldan tərpəndi. Günün yorğunçuluğu çox keçmədi

ki, gözlərimi yumdu, Kürdəmirdə bir dəfə oyansam da,

növbəti dəfə Yevlaxda Kürün körpüsünü keçəndə sürücünün

“Yevlaxda düşənlər gəlsin” sözünə oyandım. Səhər saat

beş-altı radələri idi. Yevlaxın dörd yolunda düşdüm. Düş-

məyimə peşman olsam da birtəhər canımı qurtarıb gecə

səhərə kimi fəaliyyət göstərən çayxanaya girib əyləşdim.

Taksi sürücüləri çayxanaya kimi arxamca gəlmişdilər.

Saat səkkizdə Rüstəmli kəndinə gedən avtobusla kəndə

gedəcəyimi desəm də əlçəkmirdilər. Çayxanada oturmağım

üçün çay içməli olduğumu bildirən çayçı, sifariş etmədən

boynu-boğazı dəmir xamutlu çayniki tappıltı ilə qoydu

oturduğum stolun üstünə. Limonun qabığını kirli armudu

stəkanın içində göstərib limonlu çayın biraz baha olduğunu

bildirdi. Qışın günü, səhər tezdən soyuğa çıxmamaq və

taksi sürücülərinə təkrar yaxalanmamaq üçün çay içməsəm

də hər yarım saatın tamamında bir çaynik çay gətizdirirdim.

Saat doqquz idi artıq kəndimizdə idim. Evimizə getməyim

xəbərsiz olduğu üçün evdə heç kimin xəbəri yox idi. Qa-

pımızdan içəri girəndə ilk gördüyüm anam olsa da birinci

məni tanımadı. Bir anlıq üzümə baxıb yerində donub

qaldı. Qəfildən üstümə qaçan anam göz yaşlarını saxlaya

bilmədi:
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- Ay oğul, sən hardasan, niyə mənim gözlərimi

yolda qoymusan? Sən niyə bu qədər arıqlamısın? Bəs

sən iki aya gəlirdin, danışanda deyirdin ana yaxşıyam,

budur sənin yaxşı olmağın?

Anamla səsimizə atam və digər ailə üzvlərimiz çıxdı,

kim məni görürdüsə pis olurdu, elə bir vəziyyət yaranmışdı

ki, bilmirdim nə deyim. Həddindən artıq arıqladığımı və

zəiflədiyimi deyən ailə üzvlərimiz gözlərini gözlərimdən

çəkmirdilər. Hər şeyə təmkinli yanaşsam da, ancaq

məsələnin yaxşı olmadığını özüm də anladım. Başa düşdüm

ki, gəlməyimdə səhv etmişəm, anam bu dəfə mənə getməyə

icazə verməyəcək. Hərbi geyimimi dəyişməyə imkan tap-

madım, tez süfrə hazırlandı, stolun üstünə Allah verən ne-

mətlərdən düzüldü. Stolun üzərində olanların hamısını

mənə yedizdirmək istəyən anam qəribə hala düşmüşdü.

Hər sözünün sonunda getməyəcəyimə xırda işarələr verən

anam, davranışları ilə atama nəsə demək istəyirdi:

- Görürsünüz, mən buna görə deyirdim, uşaq gör nə

hala düşüb, “ye bala, ye” sən deyəsən gedəndən acsan...

- Yox ay ana, bizə orada yaxşı yeməklər verirlər, sa-

dəcə özüm-özümü arıqlatmışam, zabit kök olmaz.

Vəziyyətdən çıxmağa çalışsam da mümkün deyildi.

Nə desəm də anam razılaşmırdı. Qəti surətdə getməyə-

cəyimə qərar verən anam əlinə gələndən bişirib-düşürürdü

ki, yeyim özümə gəlim. Əsil həqiqətdə liseydə aclıqla
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bağlı heç bir ciddi sıxıntımız yox idi, sadəcə ağır rejimli

həyat tərzimiz bizi əvvəlki görkəmimizdən ciddi fərq-

ləndirirdi. Liseyə qayıdıb-qayıtmamağımla bağlı evimizdə

söz-söhbətlər getsə də bayram ərəfəsində evimizə gəlməyim

bayramı-bayrama qatmışdı. Yanvarın ikisi axşam saat

altıda liseydə olmalı idim, evimizdə çox ciddi gərginlik

yaşanırdı. Anam getməyəcəyim barədə qəti fikirlər söyləsə

də, atam bunun əksini deyirdi. Hər işdə tərəfimi saxlayıb

mənə dəstək olan atam hər sözündə “kişi çətinlik görər”

deyib mənə ürək-dirək verirdi. Evimizdə olan gərginliyə

baxmayaraq, böyük narazılıqlar içində 02 yanvar 2000-

ci il tarixdə səhər saat doqquzda anamla könülsüz sağol-

laşıb, atamla rayona yola düşdük. Atam Yevlaxın avto-

vağzalından məni Bakıya yola saldı. Axşam saat beşdə

məktəbə çatdım, yol boyu fikirlər məni rahat buraxmırdı.

Düşüncələrim ordan-ora, burdan-bura gəzə-gəzə durmuşdu.

Liseylə bağlı çətinliklərim bir yana, anamın gözlərinin

yolda olması məni hədsiz dərəcədə düşündürürdü. Necə

olacağını özüm də bilmirdim. İçimdə olan narahatçılıqları

isə yoldaşlarıma danışa bilmirdim. Bayram buraxılışından

qayıdıb hərə öz təəssüratlarını danışırdı. Müxtəlif rayon-

lardan olan kursantlar evlərindən təzə gəldikləri üçün

biraz da darıxırdılar. Hər kəs özü haqqında ötəri danışsa

da ailə mövzusuna heç kim toxunmurdu. Azyaşlı gənclər

nə qədər özlərini sakit aparsalar da, danışan gözlərdən
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böyük fikirlər yağırdı. Axşam yat komandası oldu, ra-

yonlardan gətirib gizlin yolla yataqxanaya keçirtdiyimiz

şirniyyatlar, meyvələr, konfetlər yavaş-yavaş gizli-gizli

ortalığa çıxmağa başladı. Hər kəs gətirdiklərini sakit

səslə bir-biri ilə bölüşürdü. Artıq taqımımızda, xüsusilə

otağımızda mehribançılıq yaranmışdı. Hər kəs bir-biri

ilə mehriban idi. Yaddaşımda qalanlar Qəbələdən Sərkərov

Yalçın, Gəncədən Mehdiyev Fərahim, Xaçmazdan Zöh-

rabov Tariel, Bakıdan Səmədov Ehtiram, Bakıdan Nəzərov

Anar, Salyandan Məmmədov Rəvan, Gəncədən Əsədov

Anar, İmişlidən İsmayılov İsrail, Kəlbəcərdən Nəsibov

Rövşən olsa da bir otaqda iyirmiyə yaxın kursant qalırdıq.

Taqımımızın qalan hissəsi qarşıdakı böyük otaqda yer-

ləşmişdi. Növbətçi zabitin ayaq səslərini diqqətlə izləməklə

yavaş-yavaş gətirdiklərimizdən yeyib səmimi söhbətlər

edirdik. Hər kəs üç gün ərzində başına gələnlərdən

danışırdı. Gecə saat birə kimi müxtəlif söhbətlər olundu.

Kim nə danışırdısa sözünün sonunda “anam gələnə kimi

ağlayıb” deyib köksünü ötürürdü. Hamının ürəyi açılmışdı.

Bu günə kimi heç kim olanları açıq etiraf etməsə də bu

gün hər kəs səmimi idi. Kursant yoldaşlarım Cəmşid

Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə daxil olmaqlarından,

həkim komissiyasından və imtahana gəlib-getmələrindən

danışdıqca hamı bir səslə “biz də elə olmuşuq” deyib

söhbətlərdə olan oxşarlıqları təsdiq edirdilər. Danışılan
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söhbətləri diqqətlə izləyirdim. Hərdən mən də söhbətə

qoşulurdum. Eşitdiyim əhvalatlar sanki öz həyatım idi.

Təəccüb içində idim. Müxtəlif şəhər və rayonlarda,

qəsəbə və kəndlərdə ayrı-ayrı adamların oxşar həyatları

inanılmaz idi. Qəribəsi onda idi ki, danışılan söhbətlərdən

aydın olurdu ki, bütün ailələrdə anaların razılıqlarını

almaq mümkün olmayıb. Həmin gecə mənim üçün unu-

dulmaz gecəyə çevrildi. Bəlkə də o gün olmasa idi,

həyatım başqa istiqamətdə dəyişə bilərdi. O gecə mənə

bir daha aydın oldu ki, heç bir ana övladının çətinlik

çəkməsini istəmir.

İrəliləyən günlər, aylar, illər kursant yoldaşlarımızla

bizi bir-birimizə bağlayırdı. Get-gedə möhkəmlənirdik.

Əynimizdəki hərbi geyimin ağırlığı və məsuliyyəti artıq

bizi uşaqlıq hisslərimizdən ayırmışdı. Müəllimlərimizin,

komandirlərimizin məsləhətləri və göstərişləri ilə bütün

çətinlikləri göz qırpımında keçirdik. İnanılmaz çətinliklər,

ağır təlimlər, məhdudiyyətli həyat tərzi, qayğılardan

uzaq, yuxusuz gecələr gəncliyimizi köz kimi yandırsa

da qolumuza güc, ürəyimizə təpər verirdi. Gənc yaşları-

mızdan birdən-birə böyüməyimiz yaşımızla üst-üstə düş-

məsə də başımızdakı papaq, belimizdəki kəmər, şalvarı-

mızdakı enli qırmızı zolaq bizi generala bənzədirdi.

Əvvəli əziyyətlərlə başlayan lisey həyatımızın sonu o

qədər şərəfli və sevincli olmuşdu ki, bəzən bu xoş hissləri
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daşımağa gücümüz çatmırdı. Şərəflə başa vurduğumuz

liseyin həyəcanı bizi qalib ordunun qəhrəmanları kimi

göyün yeddi qatına qaldırmışdı. 

2002-ci ilin may ayı idi. Liseyin buraxılış imtahan-

larına hazırlaşırdıq. Taqımımızda qırx üç kursantdan

axıra iyirmi üç kursant qalmışdı. Üç il müddətində taqı-

mımızdan iyirmi nəfər, müvafiq olaraq ümumi kursu-

muzdan isə 30-40%-dək kursant məktəbi tərk etmişdi.

Getdikcə geridə qalan acılı şirinli günlərimiz ömrümüzdən

getsə də yeni dostlar, tanışlar və ən əsası həyat təcrübəsi

qazanırdıq. Lisey illərimdə yüzlərlə dostlar, tanışlar qa-

zandım. Yeni-yeni insanlar tanıdım. Hər tanıdığım insanı

kəşf etdikcə hər birinin ayrı-ayrılıqda insan sərvəti

olduğunu dərk etdim. Çünki hərbi məktəbin yeganə özəl-

liklərindən biri odur ki, orada yaşamağın düsturunu özün

yazırsan. Bərabərliyin sağında və solunda olan rəqəmlər

sənin gələcək şəxsiyyətini formalaşdırır. Ona görə də elə

etməlisən ki, atdığın hər bir addımda kəsir qalmasın.

Sözünə doğru, əməlinə saleh, mərd, cəsarətli, qorxmaz,

inamlı və çalışqan olmalısan. Danışdıqca bitməyən, şərh

etdikcə tükənməyən kursant həyatını yaşamayınca tam

anlamaq, onun şərəfini duymaq mümkün deyil. Üç il

müddətində bayramlarda, tətillərdə evimizə gedib-gəldiyim

zaman hər dəfə anamla ayrılmağım çətin olsa da bu

dəfəki gedişimə inamım böyük idi. Artıq buraxılış imta-
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hanlarımı uğurla verib Heydər Əliyev adına Azərbaycan

Ali Hərbi Məktəbinin kursantı adını qazanmışdım. Həsrətlə

gözlədiyim günə uğurla çatdığım üçün hədsiz qürurlu

idim. Düşünürdüm ki, valideynlərim də sevinəcək. Kursant

yoldaşlarımızla məzun olmağımızın sevincini yaşayırdıq.

Hər şey tamam fərqli idi, maraqlı hisslər içindəydik.

Qarşıda olan qızmar yayın iyun-iyul aylarını tətildə olub,

avqustun əvvəli qayıdanda bir başa Heydər Əliyev adına

Azərbaycan Ali Hərbi məktəbinə qayıtmalı idik. Liseydən

bir başa yay tətilinə buraxıldıq. Hamı kimi mən də sevinc

içində evimizə yollandım. Artıq öyrəşdiyim yolun hər

bir döngəsini tanıyırdım, nəhayət evimizə çatdım. Məzun

olacağımı gözləyən valideynlərim bu dəfə məni başqa

bir təntənə ilə qarşıladılar. İlk olaraq anamın mənə

müraciəti gözlənilməz oldu:

- Təbrik edirəm, ay bala, de görüm hərbi liseyi bi-

tirdin?

- Hə ana, mən artıq Heydər Əliyev adına Azərbaycan

Ali Hərbi Məktəbinin kursantıyam.

- Şükür ay bala, şükür. Biraz ürəyim rahatlaşdı.

Yenə Ali Hərbi Məktəb deyirlər yaxşıdır. Həm də sən

artıq həddi buluğa çatmısan, uşaq deyilsən. Neçə günlük

gəlmisən?

- İki aylıq tətilə gəlmişəm, ana.

- Hə, nə yaxşı.
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Atam boynumu qucaqlayıb üzümdən öpdü. Sevincdən

gözləri yaşardı, evdə bütün ailə üzvlərimiz həddindən

artıq sevindi. İki ay yay tətilim maraqlı və mənalı keçsə

də günlər azaldıqca səbirlər də tükənirdi. Getməyimə çox

az bir vaxt qalmışdı. Qarşıda məni Ali Hərbi Məktəbinin

birinci kursunun ağır təlimləri gözləyirdi. Bu barədə evdə

nəsə deməsəm də bilirdim ki, məktəbə getdiyimiz ilk

gündən bir ay müddətinə “Ələt təlim mərkəzi”nə gedəcəyik.

Təlimlər haqqında ümumi məlumatım olsa da orada olan

şərait və gedişatlar haqqında məlumatım yox idi. Məktəbə

qayıtmaq üçün son vaxtım 02.08.2002-ci il saat 18:00

kimi idi. Həmişəki kimi çətin olmasa da bu dəfə biraz

sakit formada anamla və ailəmizin digər üzvləri ilə

görüşüb 01.08.2002-ci ildə səhər saat səkkizdə atamla

rayona yola düşdük. Artıq öyrəşdiyim yolun yolçuluğu

mənə çətin gəlməsə də Ali Hərbi Məktəbin ilk kursunun

təlimlərini fikirləşirdim. Liseyin təlimlərindən fərqli olaraq

bu dəfə “zeytun bağında” yox, dəniz kənarında, səhralıq

bir ərazidə olmalı idik. Özümdən asılı olmayaraq daxilimdə

qeyri-adi bir məsuliyyət yaranmışdı. Atam Yevlaxın av-

tovağzalından məni Bakıya yola saldı. Axşam tərəfi saat

beş idi artıq mən məktəbin qarşısında idim. Ali Hərbi

Məktəbin girişində məktəb rəhbərliyindən olan nüma-

yəndələr ad, soyadlarımızı yoxlayıb bir-bir bizi içəri

qəbul edirdilər. Həmin gün yeni hərbi geyimlə, əşya
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kisəsi, silah və təhcizatla təmin olunub səhərisi günü

“Ələt təlim mərkəzi”nə getməli idik. Deyilən qaydada

hərbi geyimlə, əşya kisəsi, silah və təhcizatla təmin

olunduq. Birinci gecəni qəbul olunduğumuz ikinci taborun

yataqxanasında qalıb, səhərisi gün “kamaz” markalı av-

tomibillərlə “Ələt təlim mərkəzi”nə yola düşdük. Cəmşid

Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin məzunları bir-birlərini

yaxından tanısalar da bizimlə bərabər 11-ci sinfi bitirib

birbaşa mülkidən Ali Hərbi Məktəbə gələnlər və Naxçıvan

Muxtar Respublikasında Heydər Əliyev adına Hərbi Li-

seyin məzunları olmuş kursantlar da var idi. İlk günlərdə

bir-birimizə uyğunlaşmaq çətin olsa da ilk həftədə artıq

hər şey normaya düşmüşdü. Yerləşmə şəraiti çətin olan

“Ələt təlim mərkəzi” xüsusi qaydalarına görə fərqlənirdi.

Dəniz kənarında yerləşməsinə baxmayaraq dənizə getməyin

qadağan olduğu bir yerdə susuz yaşamağın və ağır

təlimlər keçməyin nə olduğunu hərbi məktəblərin məzunu

olmuş zabitlər yaxşı bilirlər. Tabor komandirimiz pol-

kovnik-leytenant Bəbir Quliyevin sərt tələblərinə, Ələtin

gündüzlər istisinə, gecələr ağcaqanadlarının hücumlarına

tab gətirib kursu başa vurmaq əsil ölüm-dirim savaşı idi.

Səbirlərin tükəndiyi, hisslərin oyandığı vaxtlarda sakit

tərzlə komandirinə “oldu” deyib verilən tapşırığı sevərək

yerinə yetirmək üçün iradə və güc tələb olunurdu. Çətin

sınaqlar, ağır təlimlər, yuxusuz gecələr, ac və susuz
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günlər hesabına başa çatan bir aylıq təlimimiz inanılmaz

idi. Təlimin sonunda vətənə canı və qanı ilə bağlı olan

oğullar ürəklərində olan sevgilərini qanuniləşdirmək

üçün silahlarını sinələrinə sıxıb vətən qarşısında hərbi

and içməklə mübarək imzalarını atmalı idilər. Bu yoldan

keçən minlərlə igidlər vətən uğrunda canlarından keçməyə

hazır olmalarını ifadə edib üçrəngli, ay-ulduzlu şanlı

bay rağımızı öpərək gözlərinin üstünə qoymuşdular. 31

avqust 2002-ci il tarixdə “Ələt təlim mərkəzi”ndə saat

11:00-da taborumuz “And içmə mərasimi”nə düzülərək

tabor komandirimizin gəlişini gözləyirdi. Tabor koman-

dirimizin müavini polkovnik-leytenant Telman Orucov

“farağat” komandası ilə diqqətləri tribunaya yönəldi.

Gələn tabor komandirimiz idi, polkovnik-leytenant

Orucov tabor komandirimizə tədbirin başlanması ilə əla-

qədar raport verdi. Salamlaşma yerinə yetirildikdən sonra

tədbir başlandı. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canla-

rından keçmiş şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükütla

yad edildi. Dövlət himni ilə davam edən tədbir vətən

qarşısında, onun azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canla-

rından keçmək üçün and içən kursantların “And içmə

mərasimi” ilə başa çatdı. Mərasim başa çatsa da içdiyimiz

müqəddəs and bizi üç rəngli, ay-ulduzlu enilməz bayra-

ğımızın ətrafında yumruq kimi birləşdirərək mətin ad-

dımlarla irəliləməyə səsləyirdi. Hər dəfə deməyə ehtiyac
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duyulmasa da, qazandığımız uğurların sonunda hədsiz

sevinc hissləri yaşayırdıq. Bu dəqiqəyə kimi sizlərə

təqdim etdiyim həyat hekayəm bəzi istisnaları nəzərə al-

masaq tək mənim yox, yüzlərlə, minlərlə zabit adını

daşıyan və həyat yolu hərbi məktəblərdən keçən qəhrəman

oğulların oxşar həyat hekayələrinin tablosu idi. Bu yolun

əvvəli hamı üçün eyni olsa da, sonluğu bəzən fərqli olur.

Dəbdəbədən, tərifdən, yalançı pafosdan uzaq olan bu

həyat mənsublarının vəzifəsi vətənə sədaqətlə xidmət

etmək və onu göz bəbəyi kimi qorumaqdır. Heç vaxt öz-

lərindən danışmağı sevməyən bu ali şəxslər danışmaqdan

çox vuruşmağa üstünlük verirlər. Getdikləri yolun kə-

narlarında işıqlar olmasa da qaranlıqdan işıqlığa çıxmağı

bacaran ay ulduzlular gündüzlər günəş kimi, gecələr ay

kimi nur saçırlar. Hüquqlarının taptalanmasını sevməyən

bu dəliqanlılar düşmənlə savaşda silaha əl atmaqla haqqın

bərqərar olunmasında sona kimi vuruşurlar. 

2002-ci il 1 sentyabr artıq “Ələt təlim mərkəzi“ndən

məktəbə qayıtmışdıq. Cəmi bir gecə qonağı olduğumuz

məktəbin binaları bizlərə yad görsənsə də doğmalaşmaq

üçün əlimizdən gələnləri edirdik. Daxilindəki qayda-qa-

nunları, yaşayış və qeyri yaşayış binalarını kəşf etməklə

nəyin harada olmasını özümüz üçün aydımlaşdırırdıq.

İlk görünüşdən sakit və adi görünən məktəbin daxilində

fərqli qaydalar və qadağalar var idi. Etdiyin intizam po-
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zuntusuna görə xərclədiyin intizam ballarının miqdarı

aşağı düşdükcə işlər xarablaşırdı. “Tabor şurası”, “məktəb

şurası” adlanan daxili məhkəməyə çıxmamaq üçün intizam

ballarını bərk-bərk qoruyub saxlamağa çalışan kursantlar

bəzən davranışlarına nəzarət edə bilmirdilər. Bütün yanlış

hərəkətlər üçün cəza balı nəzərdə tutulmuş “134 nömrəli

qərar“ elə yazılmışdı ki, nəfəs almaqdan başqa hər şey

qadağan idi. Məktəbin daxilində çox ciddi nəzarət sistemi

yaradılmışdı. Komendanta yaxalanmaq, patrula tutulmaq

kursant üçün ən qatı cinayət hesab olunurdu. 

Artıq dərslərimiz başlamışdı. Hər yarım ildə iki

dəfə imtahan verməli idik. İntizam qaydaları kimi təhsil

sistemi də bal ilə dəyərləndirilirdi. Dərslərimiz ciddi

tələb və nəzarət altında idi, hər kəs imtahanlardan uğurla

keçmək üçün ciddi çalışırdı. Məktəbdə yaradılmış dayanıqlı

təlim-tədris sistemində qardaş Türkiyə Respublikasının

hərbi məktəblərinin və Türk Ordusunun zabitlərinin təc-

rübəsindən geniş istifadə olunurdu. Gələcəkdə zabit

olmaq üçün bütün tələblərə uyğunlaşmağa çalışan kur-

santlar hər şeyə səbirlə yanaşırdılar. Bunu bacaranlar

kursdan-kursa keçsə də, bacarmayanlar məktəbdən xaric

edilib cəbhənin ən ağır yerlərinə əsgər kimi hərbi xidmətə

göndərilirdi. Liseydə qarşımıza qoyulan tələblərdən də

artıq ciddi sınaqları olan Ali Hərbi Məktəb etdiyimiz

yanlış hərəkətlərə görə bizlərə heç nəyi bağışlamasa da,
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gələcəkdə savadlı və bacarıqlı zabit olacağımıza böyük

ümidlər verirdi. 

Bir il yarım ikinci “motoatıcı” tabor, yeddinci bölük,

otuz səkkizinci taqımda ümumi ixtisaslar üzrə təhsil

aldım. Təcrübəli müəllimlərimizin, komandirlərimizin

zəhməti və tələbkarlığı sayəsində qazandığım hərbi

biliklər, əldə etdiyim təcrübələr məni günü-gündən irəliyə

aparırdı. Yeni kollektivdə yeni-yeni simalarla tanış olsaq

da hər kəs bir-birləri ilə çox mehriban idi. Heç kim

istəmirdi ki, başqa bölüyə və yaxud taqıma yerdəyişmə

etsin. Respublikamızın hər bölgəsindən olan otuz beş

nəfərlik taqımımızın şəxsi heyətinin yarısından çoxusunu

rayonlardan gələnlər təşkil edirdi. Həftənin altıncı günləri

Bakı uşaqları buraxılışa gedib axşam evlərində qalsalar

da, qaydalara görə rayonlardan olan kursantlar axşam

məktəbə qayıtmalı idilər. Bunlara baxmayaraq müvəqqəti

də olsa sonda hamının gedib-gəlməyə isti yeri var idi.

Hər kəs bilirdi ki, altı-bazarlar getməsələr də tətillərdə

öz doğma rayonlarına, kəndlərinə gedib istirahət edə bi-

ləcəklər. Hər həftə məcburi köçkün kimi qaldıqları evə

getməsinə baxmayaraq Camalın heç vaxt gözlərindən

kədər əskik olmurdu. Onun baxışlarından nisgil və həsrət

süzülürdü. Uşaqlıqdan, ötən günlərdən söz düşərkən

çəkilib bir kənarda oturan Camalın danışmağa sözü çox

olsa da yaşadığı çətin həyatı heç kimlə bölüşmək istəmirdi.
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Qənbərov Camal Rövşən oğlu 1985-ci il avqustun 28-də

Cəbrayıl rayonunun Horuvlu kəndində anadan olmuşdu.

1992-ci ildə Horuvlu kənd orta məktəbinin birinci sinfinə

gedən Camal doğma Horuvlu kəndində cəmi ikinci sinfə

kimi oxuya bilmişdi. 1993-cü il avqust ayının 18-də

er mə nilərin təcavüzü nəticəsində öz doğma kəndlərindən

məcburi köçkün düşərək İmişli rayonunun Göbəktala

kəndinə gəlmişdilər. Göbəktala kənd orta məktəbinin

hərbi hazırlıq sinfində məskunlaşan Qənbərovlar ailəsi

ağır və çətin günlər yaşamışdır. Üçüncü sinfi Göbəktala

kənd orta məktəbinin hərbi hazırlıq sinfində yaşıya-

yaşıya davam etdirən Camal 1994-cü ildə ailəsi ilə

birlikdə İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbəsində məcburi

köçkünlər üçün salınmış “Yeni Fin Şəhərciyi“nə köçmüş

və orada fəaliyyət göstərən Cəbrayıl rayon tam orta

məktəbinin dördüncü sinfinə getmişdir. 1996-cı ildə Qən-

bərovlar ailəsi Bakı şəhər Nərimanov rayonu Keşlə Yük

həyətində məcburi köçkünlərin yaşadığı məhəlləyə köçərək

orada məskunlaşmışdır. 1996-cı ildə Nərimanov rayonunda

fəaliyyət göstərən 9 saylı Laçın şəhər orta məktəbinin

altıncı sinfinə gedən Camal ömrünün ən gözəl çağlarını

məktəblərdə, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş

şəhərciklərdə keçirmişdi. Nəhayət 2002-ci ildə gələcəyin

zabiti olmaq istəyi ilə sənədlərini Ali Hərbi Məktəbə

verərək müvəffəqiyyətlə qəbul olan Camal vətənə sədaqət
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andı içib sıralarımıza qatılmışdı. Erməni işğalından

əziyyət çəkən bütün məcburi köçkün ailələri kimi Qən-

bərovlar ailəsi də öz isti ocaqlarından məcburi köçkün

düşərək ağır günlər yaşamışdı. Keçdiyi ağır həyatla, sə-

mimiyyəti və sakit xasiyyəti ilə hər kəsin rəğbətini

qazanmış Camal hamımızın əzizinə çevrilmişdi. Sevgi

və sayqılarla keçən kursantlıq illərimiz çətin olsa da

maraqlı və yadda qalan idi. Birinci kursu uğurla başa

vurduq. İxtisas seçimi ikinci kursun sonlarında olsa da

kursun əvvəllərindən başlayaraq həyəcan hiss olunurdu.

Hərənin bir ixtisasa marağı olsa da ilk günlərdən hava

hücumundan müdafiə zabiti olmağımı arzulayan atamın

sözləri yadımdan çıxmamışdı. Qismət elə gətirdi ki,

2003-cü ilin noyabr ayının əvvəllərindən Azərbaycan

Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinə hava hücumundan

müdafiə ixtisası üzrə qəbul üçün seçimlər başladı. İllərnən

hamıdan gizli saxlamağıma baxmayaraq öz arzum qoşun

kəşfiyyatçısı olmaq olsa da atamın istəyi ilə Azərbaycan

Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinə müraciət etdim və ra-

diolokasiya kəşfiyyatı ixtisasına qəbul oldum. Seçdiyim

ixtisasda həm hava hücumundan müdafiə, həm də kəşfiyyat

sözlərinin olması məni çox məmnun etmişdi. Çünki həm

özümün, həm də atamın istəyini yerinə yetirmişdim.

Gələcəkdə ölkəmizin hava sərhədlərinin qorunması üçün

milli kadrlar hazırlayan Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik
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Məktəbinin 2003-cü ildə ilk olaraq qəbul etdiyi kursantları

sırasında adımın olması məni çox sevindirirdi. Milli şa-

hinlərimizi hazırlayan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi

həm də hava məkanımızı etibarlı müdafiə edəcək zabit

kadrları hazırlamağa başlamışdı. Əvvəllər hava hücu-

mundan müdafiə zabitlərinin hazırlanması Ali Hərbi

Təyyarəçilik məktəbində olmasa da 2003-cü ildən öv-

ladlarını qanadlarının altına alan doğma məktəb yarandığı

gündən özünə məxsusluğu ilə fərqlənirdi. 

Təhsildə qazandığım uğurlar, əldə etdiyim nailiyyətlər

mənimlə bərabər ailəmizi də çox sevindirirdi. Gözləri

yollarımda olsa da artıq anam da bir çox məsələlərdə

mənimlə razılaşmağa başlamışdı. Ana kimi qayğılarımı

çəkməklə bərabər gələcəyimə böyük ümidlə yanaşırdı.

Getdiyim yoldan geri döndərə bilməsə də qismətlə ba-

rışmaqdan başqa əlacı olmayan anam hər məni görəndə

gözləri dolurdu. Ağır, çətin və maraqlı günlərlə ali hərbi

təhsilimi başa vurub 2006-cı ilin 26 iyununda leytenant

hərbi rütbəsi aldım. Artıq yeddi il geridə qalmışdı. Çi-

yinlərimdə daşıdığım ulduzlar par-par yandıqca özümlə

qürur duyurdum. Keçdiyim çətinliklərdən uğurla çıxdığıma

görə fərəh hissi yaşayırdım. Gümrah bədənimlə, sağlam

beynimlə istənilən çətinlikləri aşmağa hazır idim. Artıq

heçnədən qorxum yox idi. Valideynlərimin də gözlərinin

içinə dik baxmağa haqqım var idi. Söz verdiyim kimi ilk
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maaşımı anama xərclədiyim gün isə məni göyün yeddi

qatına qaldırmışdı. Sözlə ifadə olunmayacaq hisslərim

məni xoşbəxt günlərlə əhatə etmişdi. XX əsrin doxsanıncı

illərin ağır, çətin günlərində aldığı az maaş ilə bizləri se-

vindirən anamın və zəhmət ilə bizi boya-başa çatdıran

atamın müəyyən qədər haqqını qaytarmaq üçün ağlımda

xəyallar qururdum. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı

və 24 fevral anamın ad günü mənim üçün ən özəl günlər

idi. 

Leytenant hərbi rütbəsi alsam da qoşunlarda xidmətə

başlamağım üçün bir il Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris

Mərkəzində hava hücumundan müdafiə ixtisası üzrə tək-

milləşdirmə kursu keçməli idim. 2006-cı ilin sentyabr

ayının biri kursuma başladım. 2006-cı ili uğurla başa

vurub 2007-ci ilin 24 fevralda anama alacağım ad günü

hədiyyəsindən sonra növbəti hədiyyəm və təbrikim

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günündə olmalı

idi. 2007-ci il anamın ad günündə aldığım hədiyyəni

şəxsən özüm təqdim edə bilsəm də 8 mart günü təhsilimlə

əlaqədar rayona gedə bilmədim. Ancaq buna baxmayaraq

hədiyyəmi almışdım. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı

günü zəng edərək anamı təbrik etmək istəsəm də “alo”

sözündən sonra ağlamağa başlayan anam sakitləşə bilmirdi.

“Fəhradın qolu üzülüb yerə düşdü” deyib hönkür-hönkür

ağlayırdı. Telefonda donub qalmışdım. Danışmaq istəsəm
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də dilim söz tutmurdu. Nitqim qurumuşdu. Bu qədər tə-

sadüfün olmasına inana bilmirdim. Fəhrad dayı ilə bağlı

8 il öncə gördüyüm yuxu 8 mart günündə məni dəhşətə

gətirmişdi. Telefonda ağlaya-ağlaya nə baş verdiyini izah

edə bilməyən anam hey “Fəhradın qolu üzülüb yerə

düşdü” deyib ağlayırdı. Anamla bir neçə saniyə danışmaq

istəsəm da alınmadı. Telefonun dəstəyini asıb biraz

özümə gəldikdən sonra təkrar zəng etdim. Növbəti zəngə

atam cavab verdi. Sakit səslə “alo” desə də bir qədər hə-

yəcanlı hiss olunurdu. Nə baş verdiyini soruşanda isə

dəhşətli faciə baş verdiyini deyən atam narahat olmayım

deyə məni sakitləşdirməyə çalışdı. Qısa olaraq “Fəhradın

əlində partladıcı maddə partlayıb, sağ qolu düşüb, özü

də çox ağır vəziyyətdədir, yarım saat əvvəl Yevlaxın

xəstəxanasına aparılıb”, biz də ora gedirik dedi və tələsik

sağollaşıb telefonu söndürdü. 

Ağlım kəsən gündən eşitdiyim və gördüyüm faciələrin

çoxu erməni terroru ilə bağlı olduğu üçün ilk olaraq bu

hadisənin də mütləq ermənilərlə əlaqəli olduğunu dü-

şündüm. Müxtəlif illərdə yaradılmış bir çox erməni terror

təşkilatları (Armenakan 1885-ci il, Sosial Demokrat

Hnçak partiyası 1887-ci il, Daşnaqsütun 1890-cı il,

Erməni soyqırım ədalət komandosları 1972-ci il, Yeni

erməni müqaviməti 1973-cü il,  ASALA 1975-ci il, Erməni

gizli azadlıq ordusu 1975-ci il, Erməni inqilab ordusu
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1979-cu il, Erməni azadlıq cəbhəsi 1979-cu il, Orli qrupu

1981-ci il, İntiharçılar eskadronu 1981-ci il, Erməni

birliyi 1988-ci il, Gənc ermənilər ittifaqı 1990-cı il, 9 iyun

qrupu 1991-ci il, Erməni azadlıq hərəkatı 1991-ci il,

Geqaron 2001-ci il, Apostol 2001-ci il, İsveçrə qrupu və

Demokrat cəbhə) ilə məşhur olan ermənilər dünyanın

bir çox bölgələrində qruplaşaraq terrorizmin inkişafına

böyük təkan vermişdilər. Körpə uşaqlarına da Türklərə

qarşı nifrət hissləri aşılayan ermənilər öz işğalçılıq siya-

sətlərindən əl çəkmək əvəzinə tarixin bir çox məqamlarını

saxtalaşdıraraq guya ermənilərin türklər tərəfindən öl-

dürüldüyünü iddia edib, türk soylu xalqlara, xüsusilə

azərbaycanlılara qarşı tarixi düşmənçilik elan etmişdilər.

Hansı ki, adlarından göründüyü kimi özlərini millət

hesab edən ermənilərin tərkibindən yaradılmış neçə-neçə

erməni terror təşkilatlarının sayı ermənilərin hansı kökdən

olmasını bəlli edir. Terror törətməklə, qan tökməklə,

beynəlxalq cinayətlərə imza atmaqla, özgə torpaqlarını

işğal etməklə dövlət qurmağa çalışan bir millətdən nə

desən gözləmək olardı. 

Ermənilərin təxribatları nəticəsində birinci Qarabağ

müharibəsi başlanan gündən cəbhə xəttinə yaxın bölgələrdə,

eləcə də digər rayonlarımızın ərazilərində yüzlərlə mina

və digər partladıcılar quraşdırılmış və yaxud da müxtəlif

yollarla atılmışdır ki, bu da çoxsaylı vətəndaşlarımızın
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həyatı və sağlamlığı üçün ciddi təhlükələr yaratmışdır.

Belə hadisə qurbanlardan biri olan Fəhrad dayının başına

gələn hadisənin təfərrüatlarını özünün dediyi kimi sizlərlə

bölüşürəm:

2007-ci ilin mart ayının səkkizi səhər saatları idi.

Yevlaxın Rüstəmli kəndinin ərazisindən keçən İncəçayın

(İncəçay-Kürün sağ qoludur. Ağdərə, Tərtər və Yevlax

rayonlarının ərazisindən keçir) ətrafında illik ruzimiz

olan əkdiyim taxıl sahəsini suvarırdım. Təsadüfən çayın

kənarında əl içi boyda yüngül dəmir gövdəli qutu gördüm.

Qutu elə görkəmdə idi ki, həddindən artıq cəlbedici idi.

Hərbi vasitəyə oxşadığını ehtimal etsəm də partladıcı ol-

masını heç ağlıma gətirmədim və götürüb özümlə evə

gətirdim. Gətirdiyim kiçik dəmir qutunun nə olduğunu

dəqiq bilmədiyimə görə dəmirkəsən alətlə kəsib dəqiq-

ləşdirmək istədim. Bu zaman qəfildən partlayış baş verdi.

Partlayış baş verən zaman ilk beş dəqiqə yadımda olsa

da sonra nə baş verdiyini xatırlamıram. Sağ qolum yox

idi. İtlərim möhkəm hürürdü, həyətimizdə olan heyvan

və quşlar hamısı dəli olmuşdu. Kömək üçün qışqırırdım,

baş verənlər mənə yuxu kimi gəlirdi. Qolumun qanı kəs-

mirdi. Qonşuların məni maşınına mindirməyi yadımdadır,

başqa heçnə xatırlamıram, çox dəhşətli hadisə idi...

Partlayışın baş vermə anında hadisənin ilk şahidlə-

rindən olan anam danışırdı:
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2007-ci il səkkiz mart günü idi. Saat doqquz-on ra-

dələri olardı, qəfildən partlayış səsi eşidildi. Partlayışın

harada olduğunu dəqiq bilməsəm də qəfil qonşumuz

Fəhradın qışqırıq səsi gəldi. Həyətlərində olan itlər

möhkəm hürürdü, heyvanların, toyuq-cücənin səsi bir-

birinə qarışmışdı. Qonşular qışqırmağa başladılar. Tez

mən də Fəhradgilə tərəf qaçdım. Gördüyüm hadisə məni

dəhşətə gətirmişdi. Fəhradın sağ qolu yox idi, həyətlərində

ora-bura qaçırdı. Bütün həyət qan içində idi. Hamı bir-

birinə qarışmışdı, uşaqlar ağlaşırdı. Hamımız Fəhradın

qolunun qanını kəsməyə çalışsaq da bacara bilmirdik.

Xoşbəxtlikdən seyyid Mirsəyyab küçədən maşınla keçirdi.

Birtəhər Fəhradın qolunu iplə bağlayıb qanını nisbətən

dayandırdıq və Mirsəyyabın maşınına əyləşdirib yoldaşı

Sima ilə rayon xəstəxanasına yola saldıq. Hadisədən

yarım saat sonra sən zəng etdin, mən səninlə danışa bil-

mədim. Çox dəhşətli hadisə idi, Allah heç kimə göstər-

məsin.

Fəhrad dayının başına gələn ağır faciə nəticəsində

sağ qolu üzüldüyü üçün hədsiz qan itiribmiş. Bundan

əlavə sol qolu, üz hissəsi ciddi xəsarət alıbmış. Vəziyyəti

çox ağır olsa da xoşbəxtlikdən həyatda qala bilib. Baş

vermiş hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb araşdırma

aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, bundan əvvəl də

müxtəlif yerlərdə belə anoloji hadisələrə rast gəlinib və
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həmin partladıcı maddə xüsusi qaydalarla hazırlanıb er-

mənilər tərəfindən İncəçaya atılıb. Baş vermiş hadisə er-

mənilərin törətdikləri birinci hadisə olmasa da, birinci

dəfə idi ki, gördüyüm yuxuya inanırdım və baş vermiş

qanlı faciənin təsirindən çıxa bilmirdim. 8 ildən sonra

gördüyüm yuxunu anama danışdıqda isə “yazıq Fəhrad

o bilsə idi ki, sən bu yuxunu görmüsən ermənilərin

atdığı partladıcını dəmirkəsən ilə kəsməzdi” deyib ağladı.

Hadisənin baş verməsi hər kəs üçün inanılmaz olsa da

bu bir həqiqətdir.

***

2007-ci ilin iyunun 26-sı Silahlı Qüvvələrin Təlim-

Tədris Mərkəzində təkmilləşdirmə kursunu bitirdikdən

sonra Müdafiə Nazirinin əmri ilə “N” saylı hərbi hissənin

Füzuli rayonunda yerləşən bölməsinə müvafiq vəzifəyə

təyin olundum. Zabit kimi ilk xidməti vəzifəmin Füzulidən

başlanması təsadüfi olsa da, 1999-cu ildə anamın dediyi

sözlər yadıma düşdü. Deyəndə ki, “sabah sən də oxuyub

zabit olacaqsan, göndərəcəklər Füzuliyə onda başa dü-

şəcəksən” bu sözü adi qarşılamışdım. Füzulidə xidmət

etməyim məni qorxutmasa da anamın səkkiz il əvvəl

dediyi sözün bu gün həyata keçməsi maraqlı idi. Məsələnin

ən maraqlı tərəfi isə onda idi ki, ilk təyinatımın Füzuliyə

verilməsini anama necə izah edəcəyimi özüm də bilmirdim.

Hər addımda övladlarını izləyən analar üçün övladlar
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“General“ olsa belə yenə də analar üçün bu düşüncə

olduğu kimi qalır. Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi

Liseyə daxil olduğum zaman düşdüyüm çətinliklərə

təkrar düşsəm də birtəhər anamla razılığa gəlib 2007-ci

ilin avqust ayının əvvəli təyin olunduğum yeni xidmət

yerimə getdim. Ön xətdə olan bölmə ağır və çətin şəraitdə

olmağına baxmayaraq dövlət hava sərhədlərimizin etibarlı

müdafiə və mühafizə olunması üçün əlverişli mövqeydə

idi. XX əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində ağır döyüş

əməliyyatları getmiş ərazidə həyat qismən bərpa olunsa

da uçub-dağılmış evlərdən, torpağın üz qatında tez-tez

rast gəlinən atılmış mərmilərin gilizlərindən müharibənin

izləri açıq-aydın görünürdü. 

Yolsuz və susuz “Haramı düzü”nün düzənliklərində

yay aylarında ilan, əqrəbin, qışda isə yağış, palçığın

əlindən addım atmaq olmurdu. Sözlə ifadə olunmayacaq

dərəcədə çətin iqlim şəraiti olan “Haramı düzü”ndə

yayda suya qurd düşdüyünü görəndə isə insan təəccübünü

gizlədə bilmirdi. Çətin və dözülməz şəraitdə olmağımıza

baxmayaraq yerinə yetirdiyimiz tapşırıqlara görə işimizdən

qürur duyurduq. Qarşıda duran düşmənin təyyarə və

vertolyotlarının kəşfiyyatının aparılması və onların dövlət

hava sərhədlərimizə yaxınlaşmasına imkan verməmək

üzərimizə düşən ən əsas tapşırıq idi. Bu tapşırıqları

etibarlı yerinə yetirmək üçün gecə və gündüz əlimizdən
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gələnləri edirdik. Xidmət etdiyim bölmə yerləşmə yerinə

görə elə bir yerdə yerləşirdi ki, hava hücumundan müdafiə

qoşunlarının ən öndə olan bölmələrindən olub düşmənin

Qarabağ ərazilərdəki bütün uçuşlarını izləmə imkanına

malik idi. Bundan əlavə Füzuli istiqamətində təmas xətti

boyunca düşmən tərəfindən atəşkəsin tez-tez pozulması

nəticəsində hərbiçilərimizin və mülki vətəndaşlarımızın

yaralanması zamanı yaralanmış şəxslərin təxliyyəsinə

gələn tibbi vertolyotların Əhmədbəyli Hospitalına və

Füzulinin digər sərhədyanı kəndlərinə təhlükəsiz gəlib-

qayıtması prosesi bizim bölməmizin üzərinə düşürdü.

Hər həftə ən azı bir-iki dəfə gələn tibbi vertolyotun

hərəkət marşrutu üzrə təhlükəsizliyini təmin etdiyimizə

görə sevinsək də vertolyotun içində aparılan yaralıların

canımızdan və qanımızdan olduğunu düşünəndə düşmənə

qarşı nifrət hisslərimiz artırdı. Hər addımda təxribatlara

əl atan düşmən nəinki, Füzuli istiqamətində, bütün cəbhə

boyunca təxribatlara əl ataraq öz çirkin niyyətlərindən əl

çəkmirdilər. Hərbiçilərimizlə bərabər mülki vətəndaşla-

rımıza atəş açan düşmən azyaşlı uşaqlara, qadınlara güllə

atmaqla qoşunlarımızı müharibəyə təhdid edirdi. Vətə-

nimizin keşiyində duran qəhrəman oğullarımızın cavab

atəşi ilə qarşı tərəf susdurulmağa məcbur edilsə də irsi

mənəviyyatsızlıqdan əziyyət çəkən düşmən yenidən atəş-

kəsi pozmağa cəhd edirdi. 
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Dörd il Füzulidə xidmət etdikdən sonra 2011-ci

ildə Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri ilə xidmət yerim

növbəti “N” saylı hərbi hissəyə bir pillə yuxarı vəzifəyə

dəyişdirildi. Yeni təyinat yerim Haramı düzü qədər ilanlı,

əqrəbli və çətin olmasa da mənfur düşmənə bir addım da

yaxınlaşmışdım. Xidmət yerimin dəyişməsinə baxmayaraq

qarşımda duran tapşırıq olduğu kimi qalırdı. Bizim üçün

Qarabağ qədər müqəddəs olan torpaqların hava sərhədlərini

mühafizə və müdafiə etmək, düşmənin hava hücum va-

sitələrinin radiolokasiya kəşfiyyatını aparmaq bu yerlərdən

hədsiz dərəcədə əlverişli və asan idi. Yerləşdiyi mövqeyə

görə bir ürəkdən ayrılmış kiçik parça kimi görsənən di-

yardan düşmənin hər addımını davamlı izləmək mümkün

idi. Təyin olduğum yeni xidmət yerimin məxfiçiliyini

qorumağa çalışsam da onu deyə bilərəm ki, həm mövqe-

yinə, həm də dəyanətinə görə tarixin bütün dönəmlərində

dağları qədər vüqarlı, tarixi qədər dərin, torpağı qədər

zəngin olan bu məmləkətin döyüşçüləri həmişə mərdlik-

lərinə və igidliklərinə görə düşməni qorxu içində saxla-

mışdılar. Qorxulu kabus kimi düşmənin yuxularını qarış -

dıran bu yerlərin igidləri döyüş meydanlarında həmişə

böyük qəhrəmanlıqlar göstərərək etdikləri igidlikləri

vətən naminə edib adlarını tarixin qızıl səhifələrinə yaz-

mışdılar. Mədəniyyəti, tarixi, mətbəxi və təbiəti ilə zəngin

olan diyarın hər daşını qorumaq gəlişi-gedişi kimi çətin
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olsa da hər zaman əhəmiyyətli olmuşdu. Əhəmiyyəti

qədər də inkişaf və güclənməyə ehtiyac duyulan yerlər

daim diqqət mərkəzində saxlanılmalı idi. Buna görə də

haqlı olaraq ölkə rəhbərliyinin əsas diqqət mərkəzində

olan bu yerlər günü-gündən iri addımlarla inkişaf etdirilirdi,

yeni müasir silah və sursatla təmin olunurdu. Bunlarla

paralel burada yüksək səviyyədə təşkil olunub keçirilən

iri miqyaslı taktiki təlimlər həm də düşmənə ciddi mesaj

idi. İstənilən anda atdıqları səhv addımı düşmənə bağış-

lamayacaqlarını nümayiş etdirən cəngavərlər əlləri tətikdə

gecə-gündüz vətənin keşiyini çəkməklə əsil vətənpərvərlik

nümunəsi göstərmişdilər. 

Hər daşına, qayasına bələd olduğum dağların qışda

qarına, yayda qızmar günəşinə aşiq olub şeirlər qoşurdum.

Şair ruhumla təbiətin gözəlliklərini vəsf etməkdən doy-

murdum. Həyatımın gəlimli-gedimli günlərini misralara

köçürərək ürəyimdəki gizli məqamları sözə etibar edirdim.

Keçdiyim ömür yolu, yaşadığım həyat hekayəsi vaxtından

əvvəl mənə çox şeyləri anlatsa da görüb yazdıqlarımla bə-

rabər yaza bilmədiklərim də olurdu. Adlarını çəkə bildiyim

və çəkə bilmədiyim minlərlə qəhrəmanlar Azərbaycanın

müasir tarixini gözlərimin önündə yazdılar. Onlar həyatlarını

vətən üçün fəda etdilər. Özləri görsənməsə də etdikləri

göz önündə oldu. Otuz ilə yaxın torpaqlarımızı işğal

altında saxlamaqla, vətəndaşlarımızı öz yurd-yuvalarından
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didərgin salmaqla, günahsız soydaşlarımızı güllə-borana

tutmaqla, minlərlə bacı və qardaşlarımızı əsirliklərdə zülmə

məhkum etməklə qürurlarına toxunan düş mən çirkin əməl-

lərinə davam etməkdə idi. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda

gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərmiş igidlərimiz

2016-cı il aprel döyüşlərində, 2018-ci il Günnüt əməliy-

yatında və 2020-ci il Tovuz döyüşlərində düşmənə layiqli

dərs keçsələr də düşmən anlamaq istəmədi. Bunlar azmış

kimi Azərbaycanın qədim şəhəri olan Şuşada yallı gedən

Paşinyan xalqımızı bir daha müharibəyə təhtid etməkdən

çəkinmədi. Aparılmış danışıqlara baxmayaraq sərsəm

fikirlərlə ağıllarına gələn bəyanatları verən erməni rəsmiləri

“ac toyuq yuxuda darı görən kimi” yuxularını qarşıdırdılar.

Deyilənlərdən nəticə çıxartmaq istəməyən erməni silahlı

birləşmələri və onların ağılsız rəhbərləri 2020-ci il

27 sentyabr tarixində yenidən təxribatlara əl ataraq öz

çirkin niyyətlərini həyata keçirmək istədilər. 27 sentyabr

2020-ci il tarixdə düşmənin təxribatlarının qarşısını almaq

üçün tam döyüş hazırlığına gətirilən ordumuz görünür ki,

düşmənə yenidən həyat dərsi keçməli idi. Bu dərs elə bir

dərs olmalı idi ki, düşmən bu günün imtahanlarını heç

zaman yaddan çıxartmamalı idi.

***

Havaya qaldırılmış şahinlərimiz Araz çayı boyunca

durmadan Füzuli istiqamətinə döyüş uçuşları yerinə
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yetirirdilər. Düşmən mövqeylərini hava zərbələri ilə dar-

madağın edən pilotlarımız yeni uçuş taktikası ilə düşmənin

başına od-alov ələyirdi. Xüsusi təyinatlılarımız, tank və

motoatıcı bölmələrimiz artilleriyamızın dəstəyi ilə dur-

madan irəliləyirdi. Cəbhədən gələn xoş xəbərlər hamımızı

sevindirirdi. Digər qoşun növləri kimi hava hücumundan

müdafiə qoşunlarımız da düşmənin hava hücum vasitə-

lərinin havaya qalxmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Havada

növbətçilik aparan “Bayraqdar”, “Hermes” və “Harop”

pilotsuz uçuş aparatlarımız düşməni növbəti sınağa

çəkmək üçün havada öz növbələrini gözləyirdilər. Mü-

haribənin başlanması birdən-birə düşmənin gizli təxribatı

nəticəsində başlasa da bir neçə saat ərzində döyüş elə

alovlandı ki, bəlkə də ermənilər bilsəydilər belə səhv

addım atmazdılar. Ali Baş Komandanımızın irəli əmri

ilə düşmənin başını əzə-əzə gedən ordumuz dayanmaq

bilmirdi. Hər kəs öz postunda elə durmuşdu ki, heç bir

düşmən üzərimizə gəlməyə cürət edə bilməzdi. 

Düşmənin hava məkanımızda edə biləcək təxribat-

larının qarşısını almaq üçün komanda məntəqəmiz döyüş

heyəti ilə tam hazır idi. Hamımız öz iş yerimizdə ayıq-

sayıq idik. Hava məkanımız hər saniyə diqqətlə izlənilirdi.

Döyüş növbətçiliyini yüksək səviyyədə təşkil edən əmə-

liyyat növbətçiləri Xasıyev, Məmmədov və İsmayılov

məlumat mübadiləsinin, informasiya axınının təmin
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olunmasında əsil qəhrəmanlıqlar göstərirdilər. Komanda

məntəqə rəisi Sarıyev döyüş heyətlərinin fəaliyyətini

ciddi nəzarətdə saxlamaqla məlumatların düzgün işlən-

məsinə rəhbərlik edirdi. Əməliyyatçı İsmayılov əməliy-

yatların düzgün təşkil olunmasına rəhbərlik etməklə sə-

nədləşməni aparırdı. Motoatıcı bölmələr üzrə növbətçilər

Cabayev, Rəhimov və Yunusov motoatıcı bölmələrin

idarə olunmasında, radiotexniki qoşunlar üzrə növbətçilər

Sultanov, Babayev, Məmmədov və Ağayev isə radiotexniki

bölmələrin idarə olunmasında növbəli şəkildə gecə-

gündüz növbətçilk təşkil edirdilər. Bölmələrin yüksək

şəkildə idarə olunması üçün dayanıqlı rabitəni təşkil

edən rabitəçilər Cəbiyev, Budaqov, Quliyev və Cəfərov

Məmmədovun rəhbərliyi altında yüksək fəallıq göstərirdilər.

Hərbi hissə komandirinin müavinləri ümumi fəaliyyətlərə

nəzarət etmək üçün xüsusi tapşırıqlar yerinə yetirirdilər.

Yüksək döyüş ruhu və düşmənə nifrət hissləri ilə fasiləsiz

iş yerlərində növbə tutan peşəkar heyətimiz raketkləri

düşmənə istiqamətləndirməklə gözlərini monitorlardan

çəkmirdilər. Hər kəs mənfur düşmənin edə biləcəyi təx-

ribatların qarşısını almaq üçün ümumi hava hücumundan

müdafiə sisteminin tərkibində öz vəzifə borcunu yerinə

yetirməyə hazır idi. Motoatıcı bölmələrdən və radiolokasiya

stansiyalarından gələn kəşfiyyat məlumatları döyüşün

əsas təminat növü olmaqla yanaşı düşmənin niyyətinin
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aşkara çıxarılması üçün ən vacib məsələ idi. “N” saylı

hərbi hissələrin motoatıcı bölməlirinin gözlə müşahidə

məntəqələrindən gələn kəşfiyyat məlumatlarına əsasən

düşmənin piyada və artilleriya bölmələrinin fəaliyyətləri

ciddi nəzarətdə saxlanılırdı. Əldə etdiyim kəşfiyyat mə-

lumatları düşmənin hava və yerüstü hədəflərinin məhv

edilməsi üçün vacib olduğuna görə dərhal aidiyyatı üzrə

məruzə edirdim. Düşmənin hava hücum vasitələri döyüşün

ilk günündə aerodromlar arası gizli yerdəyişmə etsələr

də hələ ki, heç bir fəaliyyət göstərmirdilər. Susqun və-

ziyyətdə olan düşmənin təyyarəçiləri uçuşlara cəhd etmək

istəsələr də bacara bilmirdilər. Hava hücumundan müdafiə

sistemimizi yarıb keçə bilməyəcəklərini yaxşı bilən “Vaz-

gen“lər Qarabağ ərazisində qoşunlarımıza hava zərbələri

endirmək üçün müxtəlif yollar fikirləşirdilər. Açıqlanması

məxfi olan uçuş marşurutlarından istifadə edərək bölmə-

lərimizə hava zərbələri endirmək istəyən düşmənin təy-

yarələri dərhal məhv olundu. Döyüşün gedişatı zamanı

təmin olunan yuxarı komanda məntəqəsinə düşmənin

təyyarələrinin, pilotsuz uçuş aparatlarının və əsasən də

ballistik raketlərinin məhv edilməsi üçün ən əsas məsələ

ilkin kəşfiyyat məlumatlarının verilməsi idi ki, o da tərə-

fimizdən vaxtında təmin olunurdu. Pilotsuz uçuş aparat-

larımızın fəaliyyətləri möhtəşəm görünürdü. Düşmənin

mühüm obyektlərini ardıcıllıqla məhv edən “Harop”larımız,
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“Bayraqdar”larımız və “Hermes”lərimiz düşməni iti

qovan kimi qovurdular. Döyüşün başlanmasından dörd

gün sonra ağır itkilərə məruz qalan düşmən ordusu yaxın

döyüşlərdən qaçaraq uzaq məsafəli reaktiv artilleriya

döyüşlərinə başladı. Yaşayış məntəqələrimizi, mülki ob-

yektlərimizi ballistik raketlərlə atəşə tutan ermənilər Var-

denis, Kəlbəcər və Sisian rayonlarının ərazilərindən

rayon və şəhərlərimizə ardıcıl zərbələr endirirdilər. Rayon

və şəhərlərimizə (Bakı, Gəncə, Mingəçevir, Qəbələ, Kür-

dəmir, Şəmkir, Tərtər) atılmış onlarla ballistik raketlərin

(İsgəndər, Toçka-U, Elbrus, Smerç) havada məhv olunması

üçün gözə görünmədən yerinə yetirdiyimiz fəaliyyətlər,

verdiyimiz radiolokasiya kəşfiyyat məlumatları ölkəmiz

üçün, onun vətəndaşlarının təhlükəsizliyi üçün həyati

əhə miyyət daşısa da, düşmən üçün arzuolunmaz idi.

44 günlük “Vətən müharibəsi”ndə düşmənə məxsus 5 ədəd

Su-25 hücumçu təyyarələrinin, onlarla ballistik raketlərin,

reaktiv mərmilərin və pilotsuz uçuş aparatların məhv

olunmasında əvəzsiz rolu olan hava hücumundan müdafiə

döyüşçülərinin fəaliyyətləri düşmənin belini qırırdı. Qəh-

rəman döyüşçülərimizin mərdlikləri sayəsində rayonla-

rımızın, kəndlərimizin bir-bir işğaldan azad olunması

zamanı Ali Baş Komandanımızın xalqımıza etdiyi müra-

ciətləri eşitdikcə sevincimizin həddi-hüdudu olmurdu.

Yaşadığımız qələbə sevincini bölüşməkdən yorulmurduq.
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Bölüşdükcə çoxalan sevincimiz kənddən-kəndə, şəhər-

dən-şəhərə ayaq açıb gəzirdi. 

27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan ikinci Qarabağ

müharibəsi 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycanın Ermə-

nistan üzərində haqlı və tam qələbəsi ilə başa çatdı. Mü-

haribənin qələbə ilə başa çatması ölkəmizdə böyük

sevinclə qarşılandı. “Vətən müharibəsi” adı ilə yadda

qalan 44 günlük “Dəmir yumruq əməliyyatı” birinci və

ikinci Qarabağ müharibələrini özündə birləşdirərək Azər-

baycan tarixində şanlı səhifələr yazdı. Qazanılan qələbələr,

əldə edilən uğurlar Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin

uzaqgörən siyasəti nəticəsində, şəhidlərimizin canı və

qanı bahasına, qazilərimizin, qəhrəman döyüşçülərimizin

igidlikləri sayəsində qazanıldı. Şəhidlərimizin, qazilərimizin

və qəhrəman döyüşçülərimizin yaşadıqları kədərli və se-

vincli günlər hərf-hərf, söz-söz tariximizə yazıldı. Yazı-

lanları oxuduq, oxuduqlarımızı öyrəndik, öyrəndiklərimizin

bir neçəsini şəhidlərimizin yaxınlarının sözündən, qazi-

lərimizin və döyüşçülərimizin özündən sevərək sizlər

üçün yazdıq ki, otuz ilə yaxın davam edən Qarabağ mü-

haribəsi min illər keçsə də yaddaşlarınızdan silinməsin...
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IV HiSSƏ

gəncə şəhərindən ibadova Məhsəti-xanım yazır:

Həyat yoldaşım mayor İbadov Aqşin Nazim oğlu 1984-cü il

avqust ayının 24-də Lənkəran rayonunun Boladi kəndində

anadan olub. 11-ci sinfi bitirdikdən sonra “Heydər Əliyev

adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi”nə daxil olub, Gə-

dəbəydə “kəşfiyyat rəisi” olanda “Hərbi Akademiya”ya

təhsil almağa gedib və oradan da 2019-cu ilin fevralında

təhsilini davam etdirmək üçün Türkiyəyə “Milli Savunma

Universiteti”nə göndərilib. 2019-cu ilin avqust ayının

10-da Aqşinlə ailə həyatı qurmuşuq, sentyabrın 7-də

Aqşin təhsilini davam etdirmək üçün yenidən Türkiyəyə

qayıtdı. 2020-ci ilin sentyabrın 16-da qızımız Zeynəb

dünyaya gəldi, sentyabrın 25-də Aqşin Azərbaycana

qayıtdı, o xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi, Tür-

kiyədən gələndən 5 gün sonra cəbhəyə getdi. Aqşin

qızını 14 gün görə bildi, son dəfə gedəndə qızı ilə otaqda

sağollaşdı, mən yanlarına getmək istəsəm də imkan ver-

mədi, “qızımla tək danışıram” dedi. Qapıdan çıxarkən

ağladım, Aqşin isə “ağlama, ya qayıdaram, ya da şəhid

olaram, ölmərəm ki” dedi. Ən böyük arzusu şəhid olmaq

idi, bütün baş verən hadisələri, düşüncələrini də telefonuna

qeyd edərdi. Şəhid olduğunu bilən kimi dedim telefonu
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tapılsın, mütləq ki, orada mənə nəsə yazıb, telefonu

tapıldı, sentyabrın 28-i evdə ola-ola mənə bu qeydi yaz-

mışdı. “Hər şey o qədər mükəmməldir ki, bu məni çox

narahat edir. İçimdəki səs bu qədər mükəmməllik və

xoşbəxtliyin davamında bir şey olacağını deyir, susdurmaq

istəsəm də bu səs susmur. Hər şey, Hərbi Akademiya,

evlilik təklifi, təkrar Türkiyə, bir-birini əvəz edən xoşbəxt

günlər, qızımızın dünyaya gəlməsi. Allahım sənə şükür

olsun. Bu qədər gözəlliyin davamında şəhadətə sevinc

və könül rahatlığı ilə addımlamağa hazıram. Çünki

övladımı əxlaqlı, imanlı, vicdanlı, vətənpərvər ruhla bö-

yüdəcək və şəhadətimin qisasının alınması üçün qızımı

sağlam ruhda tərbiyə edəcək sevdiyim qadın, həyat yol-

daşım, can dostum var. Məsi, səni sevirəm əzizim, Allaha

əmanət ol”. Şəhid olandan sonra da cibindən qızına

yazdığı məktub və ürək “breloq” tapılıb. Cəbhədə

yanında olan silah yoldaşı Alişan Əliyev yazır: Deməli

belə, mayor Aqşin İbadov Azərbaycanda tanıdığım ən

savadlı zabit idi. Bu sözü tam arxayın olaraq deyirəm,

onun kimisi ilə hələ də qarşılaşmamışam, döyüş tapşırığı

zamanı səbirli, təmkinli və düzgün qərarlar verərək şəxsi

heyəti dəfələrlə təhlükədən uzaq tutmuş, döyüş tapşırıq-

larında böyük işlərə imza atmışdır. Axırıncı dəfə ona ko-

manda məntəqəsində qalaraq xəritə ilə işləmək deyilsə

də, təkid edərək tapşırığa gedən bölməyə qoşulmuşdur.
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Yenə də ağıllı qərarlar qəbul edərək şəxsi heyəti minimum

yorğunçuluqla və düşmənin hiss edə, görə biləcəyi yer-

lərdən elə keçirtmişdir ki, düşmənin pusqu qrupunu

yatan yerdə məhv etmişdik. Həmin pusqu qrupu bir səh-

vimiz olsa idi şəxsi heyətin yarıdan çoxunu tələf edə

bilərdi. Bu da tapşırığın yerinə yetirilməməsi demək idi.

Tapşırıq vaxtı şəxsi heyət yemək və suyun olmamasından

əziyyət çəkirdi, artıq heç kimdə taqət qalmamışdı, daima

hər bir şəxslə psixoloji ruhun yüksəldilməsi məqsədi ilə

söhbət aparar və özünün ac, susuzluğunu bildirməzdi.

Bir gün gecə mühafizədə olanlara mən nəzarət etdiyimə

görə öz buşlatını mənə geymək üçün verdi, mən buşlatı

geyəndə, sol cibimdə əmanət var onu qoru dedi və

uzandı. Mən əlimi o cibə salanda 300 ml su olduğunu

gördüm, səhərə qədər özümə sual verdim, nəyə görə bu

suyu içmir, səhər özündən soruşdum, cavab olaraq halı

kəskin pisləşən olsa ona ən azından bu suyu verərək

kömək edə bilərik dedi. Bəlkə də sizlər məni anlamaya-

caqsınız, beş gün ac və susuz qalıb cibindəki suyu

içməmək bilirsiniz nə deməkdir? Amma Aqşin bunu ba-

carırdı. Düşmənlə qarşılaşma olanda... mən hələ onu

indiyə qədər belə görməmişdim. Mülayim, nur üzlü bir

insan düşmənə necə də qan uddururdu. Düşmən səngərinin

üzərinə qaçaraq onlara başlarını qaldırmağa belə imkan

vermədi. Oradakı uğur Aqşinin uğuru idi, daima öndə
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hərəkət edərdi, şəhid olacağını hiss etmişdi, bilirdi ki,

şəhid olacaq. 17 oktyabr tarixində qırmızı qələm ilə yazı

yazdığını gördüm, nə yazırsınız soruşanda, qızıma məktub

deyə cavab verdi. Yazma dedim, cavab vermədi. İki gün

sonra 19 oktyabrda Hadrutdan 6 kilometr məsafədə Xo-

cavəndin Tuğ kəndinə gedən yolda şəhadətə qovuşdu... 

Zaqataladan Xəyalə xanım yazır: Yoldaşım Məm-

mədov Elvin Mahmud oğlu 03.10.1992-ci ildə Zaqatala

şəhərində anadan olmuşdur. 1999-2010-cu illərdə Zaqatala

şəhəri Şıxəli Qurbanov adına tam orta məktəbində təhsil

almışdır. 2010-2015-ci illərdə Şərqi Avropa İqtisadiyyat

Universitetinin Laqadex filialında Maliyyə-Kredit ixtisası

üzrə təhsil almışdır. 2015-2016-cı illərdə Goranboy ra-

yonunun Ağcakənd kəndində həqiqi hərbi xidmət etmiş,

hərbi xidmət zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin bir aylıq

kursunu keçmişdir. 2016-cı il aprel döyüşlərinin iştirakçısı

olmuşdur, fəallığına görə bir neçə dəfə hərbi hissə ko-

mandanlığı tərəfindən mükafatlandırılmışdır. 2019-cu il

mart ayının 20-si Elvinlə ailə həyatı qurmuşuq, 2020-ci

ilin mart ayının 3-ü Ahunur adlı qızımız dünyaya gəldi.

Çox xoşbəxt ailəmiz var idi. 2020-ci ilin 21 sentyabrında

həyat yoldaşım Elvin Məmmədov səfərbərliklə bağlı

hərbi təlimlərə qatılmışdır. 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə

ermənilərin təxribatlarının qarşısının alınması üçün baş-

lanmış “Vətən müharibə”sində iştirak etmiş və 15 oktyabr

238

Natiq Əlisoy



2020-ci il tarixdə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə şə-

hidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. 

Ucar rayonundan günel xanım yazır: Yoldaşım

leytenant Məmmədov Kənan Niftalı oğlu 22.10.1993-cü

ildə Ucar rayon Alpout kəndində anadan olmuşdur. Ucar

rayon 2 nömrəli məktəbi bitirmiş, daha sonra Bakı Dövlət

Universitetinin Filologiya fakultəsini, sonra Müdafiə Na-

zirliyinin Təlim Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu

bitirmişdir. Bundan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin

kursuna yazılmış, oranı da müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.

Xidməti boyunca SAT (Su Altı Taruz), paraşütdən sərbəst

atlanma və digər kurslarda təlim keçmişdir. Kənan,

erməni, rus, ingilis dillərində sərbəst danışırdı. O,

02.10.2020-ci ildə Murovdağ uğrunda gedən ağır döyüş-

lərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Kənan Murovdağa

ilk ayaq basanlardan idi. O, həmişə bir söz deyərdi,

“mən odun içində olsam da yenə çıxıb sənin yanına gə-

ləcəm”. Çox xoşbəxt ailə həyatımız var idi, lakin bu çox

az 6 ay sürdü... 

Yevlax rayonundan bəstəkar, şairə Sevinc Man-

surova yazır: Qardaşım Mansurov Nəsir Akif oğlu

20 iyun 1975-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olmuşdur.

1996-cı ildə Ağdamın Abdal-Gülablı kəndində düşmən

tərəfindən atılan snayper gülləsi başından dəymiş və

oradaca şəhadətə qovuşmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə
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rəhmət eləsin, bu günə kimi şəhidlərimizin xatirəsinə bir

neçə mahnılar və şeirlər yazmışam, onların əziz xatirəsi

hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqdır...

Yevlax rayonu Səmədabad kəndindən 11 yaşlı

Məmmədov Əli Soltan oğlu yazır: Atam polkovnik-

leytenant Məmmədov Soltan Akif oğlu 1981-ci ildə

Yevlax rayon Səmədabad kəndində anadan olmuşdur.

1997-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil

olub, 1999-cu ildə həmin liseyi bitirərək Heydən Əliyev

adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub,

2003-cü ildə oranı motoatıcı ixtisası üzrə bitirib, leytenant

hərbi rütbəsi alaraq xidmətini davam etdirmək üçün

Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində dinləyici

kursuna göndərilib, 2004-cü ildə “N” saylı hərbi hissədə

motoatıcı taqım komandiri, sonra həmin hərbi hissədə

motoatıcı bölük komandiri, daha sonra eyni hərbi hissədə

motoatıcı tabor komandirinin maddi-texniki təminat üzrə

müavini vəzifəsinə təyin olunub. Vətəninə, hərb sənətinə

sevgisi və qüsursuz xidməti atamı daima yüksəldirdi.

2013-cü ilin iyununda Naxçıvan Muxtar Respublikasında

“N” saylı hərbi hissəyə tabor komandirinin maddi-texniki

təminat üzrə müavini göndərilib, çox keçmədən taborun

qərargah rəisi, sonra isə Şada kəndində yerləşən “N”

saylı tabora qərargah rəisi, ondan sonra Culfa şəhər “N”

saylı hərbi hissəsinin 1-ci taboruna komandir, sonra isə
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həmin hərbi hissənin 5-ci motoatıcı taboruna komandir,

2019-cu ilin oktyabrında isə Tərtər rayonundakı “N”

saylı hərbi hissəyə tabor komandiri təyin olunub. Gö-

ründüyü kimi bu qısa və şərəfli ömrünün hər gününü,

saatını, hər anını belə səngərlərdə vətənə xidmətdə ke-

çirmişdir. Çünki düşmən tapdağı altında inləyən vətəni

var idi. Bu illər ərzində göstərdiyi qüsursuz xidmət

dövlət tərəfindən dəfələrlə müxtəlif medallarla dəyər-

ləndirilmişdir. Şəhadətindən bir gün öncə humanitar atəş-

kəsə yarımca saat qalıbmış, atam müavininə deyir ki,

şəxsi heyəti dərəyə apar. Elə bil atama agah olubmuş,

çox ağır döyüşlər gedirmiş, müavini dərhal əmrə tabe

olub şəxsi heyətlə birlikdə dərəyə tərəf enir, atam özü və

bir neçə şəxsi heyətlə orada qalıb, müavini şəxsi heyətlə

yenicə dərəyə çatıbmış ki, düşmən, atam olan mövqeyə

durmadan atəş açıb, döyüş başlayıb, həmin qanlı döyüşdə

Suqovuşan düşməndən tamamilə azad edilib, lakin atam

ağır yaralanıb, ürəyindən aldığı qəlpə yarasından

10.10.2020-ci il tarixində şəhidlik zirvəsinə ucalıb...

14 yaşlı böyük bacım Məmmədova Ləman Soltan

qızı, kiçik bacım 6 yaşlı Məmmədova Sümayə Soltan

qızı və mən Məmmədov Əli Soltan oğlu atamızın keçdiyi

şərəfli yol ilə fəxr edirik. 

Zaqatala rayonundan mayor Cavid Kərimov

yazır: Qonşum Bədəlov Valeh Vahid oğlu 10.10.1990-cı
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ildə Zaqatala rayonunun 2-ci Tala kəndində anadan ol-

muşdur. 1996-2007-ci illərdə Tala kənd 3 saylı orta mək-

təbində təhsil almışdır. 2007-ci ildə Qafqaz Universitetinin

Filologiya ixtisasına daxil olub, 2012-ci ildə bitirmişdir.

Həmin ildə hərbi xidmətə getmişdir. Hərbi xidmət zamanı

zabit ixtisas kursuna yazılıb, kursu müvəffəqiyyətlə bi-

tirdikdən sonra leytenant hərbi rütbəsi alaraq Goranboy

rayonunda zabit kimi xidmət etmişdir. 2015-ci ildə xüsusi

təyinatlı qüvvələrə keçərək Türkiyədə xüsusi təyinatlı

qüvvələrin kursunu bitirmişdir. 2016-cı ildə aprel dö-

yüşlərində iştirak etmişdir. Valeh, 2020-ci il sentyabrın

27-si başlanan “Vətən müharibəsi”nə qatılmışdır. İlk

döyüşü Murovdağ istiqamətindən başlasa da, Kəlbəcər,

Cəbrayıl, Füzuli istiqamətlərində gedən döyüşlərdə qəh-

rəmancasına döyüşmüşdür. 07.10.2020-ci il də Cəbrayıl

rayonunda torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən dö-

yüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Həmkəndlim Qaflanov Şıxamir Oruc oğlu-1986-cı

il dekabrın 7-də Zaqatala rayonunun 3-cü Tala kəndində

anadan olmuşdur. Bir çox rayon və kəndlərimizin düş-

məndən azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrə-

mancasına iştirak etmişdir. Ailənin yaxın qohumlarından

verilən məlumata görə Şıxamir dünyanın ən ağır hərbi

kurslarını keçmişdir. Bildirilir ki, Şıxamir dəfələrlə or-

dumuzun mühasirəyə düşən digər xüsusi təyinatlı dəstələrini
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xilas etmişdir. Yeganə qrup mayor Qaflanov Şıxamirə

məxsus olub ki, özünün şəhid olduğu günə qədər onun

bölməsindən heç kim şəhid olmamışdır. Yayılan məlu-

matlara görə erməni saytlarında onun başına pul da qo-

yulubmuş, düşmənin heç bir bölməsi Şıxamirin qrupuna

qarşı çıxa bilmirmiş. Yaxınlarının, döyüş yoldaşlarının

və yüksək rütbəli komandirlərinin dediklərinə əsasən,

Şıxamir böyük risklərə girərək əməliyyatlarını uğurla

aparırmış və bu səbəbdən komandirləri tərəfindən ona

əfsanəvi “Rembo” ləqəbinin verildiyi deyilir. Şıxamir

vətəninə bağlı olmaqla yanaşı, torpaqlarımızın azad edil-

məsi üçün yüksək döyüş ruhu sərgiləyən xüsusi təyinatlı

olub. Ailəsinə qarşı çox qayğıkeş və mehriban idi. 2019-cu

il iyulun 21-də ailə həyatı qurub, ata olmaq ən böyük ar-

zularından biri idi, ancaq içində olan vətən sevgisi o

qədər yüksək idi ki, övladı dünyaya göz açdığı anda

xidmət ba şında olduğu üçün görə bilməsə də, 40 gündən

sonra övladını görmək qəhrəmanımıza nəsib olmuşdur.

2020-ci il oktyabrın 10-da Füzuli uğrunda gedən şiddətli

döyüşlərdə böyük şücaət göstərərək qəhrəmancasına

şəhid olmuş və oktyabrın 24-də dəfn olunmuşdur. 

Ağcabədi rayonundan Elmira, Xatun, Könül

bacıları yazır: Qardaşımız Süleymanov Həsən İsmayıl

oğlu 1991-ci il avqustun 25-də Ağcabədi rayonunda dun-

yaya göz açmışdır. Həqiqi hərbi xidmətini “snayperçi”

243

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



kimi yerinə yetirən Həsən 2020-ci il 29 sentyabrda sə-

fərbərliyə cəlb olunmuşdur. Oktyabrın 26-da Qubadlı is-

tiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına

şəhid olmuşdur. Qardaşımız üç bacının bir qardaşı idi,

onun şəhid olması bizlərə ağır gəlsə də biz onunla fəxr

edirik. 

Şəhidimizin anası Süleymanova Sürəyya ananın

dilindən: Uşaq vaxtı çox sakit və nümunəvi şagird olub,

məktəbdə müəllimlər onun haqqında yüksək fikirlərdə

olublar, evin tək oğlu olmasına baxmayaraq dəcəlliyi

yox idi. Hərbi xidmətə gedəndə də mənə təsəlli verdi ki,

qayıdacağam, narahat olma, amma qayıda bilmədi. Şəhid

olduğu gün oğlumun həm də toy günü idi, döyüş yoldaş-

larından biri baş sağlığına gəlmişdi, dedi ki, məni xilas

edib özü şəhid oldu. Çox ağlayırdı deyə ətraflı təfərrüatları

öyrənə bilmədim. Bizdə vətənpərvərlik, vətən eşqi irsidir,

Həsən atasının əmisi Həsənin adını daşıyır. O da 1941-

1945-ci illərdə “Böyük vətən müharibəsi” zamanı şəhid

olub. Deyirlər ad sahibinə bənzəyər, yəqin bizdə də belə

olub. Həsən ailəli idi, altı yaşlı qızı Fatimə və dörd yaşlı

oğlu Hüseyn hələ də atalarının yolunu gözləyirlər...

Salyan rayonunun Sarvan kəndindən Hüseynov

Fuad yazır: Dayımoğlu Əzizov Tacəddin Şahəddin oğlu

1994-cü il 7 avqustda Salyan rayon Sarvan kəndində

anadan olmuşdu. Ailədə iki bacı, iki qardaş olublar, atası
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Şahəddin kişi çox hörmətli müəllim olub. Tacəddin ibtidai

təhsilinə 2000-ci ildə Salyan rayon Sarvan kəndində baş-

lamış, 2004-cü ildən təhsilini Bakı şəhəri Səbayıl rayon

49 saylı tam orta məktəbində davam etdirmişdir. Tacəddin

çox sakit, təhsilə maraqlı, vətənpərvər igid bir oğul idi.

2017-ci ildə hərbi xidmətə gedib, nümunəvi xidmətinə

görə dəfələrlə fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir.

27 sentyabr 2020-ci il tarixdə başlanan döyüşlərdə Tacəddin

könüllü olaraq cəbhəyə yollanmışdır. Füzuli rayonu

Qaraxanbəyli, Seyidəhmədli kəndləri istiqamətində gedən

döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb, Ələsgərli kənd isti-

qamətində böyük qəhrəmanlıqlar göstərib. 28 oktyabr

2020-ci il tarixdə o özü ilə üç nəfər götürərək düşmənin

postuna basqın edib və postu ələ keçirib düşmənə aid dörd

avtomobili, xeyli sayda silah və sursatı qənimət  götürüb.

Daha sonra Cəbrayıl, Hadrut istiqamətində döyüşlərə

qatılıb, 29 oktyabrdan 9 noyabr tarixinədək cəbhənin

Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına

döyüşmüşdür. Döyüş yoldaşları danışır ki, Tacəddin vətən

eşqi ilə alışırmış, mənfur düşmənlə gözünü qırpmadan

döyüşürmüş. Nəhayət 9 noyabr 2020-ci il tarixdə Tacəddin

Laçın dəhlizində qəhrəmancasına şəhid olub.

Cabrayıl rayonundan “Vətən müharibəsi” işti-

rakçısı polkovnik-leytenant Qənbərov Camal rövşən

oğlu yazır: Hə qardaş, 27.09.2020-ci il tarixində səhər
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tezdən düşmənin törətdiyi təxribatlara qarşı tərəfimizdən

əks hücum əməliyyatları kütləvi atəş zərbələri ilə başlandı.

İnanılmaz döyüşlər getdi. İlk qırx dəqiqədə sanki “yerlə

göy birləşmişdi”. Alov, toz-torpaq düşmənin başına

yağırdı. Düşmən ağır zərbələr aldı. Mən həmin vaxtı

Füzuli istiqamətində “N” saylı motoatıcı hərbi hissəni

öz artilleriya divizionumla dəstəkləyirdim. Özüm düşmənlə

800 metr məsafədə komanda müşahidə məntəqəsində

idim. Füzuli cəbhəsi ən çətin yarılan cəbhə olsa da, biz

bunu bacardıq. Ən ağır döyüşlər Yuxarı və Aşağı Seyi-

dəhmədli kəndləri, Qorqan kəndi istiqamətində getdi.

İlk on gün çox ağır döyüşlər oldu, Füzuli rayonunun içə-

risindən ilk texnikanı mən keçirtmişəm. Düşmən Xocavənd

istiqamətindən texnikalarımın keçdiyi yolu vursa da qar-

şımızı ala bilmədi. Keçdik və Xocavənd istiqamətindən

qarşımıza qoyulmuş tapşırıqları uğurla yerinə yetirdik.

Bütün döyüşçülərimiz qəhrəmancasına vuruşurdular.

Düşmən qarşımızda tab gətirə bilmirdi. Silahlarını, tex-

nikalarını qoyub qaçırdılar. Düşmənin iki batareyasının

toplarını ələ keçirib öz topları ilə öz mərmilərini Xocavənd

istiqamətindən başlarına yağdırırdım. Qırx dörd günlük

əməliyyatların ilk günündən divizionumla hansı sayda

döyüşə girmişdimsə sona kimi bir nəfər də itki vermədim.

İllərlə içimdə yaşatdığım həsrəti əritdim. Doğulub boya

başa çatdığım Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə ayaq
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basanda elə bil yenidən doğuldum. Şükür ki, öz doğma

torpaqlarımıza qayıda bildik, Allah şəhidlərimizə rəhmət

etsin.

Qəbələ rayonundan “Vətən müharibəsi” iştirakçısı

mayor Sərkərov Yalçın Qafqaz oğlu yazır: 27 sentyabr

2020-ci tarixdə səhər tezdən məlumat gəldi ki, düşmənin

Tərtər istiqamətindən hücumu gözlənilir. Mən də tapşırıqla

kəşfiyyat qrupunu götürüb Torpaqtəpə adlanan döyüş

mövqeyinə yollandım. Əsas tapşırığımız məlum idi. Düş-

mənin mühüm obyektlərinin, canlı qüvvə və texnikalarının

dəqiq koordinatlarını müəyyən etmək və artilleriya atəşləri

ilə məhv etmək. Bu tapşırıqların öhtəsindən bütün çətin-

liklərə baxmayaraq layiqincə gəldik. Çətinliklər nədən

ibarət idi-biz döyüş meydanını tam müşahidə etmək

üçün düşmənə yaxın və yüksəklik bir yerdə fəaliyyət

göstərirdik. Bu da düşmənə olduğumuz yeri bəlli etmişdi.

Düşmən ən kiçik çaplı silahlardan tutmuş 152 milli

metrlik toplara kimi istifadə edib biz olduğumuz yeri

vacib hədəf kimi sıradan çıxartmaq istəyirdi. Minaatan

və top mərmiləri 3-5 metrliyimizdə partlayırdı. Ölümün

qoxusu burnumuzda idi. Yanımdakı zabit cavan idi, tez-

tez deyirdi “rəis bəlkə yerimizi dəyişək”, buranı dayan-

madan vururlar. Gənc zabitin qorxaqlığının yox, sadəcə

təcrübəsizliyinin əlaməti idi. Axı müharibənin əsas amil-

lərindən biri təcrübədir. Qısa müddət olmasına baxmayaraq
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2016-cı il aprel döyüşləri bizə çox təcrübə qazandırmışdı.

Olduğumuz əraziləri yaxşı tanıyırdım. Başqa elə bir yük-

səklik yox idi ki, olduğumuz yer kimi müşahidə imkanı

olsun. Qısa bir dialoqdan sonra o hər şeyi anladı. Lakin

bütün bunlara baxmayaraq biz fəaliyyətimizi davam et-

dirdik. Bunun nəticəsi kimi düşmənin artıq bir neçə ar-

tilleriya və minaatan batareyasını, döyüş texnikasını,

canlı qüvvəsini məhv etmişdik. Bütün döyüşçülərimiz

qorxmadan, mərdliklə döyüşürdülər, düşmənə lazımı ca-

vablar verirdik. Müharibə haqqında ümumi olaraq onu

deyə bilərəm ki, “müharibə insanın bütün nikbin hisslərini

öldürüb, həyata ümidsizlik yaratmağa çalışır, heçnəyə

həvəs olmur, hətta yeməyi belə həvəssiz yeyirsən”. Belə

anlarda möhkəm və iradəli olmalısan. İmkan verməməlisən

ki, içindəki həyat eşqi ölsün. Hər dəqiqənə ümidlə bax-

malısan. İçində daim vətən, torpaq, millət eşqi yanmasa

döyüş meydanında bir addım da irəli getmək olmaz. Bu

məsələnin mənəvi tərəfidir. Bundan başqa hər bir döyüşçü

taktiki-texniki baxımdan döyüşə hazır olmalı, mütləq

təlimlər görməli və özünə inanmalıdır. 

Bildiyin kimi 1999-2002-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski

adına hərbi liseyi əla qiymətlərlə, 2002-2006-cı illərdə

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini

artilleriya ixtisası üzrə fərqlənmə ilə bitirmişəm. 2007-ci

ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzinin zabit
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təkmilləşdirmə kursunu kurs birincisi kimi bitirib, oradan

da xidmətə başlamışam. Xidmətə başladığım ildən bir

neçə müvafiq təkmilləşdirmə kurslarını kurs birincisi

kimi başa vurmuşam, müxtəlif vəzifələr keçmişəm. Bi-

tirdiyim kursları birinci kimi bitirsəm də, ancaq həmişə

ürəyimdə bir arzum olub. Həmişə istəmişəm ki, xidmətim

zamanı qazandığım birincilikləri torpaqlarımızın azadlığı

uğrunda gedən döyüşlərdə göstərə bilim. Beləliklə,

2016-cı il aprel döyüşlərində Talış kəndinin ətrafında

strateji yüksəkliklərin azad olunması zamanı göstərdiyim

xidmətlər kifayət qədər olsa da, ancaq bu məni tam qane

etmirdi. Nəhayət 2020-ci il 27 sentyabrda başlanan “Vətən

müharibəsi” arzularımı tam yerinə yetirməyə imkan verdi.

Tərtər rayonunun Talış, Çaylı kəndlərinin, Suqovuşan

qəsəbəsinin, su anbarının (həmin su anbarı Tərtər çayının

qarşısını kəsmişdi, bu da Tərtər, Bərdə və Yevlaxın bir

çox kəndlərinin su təminatını çətinləşdirirdi), Arakəsər

dağ silsiləsinin və bir çox strateji yüksəkliklərinin azad

olunmasında iştirak etmək mənə də nəsib oldu. Özümü

çox xoşbəxt hiss edirəm. Sevinirəm ki, bu günə kimi qa-

zandıqlarım yüksək təcrübəni döyüşdə tətbiq edə bildim

və sevinirəm ona görə ki, işğal altında olan müqəddəs

torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Allah şəhidlərimizə

rəhmət eləsin, onların müqəddəs ruhları hər zaman qəlbi-

mizdə yaşayacaqdır...

249

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



Naxçıvan Muxtar respublikası Şərur rayonu

Çomaxtur kəndindən “Vətən müharibəsi”ndə qardaşını

və xalasıoğlunu itirən günel xanım yazır: Qardaşım

İsmayılov Aqil Əli oğlu 1996-cı il iyulun 18-də Naxçıvan

Muxtar Respublikası Şərur rayon Çomaxtur kəndində

anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Çomaxtur kənd tam orta

məktəbinə getmiş, səkkizinci sinfi bitirdikdən sonra Nax-

çıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Heydər Əliyev

adına Hərbi Liseyə daxil olmuş, oranı birinciliklə bitir-

dikdən sonra Bakıda Heydər Əliyev adına Azərbaycan

Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşdur. Həmin məktəbi

bitirib leytenant hərbi rütbəsi aldıqdan sonra xüsusi

təyinatlı qüvvələrə keçmiş, çox ağır kurslarda iştirak et-

mişdir. Xidməti illərində bir çox medal və fəxri fərmanlarla

mükafatlandırılmışdır. Xüsusi təyinatlı kimi xidməti

vəzifə lərini yerinə yetirən qardaşım 28.09.2020-ci il

tarixində Murovdağdan başlanan Kəlbəcər uğrunda gedən

döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

Xalamoğlu Hüseynov Əfşan Əbülfəz oğlu 1996-cı

il 23 fevralda Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində

anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Tovuz rayon Ağbulaq

kənd tam orta məktəbinə getmiş, 2013-cü ildə məzun ol-

duqdan sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi

Məktəbinə daxil olmuşdur. 2017-ci ildə Ali Hərbi Məktəbi

bitirib leytenant hərbi rütbəsi almışdır və ordu sıralarında
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zabit kimi xidmətini davam etmişdir. Xidməti vəzifələrini

layiqincə yerinə yetirdiyinə görə dəfələrlə medallarla

təltif olunmuşdur. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan

“Vətən müharibəsi”ndə iştirak etmiş, bir dəfə yaralanmış,

lakin hospitaldan könüllü olaraq yenidən döyüşə qayıt-

mışdır, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə

fəal iştirak etmiş, düşmənin bir çox texnikasının qənimət

kimi ələ keçirilməsində igidliklər göstərmişdir. Əfşan,

25 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən dö-

yüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Qardaşım Aqil

şəhid olanda baş-leytenant, xalamoğlu Əfşan isə kapitan

hərbi rütbəsində olublar. 

Sumqayıt şəhərindən Nadirova Nərmin xanım

yazır: Yoldaşım Nadirov Samir Əlisəttar oğlu 1992-ci il

16 avqustda Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. “N”

saylı hərbi hissədə xidmət edirdi. Həmlə taborunda sent-

yabrın 27-si döyüşə getdi. Əlaqəmiz hər gün var idi, da-

nışırdıq. Son danışığımız 7-si oktyabrda oldu. O gündən

sonra ona zəng çatmadı. Oktyabrın 12-si mənə zəng

gəldi ki, 99% Samir şəhiddir. İnanmadım, dəfələrnən

yığdım, zəng çatmadı, axtardıq, araşdırdıq axır ki, bir məlu -

 mat tapa bildik. Məlum oldu ki, 2020-ci il 15 oktyabrda

Hadrutda şəhid olub. Oktyabrın 30-u tapılıb, gecə gətiriblər,

31-i oktyabrda Sumqayıt şəhər “Şəhidlər xiyabanı”nda

dəfn etmişik. Beş yaşlı qızımız Nadirli Məriyəmxanım
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və bir yaş altı aylıq oğlumuz Nadirov Emil hələ də

atalarının yolunu gözləyirlər.

Məlumat Nərmin xanımın dilindən deyildiyi kimi

yazıldı...

ismayıllı rayonu Maçaxı kəndindən şəhid Əşrəf

Məmmədlinin ailəsi yazır: Məmmədli Əşrəf Elman

oğlu 15.09.1999-cu ildə İsmayıllı rayon Maçaxı kəndində

anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Maçaxı kəndində birinci

sinfə getmişdir, 2009-cu ildə isə Tircan kənd Musa

Piriyev adına tam orta məktəbinin 5-ci sinfindən təhsilini

davam etdirmişdir. Doqquzuncu sinfi bitirdikdən sonra

Abşeron Binə Peşə Liseyinə daxil olmuşdur. Üç ildən

sonra 2017-ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. 2018-ci il

yanvarın 24-də həqiqi hərbi xidmətə yola düşmüşdür.

Xidməti başa vurduqdan sonra sağ-salamat evə qayıtmışdır.

2019-cu il noyabrın 25-də xüsusi təyinatlı (snayperçi,

gizir) hərbi qulluqçu kimi könüllü olaraq yenidən hərbi

xidmətə yollanmışdır. Məmmədli Əşrəf 2020-ci il

27 sentyabrda “Vətən müharibəsi” başlandığı gündən

bütün istiqamətlərdə şiddətli döyüşlərdə kəşfiyyatçı kimi

iştirak etmişdir. 13 oktyabrda Zəngilan rayonu uğrunda

gedən döyüşlərdə onlarla ermənini məhv etdikdən sonra

qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 17 oktyabr 2020-ci il

tarixdə doğulduğu doğma kəndi Maçaxıda dəfn olun-

muşdur.
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ismayıllı rayonundan Sahibə xanım yazır: Bacımın

nəvəsi Hacıyev Kamran Füzuli oğlu 16 yanvar 1994-cü

ildə Bakıda Şüvəlan qəsəbəsində anadan olmuşdur. Xəzər

rayonu 237 nömrəli tam orta məktəbi bitirib 2012-ci ildə

Tovuz rayonunda hərbi xidmətdə olmuşdur. “Vətən mü-

haribəsi“nə könüllü getmişdi, Hadrut istiqamətində

vuruşub, 2020-ci il oktyabrın 22-də Xankəndi yaxınlığında

şəhid olmuşdur. General-mayor Polad Həşimov şəhid

olanda anasına çox söz deyib. Söz verib ki, qisasımızı

almasaq bizim kişi kimi yer üzündə gəzməyə haqqımız

yoxdur...Vətənpərvər oğlan idi. Onu evləndirmək istəsələr

də bir kəlmə deyirdi “Generalın qisasından sonra evlə-

nəcəyəm”. Bax belə...

Füzuli rayonundan olan “Vətən müharibəsi” iş-

tirakçısı polkovnik-leytenant Səid Əhmədovun dediklə -

rindən: Mən Əhmədov Səid Fərhad oğlu 02.08.1979-cu

ildə Füzuli rayonunun Merdinli kəndində anadan olmuşam.

1986-cı ildə Füzuli rayonunun Mahmudlu-2 kəndində

birinci sinfə getmişəm. 1993-cü il avqustun 23-də erməni

işğalı nəticəsində Füzuli rayonundan Beyləqan rayonunun

Xələc kəndinə məcburi köçkün getmişik. 06.03.1996-cı

il tarixdə yenidən Füzuli rayonunun Mahmudlu-2 kəndinə

qayıtmışıq. 1996-cı ildə Füzuli rayonunun Əhmədbəyli

kəndində Mirmehdi Xəzani adına Musiqi Təmayüllü

İnternat Məktəbinə getmişəm, 1997-ci ildə həmin məktəbi
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bitirib, Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinə daxil

olmuşam, 2001-ci ildə həmin məktəbi “motoatıcı“ ixtisası

üzrə bitirib leytenant hərbi rütbəsi almışam, həmin ildə

də xüsusi təyinatlı qüvvələrə keçərək xidmətimi xüsusi

təyinatlı kimi davam etdirmişəm. Uşaqlığımda yaşadığım

acı günlər, məcburi köçkün həyatı uşaqlıq və gənclik il-

lərimi əlimdən alsa da içimdə yaşayan vətən sevgisini

ala bilməmişdi. Həmişə doğma Merdinli kəndimə qayıtmaq

arzusu ilə yaşamaqla iyirmi yeddi il o günü həsrətlə göz-

ləmişəm. Zabit olduğum gündən bu günə kimi ordu sıra-

larında müxtəlif vəzifələrdə xidmət etmişəm. Bu illər ər-

zində böyük həyat təcrübəsi qazanmışam. Nəhayət 2020-ci

il 27 sentyabrda torpaqlarımızın azad olunması uğrunda

başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə iştirak etmək mənə

də qismət oldu. 

14 oktyabr 2020-ci il tarixdə verilmiş döyüş tapşırığına

uyğun “N” saylı hərbi hissənin tərkibindən “qrup ko-

mandiri” kimi döyüşlərə qatılmışam. İlk döyüşümüz

Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndindən başlamış,

sonra isə Füzuli rayonunun Xatunbulaq, Ağbulaq kəndləri,

Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi, Tuğ, Azıx kəndləri,

daha sonra Xocalının Çanaqçı kəndi də daxil olmaqla

Azərbaycanın musiqi beşiyi, qədim yurd yerimiz Şuşa

şəhərinə kimi davam etmişdir. Döyüşün taktiki gedişlərini,

məxfi məqamlarını tam təfərrüatı ilə danışa bilməsəm
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də, onu deyə bilərəm ki, 03.11.2020-ci il tarixdə artıq

biz Şuşa ətrafında idik. 04.11.2020-ci il tarixdə Şuşaya

hücum etdik. İki gün döyüşlər getdi. Döyüşün gedişatı

çox ağır olsa da qəhrəman döyüşçülərimiz bir addım da

geri çəkilmirdilər. Mən, mənimlə bərabər mayor Şirinov

Elnur, kapitan Şıxnəbiyev Renat, polkovnik Mais Quliyev,

“N” saylı digər xüsusi təyinatlı qrupun komandiri Fuad

Şuşaya girən ilk qrupun tərkibində idik. Orada döyüşən

döyüşçülərin heç birini bir-birindən ayırmaq olmaz. Heç

kimin zəhmətini itirmək olmaz, ancaq mənimlə bir sən-

gərdə, birbaşa gözümün qarşısında, yaxın məsafədə dö-

yüşən elə igidlərimiz var idi ki, bu gün mən onların

adlarını çəkməsəm olmaz:

1. Polkovnik-leytenant Çingiz Məmmədov;

2. Soyadını unutduğum Xızır adlı döyüşçü, rütbəsi

mayor idi;

3. Polkovnik-leytenant Qurbanov Bayram-Naxçıvan

MR Babək rayonundan idi;

4. mayor Şirinov Elnur;

5. mayor Hüseynov Ramil;

6. Müddətdən artıq xidmət edən əsgər Məmmədov

Rəhman;

7. Gizir Hüseynov Elvin;

8. Gizir Həşimov Tural;

9. Gizir Nəcəfov Emin;
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10. Müddətdən artıq xidmət edən əsgər Qazıbəyov

Fəxri;

11. Əsgər Salmanlı Oruc-biz bu əsgəri meşədə yaralı

vəziyyətdə tapmışdıq, 6 gün idi ki, yaralı vəziyyətdə idi; 

12. Müddətdən artıq xidmət edən əsgər Haqverdiyev

Əli-bu əsgəri də meşədə yaralı vəziyyətdə tapmışdıq,

hər iki ayağından güllə yarası almışdı;

13. Nağıyev soyadlı döyüşçü-düşmən tərəfindən

atılan minaatan mərmisi nəticəsində hər iki ayağını

itirərək Hadrut yüksəkliyində şəhid oldu;

14. Leytenant Yaqubov Mais-bu zabit Hadrut meşə-

sində şəhid olub qalmışdı. Biz onu tapdıq, onunla bərabər

şəhid olmuş digər döyüşçü Babayev Babaxan adlı bir

nəfər də var idi, onu da götürdük. Biz onları oradan çıxardan

zaman tibbi maşınımız düşmən tərəfindən atəşə tutulmuşdu,

nəhayət, biz onları oradan götürə bildik. Meşələrdən

tapdığımız şəhidlərimizi və yaralılarımızı təxliyyə edən

zaman üç nəfər idik. Polkovnik-leytenant Hümbətov

Emin, mən və soyadını bilmədiyim bir feldşer.

Döyüşdə maraqlı və çətin anlar çox idi. Demək olar

ki, hər saniyəmiz təhlükə altında idi. Hər şeyi danışmaq

olmasa da bir neçə məqamı demək istəyirəm:

26.10.2020-ci il tarixdə biz Qırmızı Bazar istiqamə-

tində qəfil düşmənin pusqusuna düşdük. Pusquya düş-

düyümüz zaman öz bölmələrimizə ərzaq və silah-sursat

256

Natiq Əlisoy



aparırdıq. Həmin vaxt mənimlə bərabər leytenant Şirinov,

mayor Hüseynov Ramil, gizir Hüseynov Elvin və gizir

Əliyev Rəşadət də var idi. Bizim solumuzda olan xüsusi

təyinatlıların digər qrupu bizə açılan atəş səslərini eşidib

bizi dəstəklədilər. Həmin döyüşdə on iki-on üç erməni

silahlısını məhv etdik. Biz pusquya düşdüyümüz zaman

bizi ilk görüb kömək üçün xəbər verən şəxs solumuzdakı

digər xüsusi təyinatlı qrupumuzun giziri Xəlilov Rauf

olmuşdu. 

Bundan əlavə gizir Nəcəfov Emin var idi, düşmən

bizi meşədə atəşə tutmuşdu, hərəkət etməyə imkan ver-

mirdi, minaatanlar ilə atırdılar. Emin qrupdan kənara çə-

kilərək düşmənin atəş nöqtəsini təyin edib snayperi ilə

zərərsizləşdirmişdi. Hadisə Çanaqçı kəndinin ətrafında

olmuşdu. Düşmənin atəş nöqtəsi susdurulandan sonra

biz hərəkətimizə davam etdik. 

Xocavəndin Maştağalılar kəndinin şərqində hava

çox dumanlı idi, 6 erməni silahlısı qəfil qarşımıza çıxdı,

onlar bizi məhv etmək istəsə də bacarmadılar. Sərrast

atəşlə hamısını yerə sərdik. Həmin vaxtı mənimlə leytenant

Əhmədov Elgün, gizir Nəcəfov Emin, mayor Hüseynov

Ramil, müddətdən artıq xidmət edən İsgəndərov və müd-

dətdən artıq xidmət edən Qazıbəyov Fəxri də var idi. 

01.11.2020-ci il tarixdə elə bir məqam oldu ki, Şuşa

yüksəkliyində başqa bir qrupun hərbi qulluqçusu öz
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qrupu ilə “Laçın Kolidoru“na tapşırığa gedirdi. Onun

uzunboğaz çəkməsi sıradan çıxmışdı. Ayağımdakı uzun-

boğaz çəkməni corabla birlikdə çıxardıb ona verdim.

Sonra isə özüm gedib əşya kisəmdən ehtiyat çəkməmi

və corabımı geyindim.

Döyüşdə qəhrəmanlıqlar göstərmiş hər bir döyüşçünün

keçdiyi yol ayrı-ayrılıqda hərəsi bir dastandır. Orada ha-

disələr adi həyatda olduğundan fərqli baş verir. Bəzən

adam gördüklərinə inanmır. Döyüşlər zamanı məni bir

çox hadisələr heyrətləndirdisə onlardan biri də Anar

Əliyevin şəhid olması oldu. “Vətən müharibəsi“ndən

danışarkən “N” saylı xüsusi təyinatlı hərbi hissənin ko-

mandiri polkovnik-leytenant Anar Vaqif oğlu Əliyevdən

danışmamaq olmaz. Biz rəhmətlik Anarla 20.10.2020-ci

il tarixdə telefonla danışdıq. Hal-xoş etdik, bir-birimizlə

halallaşdıq. O məndən üstüörtülü soruşdu ki, nə edirsiniz,

mən də eyni tərzlə izah etdim ki, tapşırıqlara gedirik.

Dedi biz də tapşırıqlara gedirik. O, çox döyüşkən və

mərd oğlan idi. Heçnədən qorxmurdu. Təəssüf ki, Anar

21.10.2020-ci il tarixdə Xocavənd rayonunun Tuğ kəndində

qəhrəmancasına şəhid oldu. O, düşmən əsgəri ilə üz-üzə

gəlmişdi. Üz-üzə gəldiyi düşməni məhv etsə də sağdan

qəfil çıxan düşmən əsgərinin atdığı güllə Anarın qolunu

və sol gözünü yaralamışdı. Anar ətrafda olan çənin

arxasına keçib yaralarını sarımağa çalışsa da, düşmən
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əsgəri qumbaranı çəkib üstünə atmışdı. Allah bütün şəhd-

lərimizə rəhmət eləsin. 

Yəqin ki, hər kəs üçün maraqlı olar ki, döyüşdə

xüsusi yaddan çıxmayan məqamlar nə olub və həmin an-

larda biz hansı hissləri yaşamışıq. Mənim üçün ən yadda

qalan məqam o oldu ki, bir gün 11 yaşlı oğlum Fərhadlı

Furqan mənə zəng etmişdi, hiss etdim ki, telefonda

ağlamaq istəyir. Dedim sən kişisən ağlama. Dedi ağlamıram

ata, ancaq sən sona kimi döyüş, qoy mənə deməsinlər ki,

sənin atan qorxaqdır...11 yaşlı oğlumun sözləri məni çox

kövrəltmişdi-qəhrəmanımız qəhərləndi...

Döyüşlərdən çox danışmaq olar. Hər saniyəsi xüsusi

bir mövzu olan müharibə bizlərə ağır günlər yaşatsa da,

bu gün biz sevinc içindəyik. Fəxr edirik ki, illərnən

düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızı işğaldan

azad etdik. Təsəvvürümə gətirmək mənim üçün çətin

olsa da nəhayət 14 noyabr 2020-ci il tarixdə mən öz

doğma kəndimə, Merdinliyə ayaq basa bildim. İlk olaraq

kəndimizdəki məscidi ziyarət etsəm də sonra evimizə

getdim. Hər şey dağıdılmışdı, evimizdən heç bir əsər-

əlamət qalmamışdı... 

ismayıllı rayonundan dəmirli rəvan yazır: Xa-

lamoğlu Əliyev Səmid Xoşbəxt oğlu 1998-ci il iyunun

5-də Corat qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2004-cü ildə

Corat qəsəbəsində 7 saylı orta məktəbin birinci sinfinə
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getmişdir. 2015-ci ildə həmin məktəbi bitirib, 2016-cı il

iyulun 3-də hərbi xidmətə yola düşmüşdür. 2018-ci ildə

hərbi xidməti nümunəvi əsgər kimi başa vurub ailəsinin

yanına qayıtmışdır. Hərbi xidmətdə olduğu müddətdə

evlərinə dəfələrlə təşəkkür məktubu göndərilən Səmid

həmişə dayısı polkovnik-leytenant Taleh Həsənovdan

nümunə götürərək vətənpərvər və nümunəvi əsgər olmağa

çalışmışdır.

Nəhayət 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə başlanan

“Vətən müharibəsi” Səmidi də torpaqlarımızın azadlığı

uğrunda gedən döyüşlərə səslədi. Üç bacının bir qardaşı

olan Səmid qəhrəmancasına döyüşlərə qatılmış,

30.09.2020-ci il tarixdə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə

şəhadətə qovuşmuşdur. Nişanlı idi...

Yevlax rayon rüstəmli kəndindən Ağayev Qafqaz

Haqverdi oğlunun dediklərindən: Oğlum Ağayev

İldırım Qafqaz oğlu 02.05.1998-ci ildə Yevlax rayon

Rüstəmli kəndində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Yevlax

rayon Rüstəmli kənd orta məktəbinin birinci sinfinə ge -

dib, 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdi. 13.07.2016-cı

il tarixdə həqiqi hərbi xidmətə getmişdir, hərbi xidmət

zamanı kiçik çavuş hərbi rütbəsinə yüksələrək bir çox

təşəkkürnamələrlə təltif olunmuşdur. 19.01.2018-ci il ta-

rixdə həqiqi hərbi xidmətini başa vurub evimizə qayıtmışdır.

13.02.2020-ci il tarixdə öz istəyi ilə Tovuz rayonunda
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yerləşən “N” saylı hərbi hissə də yenidən müddətdən

artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlamışdır, manqa

komandiri olmuşdur. İldırımın döyüşləri ilk dəfə

12.07.2020-ci il tarixdə dörd günlük Tovuz döyüşlərində

olmuş, sonra isə 27.09.2020-ci il tarixdə başlanmış

“Vətən müharibəsi” ilə davam etmişdir. İldırım bir çox

döyüşlərdə iştirak etmişdir, 02.11.2020-ci il tarixdə Şuşa

şəhərində getdiyi avtomobil minaatanla vurulmuşdur,

avtomobil qəzaya uğrasa da xoşbəxtlikdən sağ qalmışdır.

Buna baxmayaraq döyüşə davam etmişdir. 05.11.2020-ci

il tarixdə düşmənin növbəti minaatan atəşi nəticəsində

ayaq nahiyəsindən qəlpə yarası almışdır, hərbçi yoldaşları

təxliyyə etmək istəsələr də razı olmayıb və yenə də

döyüşə davam edib. Nəhayət 08.11.2020-ci il tarixdə

növbəti dəfə düşmənin atdığı minaatan atəşi nəticəsində

başından, ürəyindən, çiynindən aldığı ağır xəsarətlər nə-

ticəsində şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir.

Mingəçevir şəhərindən mayor Məmmədov Elmar

Mehdi oğlunun dediklərindən: Bibimoğlu polkovnik-

leytenant Ağayev Həmdəm Mail oğlu 09.09.1975-ci ildə

Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə Sırxavənd kənd orta məktəbinin birinci

sinfinə getmiş, 1983-cü ildə həmin məktəbi bitirərək

hərbi xidmətə getmişdir. 1994-cü ildə hərbi xidmətini

başa vurub Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil
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olmuşdur. Dörd il oxuduqdan sonra leytenant hərbi

rütbəsi alaraq xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmətə başla-

mışdır. 2001-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında

“N” saylı hərbi hissəyə bölük komandiri vəzifəsinə təyin

edilmişdir. 2015-ci ilə kimi müxtəlif vəzifələr keçərək

2015-ci ildə Bakıda “N” saylı hərbi hissəyə qərargah

rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2020-ci il 20 oktyabr

tarixində Laçın rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə

qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

ismayıllı rayonundan dəmirova Vüsalə Aydın

qızı yazır: Qardaşım Dəmirov Vüsal Aydın oğlu

10 sent  yabr 1993-cü ildə İsmayıllı rayonunda anadan

olmuşdur. Ailənin tək oğlu idi, bir bacı bir qardaş idik.

2000-ci ildə İsmayıllı rayonunun 1 nomrəli məktəbinin

birinci sinfinə getmişdir, 2005-ci ildə Bakı şəhərində

Respublika Olimpiya İdman Liseyinə daxil olmuşdur.

Oranı bitirdikdən sonra 2012-ci ildə hərbi xidmətə get-

mişdir. Hərbi xidmətini ədliyyədə keçmişdi. Hərbi xidməti

başa vurduqdan sonra 2014-cü ildə müddətdən artıq

hərbi qulluqçu kimi yenidən hərbi xidmətə qayıtmışdır.

Bakı şəhərində “N” saylı hərbi hissədə xidmət edən qar-

daşım baş-çavuş hərbi rütbəsində və “BTR” sürücüsü

olub. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində 2-ci Qarabağ mü-

haribəsinə yola düşüb, 29 sentyabrda sürdüyü “BTR”

düşmən tərəfindən vurulsa da fərdi silahı ilə döyüşə
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davam edib. 2020-ci il 4 oktyabrda gecə saatlarında düş-

mənin snayper gülləsinə tuş gələn qardaşım Füzuli isti-

qamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid ol-

muşdur.

Cəbrayıl rayonundan mayor Sahil Hüseynovun

dediklərindən: Dostum polkovnik-leytenant Quliyev

Rəşad Rəşid oğlu 23 sentyabr 1983-cü ildə Bakı şərəhində

anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Bakı şəhər Suraxanı

rayonunda 1-ci sinfə getmişdir, 1998-ci ildə 8-ci sinfi

bitirib Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə daxil

olmuşdur. 2000-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi

Liseyi bitirib Heydər Əliyev Adına Azərbaycan Ali

Hərbi Məktəbinə daxil olmuş, 2004-cü ildə həmin

məktəbi bitirərək leytenant hərbi rütbəsi almışdır. Xidməti

illərində bir çox vəzifələrdə xidmət edən Rəşad müxtəlif

medallar və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. 2020-ci

il 27 sentyabr tarixində başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə

bir çox döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərmiş

Rəşad Quliyev 7 oktyabr 2020-ci il tarixdə Cəbrayıl

rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid

olmuşdur. Şəhid polkovnik-leytenant Quliyev Rəşad

Rəşid oğlu 23.09.2011-ci il tarixdə Quliyeva Aytən

xanımla ailə həyatı qurmuşdur, 01.04.2013-cü ildə Dərya,

05.06.2014-cü il tarixində isə İnci adlı qızları dünyaya

gəlmişdir. 
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ismayıllı rayonundan Məmmədova Təranə Kərim

qızı yazır: Qardaşım Məmmədov Kamran Kərim oğlu

1977-ci il noyabrın 7-də İsmayıllı şəhərində anadan ol-

muşdur. 1995-ci ildə məktəbi bitirib Bakı Ali Komputer

Liseyinə daxil olmuşdur. Elə həmin il oktyabrın 28-də

Bakı metrosunda erməni təxribatı nəticəsində yanğın baş

vermişdir. Kamran da həmin hadisədə metroda olmuşdur.

O, əsil qəhrəmanlıq göstərərək bir qadını və nəvəsini

xilas etmişdir. Yenidən içəri daxil olub kömək etmək

istəsə də özü qəhrəmancasına həlak olmuşdur. İsmayıllı

rayonunda Kamran Məmmədovun yaşadığı küçə onun

adını daşıyır. Kamran ailənin yeganə oğlan övladı idi. 

Kamranın əmisi oğlanları Məmmədov Elçin Ziyalı

oğlu, Məmmədov Elyar Ziyalı oğlu birinci Qarabağ mü-

haribəsində, Məmmədli Əşrəf Elman oğlu isə “Vətən

müharibəsi”ndə qəhrəmancasına şəhid olub. 

ismayıllı rayonunun Maçaxı kəndindən Vahabova

rumiyyə xanım yazır: Oğlum Vahabzadə Mikayıl Yaqub

oğlu 1993-cü il iyulun 3-də İsmayıllı rayonunun Maçaxı

kəndində anadan olmuşdur. 2000-ci ildə İsmayıllı rayonu

Maçaxı kənd orta məktəbinin birinci sinfinə getmiş, dör-

düncü sinfə kimi həmin məktəbdə oxumuşdur. Dördüncü

sinfi bitirdikdən sonra qonşu Tircan kəndində Musa

Piriyev adına tam orta məktəbində təhsilini doqquzuncu

sinfə kimi davam etdirmiş, on-on birinci sinifləri Yeniyol
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kəndində oxumuşdur. 2011-ci ildə orta məktəbi bitirərək

həmin ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Fizika və

Elektro Energetika fakultəsinə qəbul olunmuşdur. 2015-ci

ildə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib, həmin

ildə hərbi xidmətə getmişdir. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində

manqa komandiri kimi öz manqası ilə vuruşaraq Qapanlı

və Seysulan döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Hələ də balamın yolunu gözləyirəm... 

Yevlax rayonundan Məmmədov Qəhrəman Məm-

məd oğlu yazır: Qonşumuz Məmmədov Yusif Vaqif

oğlu 1995-ci il yanvar ayının 16-da Yevlax şəhərində

anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Yevlax şəhər Nəriman

Nərimanov adına 9 saylı tam orta məktəbinin birinci

sinfinə getmişdir. 2012-ci ildə həmin məktəbi əla qiy-

mətlərlə bitirib elə həmin ildə də ADAU-nin İqtisadiyyat

ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2016-cı ildə həmin Universiteti

bitirib həqiqi hərbi xidmətə yola düşmüşdür, hərbi

xidmətini Murovdağda başa vuraraq ailəsinin yanına qa-

yıtmışdır. Bir neçə il ərzində müxtəlif idarə və şirkətlərdə

işləmişdir, işlədiyi kollektivlərdə yüksək hörmət qazan-

mışdır. 2020-ci il 28 sentyabrda “Vətən müharibəsi”nə

könüllü qatılan Yusif, Füzuli istiqamətində gedən döyüş-

lərdə qəhrəmanlıqlar göstərərək işğal altında olan tor-

paqlarımızın azad olunması uğrunda fəal iştirak etmişdir.

Vətənini canından çox sevən qəhrəman balamız
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2020-ci il oktyabr ayının 26-da günorta saat 4-5 radələrində

düşmənin atdığı ağır artilleriya atəşləri nəticəsində Füzuli

rayonunun Veysəlli kəndi istiqamətində şəhadətə yüksəl -

mişdir.

Yevlax rayon Aran qəsəbəsindən Kərimov rauf

Yaqub oğlu yazır: Oğlum Kərimov Elgün Rauf oğlu

17.09.1999-cu ildə Yevlax rayon Aran-1 qəsəbəsində

anadan olmuşdur. 15.09.2006-cı ildə Yevlax rayon Aran

qəsəbə 1 saylı tam orta məktəbin birinci sinfinə getmişdir.

Uşaq yaşlarından idmana xüsusi marağı olan Elgün bir

çox turnirlərdə qalib kürsünün ən yüksək zirvəsində yer

almışdır. 2017-ci ildə həmin məktəbdən məzun olmuş,

ali məktəbə qəbul olsa da maddi imkan olmadığı üçün

təhsilindən imtina etmiş və həqiqi hərbi xidmətə getmişdir.

Şəmkir rayon “N” saylı hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünün

nümunəvi əsgəri olmuşdur. Hərbi xidmətini başa vurduqdan

sonra müxtəlif yerlərdə çalışmış, “Vətən müharibəsi”ndən

bir ay əvvəl müddətdən artıq həqiqi qulluqçu kimi ordu

sıralarına qatılmışdır və öz kəşfiyyatçı peşəsini davam

etdirmişdir. 27.09.2020-ci ildə Azərbaycan Ordusunun

əks hücum əməliyyatlarına başladığı andan döyüşlərə

qatılmış Talış kəndi və Suqovuşan qəsəbəsinin işğaldan

azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak et-

mişdir. Murovdağ, Talış kənd, Suqovuşan və Ağdərə is-

tiqamətində gedən döyüşlərdə aktiv iştirak etmişdir.
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16.10.2020-ci il tarixində Suqovuşan, Ağdərə istiqamətində

yeni yüksəkliklərin azad olunması uğrunda gedən dö-

yüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Döyüş yol-

daşlarının dediklərinə əsasən Elgün döyüşlər başlanan

gündən 40-a yaxın uğurlu əməliyyatlarda iştirak etmişdir.

Hətta əməliyyatlarından birində qeyri bərabər döyüşdə

düşmənin 60-a yaxın canlı qüvvəsini məhv edərək döyüş

yoldaşlarını mühasirədən çıxartmışdır. Son əməliyyatında

mühasirəyə düşərək düşmənin snayper atəşinə tuş gələrək

şəhadətə yüksəlmişdir. Elgün şəhid olacağını sanki hiss

edibmiş. Şəhid olmasından bir gün əvvəl bu məktubu

yazıb saxlamışdı: “Mən sizləri ayrı-ayrılıqda çox istəyirəm,

başda qardaşım olmaqla, siz mənim canlarımsınız, inşallah

şəhid olanda bu mesaj əlinizə keçəndə oxuyarsınız. Əgər

ölsəm məni bağışlayın ki, sizi mənsiz qoydum. Bilirəm

çətindir, çətin bir şeydir, ancaq belə olmalıdır. Allah sizə

yar olsun, Allah amanında, haqqınızı halal edin, Vətən

sağolsun”.

Yevlax rayon Aran qəsəbəsindən Quliyev Teymur

Mustafa oğlu yazır: Qardaşım Quliyev Tural Mustafa

oğlu 1995-ci il oktyabrın 25-də Yevlax rayon Aran

qəsəbə sində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Mübariz

Pənahov adına 01 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə

getmişdir, 2013-cü ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bi-

tirmişdir. 2013-cü ildə oktyabrın 27-də həqiqi hərbi
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xidmətə getmiş, 2015-ci ilin aprel ayının 1-də hərbi xid-

mətdən qayıtmışdır. Döyüşlərdən 2 ay əvvəl hərbçi olmaq

qərarına gələn Tural “N” saylı hərbi hissədə müddətdən

artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlamışdır. 2020-ci il

sentyabrın 27-də başlanan “Vətən müharibəsi”ndə Mu-

rovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edərək

bir neçə yaralı və şəhid yoldaşını döyüş meydanından

çıxartmışdır. 2020-ci il oktyabrın biri gedən ağır döyüşlərdə

komandirini və yaralı yoldaşını döyüş meydanından çı-

xararkən düşmən tərəfindən atılan minaatan atəşi nəticə-

sində komandiri və yaralı döyüş yoldaşı ilə birlikdə

şəhadətə qovuşmuşdur. Turalın nəşi 67 gün sonra şəhid

olduğu yerdən çıxarılaraq dəfn edilmişdir. 

Yevlax rayon Aran qəsəbəsindən Salahov Mətləb

Valeh oğlu yazır: Oğlum Salahov Kamil Mətləb oğlu

30.07.1998-ci ildə Yevlax rayon Aran-2 qəsəbəsində

anadan olmuşdur, 15.09.2004-cü ildə Yevlax rayon Aran-

2 qəsəbəsinin 02 saylı tam orta məktəbinin birinci sinfinə

getmişdir. Uşaq vaxtlarından idmana xüsusi maraq

göstərən Kamil dəfələrlə Azərbaycan çempionu və bey-

nəlxalq yarışların qalibi olmuşdur, 2012-ci ildə isə İran

İslam Respublikasının Kiş adasında keçirilən Dünya

Çempionatında qızıl medal qazanmışdır. 2015-ci ildə

Yevlax rayon Aran-2 qəsəbəsinin 02 saylı tam orta mək-

təbinin məzunu olmuşdur. 2016-cı ildə həqiqi hərbi
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xidmətə getmişdir, Füzuli rayonunda “N” saylı hərbi

hissədə kəşfiyyat bölüyünün nümunəvi əsgəri olmuşdur.

13 aprel 2018-ci il tarixdə “N” saylı hərbi hissədə müd-

dətdən artıq hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarına qatılmışdır.

2020-ci il sentyabrın 27-si başlanan “Vətən müharibəsi”

zamanı 28.09.2020-ci il tarixdə Talışkənd və Suqovuşan

istiqamətlərində gedən döyüşlərdə yoldaşlarının tankının

vurulduğunu görən Kamil tez onlara yardıma getmiş,

onları xilas edərkən düşmən tərəfindən atılan snayper

gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Döyüş yoldaşları onun qatıldığı son döyüşdə ermənilərin

9 postunun darma-dağın edildiyi bildirilir.

Yevlax rayon Yədili kəndindən Əkbərov ismayıl

raqub oğlu yazır: Qardaşım Əkbərov Həsən Raqub

oğlu 1997-ci il sentyabr ayının 18-də Yevlax rayon Yədili

kəndində anadan olmuşdur. 2003-cü il Yevlax rayon

Yədili kənd Fəxrəddin Nəcəfov adına tam orta məktəbinin

1-ci sinfinə getmişdir, 2014-cü ildə həmin məktəbi bitir-

mişdir. 2015-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə getmiş, 2017-ci

ildə xidmətini başa vurmuşdur. Qardaşım Əkbərov Həsən

Raqub oğlu müddətli hərbi xidmətini başa vurduqdan

sonra ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu

kimi xidmətini davam etdirmişdi. 27 sentyabr 2020-ci il

tarixində başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə ilk gündən

iştirak etmiş, 29 sentyabr 2020-ci ildə Goranboy
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istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid

olmuşdur. Ailəli, bir övlad atası idi (şəhid olarkən övladı

10 günlük olub).

Füzuli rayonunun Əhmədalılar kəndindən Məm-

mədova Xalisə xanım yazır: Həyat yoldaşım Hüseynov

Amil Rasim oğlu 16.08.1986-cı ildə Füzuli rayonunun

Əhmədalılar kəndində anadan olmuşdu. Birinci Qarabağ

müharibəsi nəticəsində öz yurd-yuvasından məcburi

köçkün düşmüş Amil Hüseynov ailəsi ilə birlikdə Bakı

şəhərində məskunlaşmışdır. Elə birinci sinfə də Bakıda

fəaliyyət göstərən Ağdam rayonu 36 nömrəli tam orta

məktəbində getmişdir. Məktəbi bitirdikdən sonra 2004-cü

ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanmış, Kosovada Sülhməramlı

Qoşunlarda xidmət etmişdir, hərbi xidmətini başa vur-

duqdan sonra ailəsinin yanına qayıtmışdır. 2010-cu ildən

etibarən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qul-

luqçusu kimi ordu sıralarına qatılmış və kəşfiyyatçı kimi

fəaliyyət göstərmişdir. Ən son 27.09.2020-ci il tarixdə

başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə Füzuli rayonunda yer-

ləşən “N” saylı hərbi hissədən döyüşə yollanmışdır.

2-ci Qarabağ müharibəsinin fəal iştirakçısı, rəşadətlə,

ürəklə döyüşən Amil Hüseynov 05.10.2020-ci il tarixdə

mənimlə telefon əlaqəsi saxlamış, sonra isə telefon əla-

qəmiz olmamışdır. Yoldaşım Amil Hüseynovun nəşi

64 gündən sonra dekabr ayının 9-da Füzuli rayonunun
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Qorqan kəndi istiqamətində tapılmış və 10 dekabr 2020-ci

il tarixdə dəfn olunmuşdur. Biz 2020-ci il iyul ayının

26-da ailə həyatı qurduq, sentyabr ayının 27-də Amil

evdən çıxıb döyüşə yollandı, mənim xoşbəxtliyim cəmi

iki ay çəkdi... 

Əslən Kəlbəcər rayonundan olan Əliyev Hüseyn

Zahid oğlunun dediklərindən: Dayımoğlu Quliyev Əli

Hümbət oğlu 1970-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Çorman

kəndində anadan olmuşdur. Birinci Qarabağ müharibəsində

öndə döyüşən döyüşçülərdən olub. Əli 1987-ci ildə Kəl-

bəcər rayonu Çorman kəndində on birinci sinfi bitirdikdən

sonra 1988-1990-cı illər ərzində sovetlər birliyində hərbi

xidmətdə olmuşdur. Əli də başqa gənclər kimi hərbi xid-

mətdən sonra işləmək üçün Rusiyaya getdi. Lakin erməni

faşistlərinin kəndlərimizə, dinc əhalimizə qarşı etdiyi

hücumlar Əlini də rahat buraxmadı. Nəhayət, qurduğu

işləri ataraq vətənə dönməyə qərar verdi. Kəlbəcərdə

heç bir nizami ordu yox idi, dəfələrlə hərbi komissarlığa

müraciət etsə də heç bir nəticə olmadı. Şəmkirdə özünü-

müdafiə batalyonunun yaradıldığını eşidəndə birbaşa ora

üz tutdu. Sonra müəyyən səbəbdən yenidən Kəlbəcərə

qayıtdı. Kəlbəcərdə fəaliyyətə başlayan özünümüdafiə

bölməsinə yazıldı və Dağlıq Qarabağla sərhəd olan Na-

rıncılar kəndindəki sərhəd zastavasında xidmətə başladı.

Qarabağın azad olunması, əmin-amanlığın bərpa olunması
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Əlinin ən böyük arzusu idi. Nəhayət 27 mart 1993-cü il

erməni faşistlərinin qəfil hücumu ilə Əli və 3 hərbçi

yoldaşı ən müqəddəs zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi.

Əlinin yaxınları və əzizləri üçün ən böyük zərbə isə

onun cənazəsinin dəfn oluna bilməməsi oldu. Onun

nəşinin harada olması haqqında bu günə kimi hələ də

məlumat yoxdur.

Əslən Ağdam rayonundan olan “Vətən mühari-

bəsi” qazisi mayor Şükürov Mənsur Vidadi oğlunun

dediklərindən: Mən mayor Şükürov Mənsur Vidadi

oğlu 1984-cü il fevralın 25-də Ağdam rayonunun Şıxbabalı

kəndində anadan olmuşam. Atam hərbçi olduğu üçün

sonralar Bakıda yaşamışıq, 1999-cu ilə kimi Bakı şəhər

Suraxanı rayon 104 saylı orta məktəbdə, 1999-cu ildən

2002-ci ilə kimi Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə,

2002-ci ildən 2006-cı ilə kimi Heydər Əliyev adına

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil almışam. 2006-cı

ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini

motoatıcı ixtisası üzrə bitirib leytenant hərbi rütbəsi al-

mışam, ondan sonra 2007-ci ilədək bir il Silahlı Qüvvələrin

Təlim-Tədris Mərkəzində təkmilləşdirmə kursu keçmişəm.

2007-ci ildən 2020-ci ilə kimi ixtisasıma uyğun bir çox

yerlərdə və vəzifələrdə xidmət etmişəm. Harada xidmət

etməyimdən asılı olmayaraq hər zaman torpaqlarımızı

azad görmək ən böyük arzum olub, həmişə doğma
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Ağdamıma qayıtmaq üçün həsrətlə yaşamışam. Ermənilər

hər zaman bizə qarşı cinayətkar mövqeydə olublar. Uşaq

olsam da yadımdadır ki, 1993-cü ildə Ağdam ermənilər

tərəfindən işğal olunanda qohumlarımız, yaxınlarımız

hansı əziyyətlərlə yaşayırdılar. İnsanlar öz doğma yurd-

yuvalarından didərgin düşmüşdülər. Çətin illər yaşasaq

da biz bunlara dözdük, sınmadıq, əyilmədik, torpaqlarımızın

düşmən tapdağından azad olunması üçün çalışdıq, günü-

gündən gücləndik, inkişaf etdik. Ötən illər ərzində döyüş

meydanlarında düşmənə çox dərslər keçsək də onlar an-

lamaq istəmədilər. 2016-cı il aprel döyüşləri yaxşı ya-

dımdadır. Mən o zaman bölük komandiri idim. Həmin

döyüşlərdə düşmənə layiqincə gücümüzü göstərsək də

intiqamımızı tam ala bilməmişdik. Nəhayət, 2020-ci il

Tovuz döyüşlərindən sonra növbəti dəfə sentyabrın 27-si

düşmənin cəbhə zolağı boyunca həyata keçirtdiyi təxribatlar

bizə imkan verdi ki, dığaların başını əzək. 27 sentyabr

2020-ci il tarixdə başlanan “Vətən müharibəsi”ndə Füzuli

rayonunun Kənd Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar

kəndi istiqamətində və bir çox yüksəkliklərin düşməndən

azad olunmasında şəxsən taborumla birlikdə döyüşlərdə

iştirak etmişəm. Sonuncu dəfə Xocavənd rayonunun

Hadrut qəsəbəsində ayağımdan güllə yarası aldığım üçün

oradan o tərəfə getmək mənə qismət olmadı. Hadrutda

yaralanmağım belə oldu: 
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2020-ci il oktyabrın 8-də Hadrutda mühasirəyə düş-

dük. Bizi mühasirəyə alan düşmənin xüsusi təyinatlıları

idi. 200-300 nəfərlik heyətlə üstümüzə gəldilər. Əvvəl

onların xüsusi təyinatlı olduğunu bilməsək də sonradan

bildik. Biz Hadruta girəndə onlar bizi görmüşdülər, sayca

az idik. İtkilərimiz və yaralılarımız oldu. Birinci boynumdan

yaralandım, sarğı qoyub döyüşə davam etdim, sonra

daha bir güllə bud nahiyəmdən, sümüyümdən dəydi.

Daha ayağa qalxa bilmədim. Döyüşçü dostlarımla

7 yaralı üç gün mühasirədə qalandan sonra oktyabrın

11-də bizə dəstək gəldi. Xəstəxanaya yerləşdirildim və

oktyabrın 12-də sol ayağımdan əməliyyat olundum. 

Lerik rayonundan Heydərov Asim rəbbil oğlu

yazır: Qardaşım mayor Heydərov Amid Rəbbil oğlu

1988-ci ildə Lerik rayonunda anadan olmuşdur. Amid

1995-ci ildə internat məktəbinin 1-ci sinfinə getmişdir.

O, 2006-cı ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Heydər

Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil ol-

muşdur. 2010-cu ildə Ali Hərbi Məktəbi bitirmişdir.

Heydərov Amid 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak

etmişdir. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlanmış

“Vətən müharibəsi”ndə tankçı kimi fəal iştirak edərək

Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur,

düşmənin bir çox canlı qüvvəsini və texnikasını məhv

etmişdir. Döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşan Amid

Heydərov Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndində şəhidlik

zirvəsinə yüksəlmişdir. Ailəli idi, həyat yoldaşı Heydərova
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Nuranə, oğlu Heydərov Səid və qızı Heydərova Şəms

şəhid Amid Heydərovun yoxluğu ilə barışa bilməsələr

də onunla fəxr edirlər... 

Zərdab rayonundan Hüseynov Qadir yazır: Oğ-

lum mayor Hüseynov Rəhim Qadir oğlu 01.06.1984-cü

ildə Zərdab rayonunun Gəlmə kəndində anadan olmuşdur.

1998-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə

daxil olmuşdur, 2001-ci ildə həmin liseyi bitirmişdir.

2001-2005-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan

Ali Hərbi Məktəbində təhsil almışdır. 2005-ci ildə

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini

fərqlənmə ilə bitirən Rəhim leytenant hərbi rütbəsi

aldıqdan sonra 2006-cı ilədək Silahlı Qüvvələrin Tə-

lim-Tədris Mərkəzində təkmilləşdirmə kursu keçmişdir,

sonra isə zabit kimi xidmətinə davam etmişdir. Xidmət

illərində bir çox ölkələrdə mühüm hərbi kurslar keçmişdir,

rus, ingilis, erməni dillərini mükəmməl bilirdi. Əfqanıstan

Respublikasında Sülhməramlı Qoşunlarının tərkibində

tabor komandiri vəzifəsində xidmət etmişdir, xidməti

illərində bir çox medallarla təltif olunmuşdur. Mayor

Hüseynov Rəhim Qadir oğlu 27 sentyabr 2020-ci il

tarixdə başlanmış “Vətən müharibəsi”nə getmiş,

20.10.2020-ci il tarixdə Qubadlı rayonu istiqamətində

gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ailəli

və üç övlad atası idi. 

Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndindən Məmişov

ramil Mahir oğlu yazır: Mən Məmişov Ramil Mahir
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oğlu 15.07.1997-ci il tarixdə Tərtər rayonunun Qaradağlı

kəndində anadan olmuşam. 2004-cü ildə Qaradağlı kən-

dində 1-ci sinfə getmişəm, 2015-ci ildə orta məktəbi

bitirib həmin ilin oktyabr ayının 10-da həqiqi hərbi

xidmətə getmişəm. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində

Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə əsgər kimi iştirak

etmişəm. Həmin döyüşlərin canlı şahidi kimi onu deyə

bilərəm ki, ordumuz çox inamla döyüşürdü, komandirlə-

rimiz düşmənə qan uddururdu. Həmin döyüşlərdə ermə-

nilərin törətdikləri təxribatların qarşısı qətiyyətlə alındı.

2017-ci ildə hərbi xidmətimi başa vurub evimizə qayıtsam

da 2019-cu ildə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi

təkrar ordu sıralarına qatıldım. 2020-ci il 27 sentyabrda

başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə Tərtər, Çaylı, Talış

kəndi və Suqovuşan istiqamətlərində döyüş əməliyyat-

larında iştirak etmişəm.

2016-cı il aprel döyüşlərində şəhid olmuş baş-

leytenant Novruzov Mirzə Sərvər oğlunun həyat he-

kayəsindən: Novruzov Mirzə Sərvər oğlu 1984-cü ildə

Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bakı şəhərində

286 nömrəli orta məktəbin 9-cu sinfini bitirdikdən sonra

1999-cu ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə,

2002-ci ildə həmin liseyi bitirib Heydər Əliyev adına

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşdur. 2006-cı

ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini

artilleriya ixtisası üzrə bitirərək leytenant hərbi rütbəsi

almışdır. 2006-2007-ci illərdə Silahlı Qüvvələrin Təlim-
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Tədris Mərkəzində təkmilləşdirmə kursunu keçdikdən

sonra zabit kimi xidmətinə davam etmişdir. Baş-leytenant

Novruzov Mirzə Sərvər oğlu xidmət etdiyi müddətdə

vətəninə layiqli oğul kimi xidmət etmiş və 2016-cı ildə

mənfur ermənilərin təxribatı nəticəsində başlanmış aprel

döyüşlərində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kən-

dində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ailəli idi. Həyat

yoldaşı Novruzova Əfsanə xanım, oğlu Novruzov Nihat,

qızı Novruzova Nuray hələ də qəhrəman şəhidimiz Mirzə

Novruzovun yolunu gözləyir...

2016-cı il aprel döyüşlərində şəhid olmuş kapitan

Orucov Mühüd Qurban oğlunun həyat hekayəsindən:

Kapitan Orucov Mühüd Qurban oğlu 1984-cü il iyul

ayının 13-də Qazax rayonunun Fərəhli kəndində anadan

olmuşdur. 1991-ci ildə K. Kərimov adına orta məktəbin

1-ci sinfinə getmişdir, 1999-cu ildə Cəmşid Naxçıvanski

adına Hərbi Liseyə daxil olmuşdur, 2002-ci ildə həmin

liseyi bitirmişdir. 2002-ci ildə Heydər Əliyev adına Azər-

baycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşdur, 2006-cı

ildə həmin məktəbi kəşfiyyat ixtisası üzrə bitirmişdir.

2006-2007-ci illərdə Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris

Mərkəzində təkmilləşdirmə kursu keçdikdən sonra “N”

saylı hərbi hissəyə kəşfiyyat taqım komandiri vəzifəsinə

təyin edilmişdir. Elə həmin ildə öz arzusu ilə Xüsusi Tə-

yinatlı Qüvvələrə kursa yazılmış və kursu müvəffəqiyyətlə

bitirmişdir. Kapitan Orucov Mühüd Qurban oğlu göstərdiyi

fəallığa və şücaətlərə görə qısa zaman ərzində Xüsusi
277

Müharibənin görünməyən qəhrəmanları



Təyinatlı Qüvvələrdə tabor komandiri vəzifəsinə kimi

yüksəlmişdir, dəfələrlə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-

mandanı və Müdafiə Naziri tərəfindən medallarla təltif

edilmişdir. Ermənilərin təxribatı nəticəsində 2016-cı ilin

aprel ayının 2-dən 3-nə keçən gecə Talış yüksəkliyində

qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. “Kəşfiyyatçı Mixaylo”

ləqəbi ilə tanınan kapitan Mühüd Orucuv ailəli idi, həyat

yoldaşı Qumru Orucova, əkiz oğlanları Anar Orucov və

Vüqar Orucov hələ də qəhrəman şəhidimizin yolunu

gözləyir...

“Vətən müharibəsi”ndə şəhid olmuş mayor Qu-

liyev Elnur Eldar oğlunun həyat hekayəsindən: Mayor

Quliyev Elnur Eldar oğlu 1984-cü il iyulun 25-də Füzuli

rayonunda anadan olmuşdur. Qəhrəman döyüşçümüz

2006-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi

Məktəbini bitirərək leytenant hərbi rütbəsi almışdır. 2006-

2007-ci illərdə Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində

təkmilləşdirmə kursu keçdikdən sonra zabit kimi xidmətinə

davam etmişdir. Torpaqlarımızın işğal altında olması ilə

heç zaman barışa bilməyən Elnur doğulduğu Füzuli ra-

yonuna qayıdacağını həsrətlə gözləyirdi. 27 sentyabr

2020-ci il tarixdə başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə dö-

yüşlərə qatılaraq torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşən

qəhrəmanımız doğulduğu Füzuli rayonunda “İlanlı” dağa

üç rəngli şanlı Azərbaycan bayrağını sancdıqdan sonra

02.10.2020-ci il tarixdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Ailəli idi. Bir oğlu, bir qızı vətənə əmanət qaldı...
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goranboy rayonundan Quliyev ilham Yaqub oğlu

yazır: Oğlum Quliyev Orxan İlham oğlu 07.09.1995-ci

ildə Goranboy rayonunda anadan olmuşdur. 2001-ci ildə

Goranboy rayonu 2 nömrəli orta məktəbinin 1-ci sinfinə

getmişdir. 2012-ci ildə həmin məktəbi bitirib, 2013-cü

ildə həqiqi hərbi xidmətə yola düşmüşdür. 2015-ci ildə

hərbi xidməti fəxri fərmanla başa vuraraq ailəmizə qa-

yıtmışdır. 27.09.2020-ci il tarixdə başlanmış “Vətən mü-

haribəsi”ndə Qubadlı, Cəbrayıl döyüşlərində iştirak etmiş,

08.11.2020-ci il tarixdə Zəngilan rayonunda düşmənin

atdığı minaatan mərmisinin yanına düşməsi nəticəsində

ayağından yaralanmış və kəllə-beyin travması almışdır. 

Saatlı rayonundan Nəciyev Qabil Ağaverdi oğlu

yazır: Oğlum Nəciyev Xalid Qabil oğlu 03.07.1992-ci

ildə Saatlı rayonunda anadan olmuşdur. 1998-ci ildə

Saatlı rayon Səməd Vurğun adına 1 nömrəli orta məktəbin

1-ci sinfinə getmişdir, 2009-cu ildə həmin məktəbi bitir-

mişdir. Məktəbi bitirdikdən sonra Gəncə Dövlət Univer-

sitetinə qəbul olmuşdur, Tarix-Coğrafiya ixtisası üzrə ali

təhsil almışdır. Universiteti bitirdikdən sonra 2013-cü

ildə Naxçıvanda “N” saylı hərbi hissədə əsgər kimi

xidmət etmişdir. Xidməti bitirdikdən sonra Gəncədə zabit

kursu keçərək leytenant hərbi rütbəsi almışdır. 2017-ci

ildən Təhsil Nazirliyinin Saatlı rayon Təhsil Şöbəsində

çalışmışdır. 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə başlanmış

“Vətən müharibəsi”ndə 29.09.2020-ci il tarixdən iştirak

etmişdir. 05.11.2020-ci il tarixdə Laçın rayonunun Səfiyan
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kəndi istiqamətində komandiri olduğu taqımı düşmənin

atəşlərindən xilas etsə də özü qəhrəmancasına şəhid ol-

muşdur. Subay idi... 

Bakı şəhərindən Nəsirov Sahib rasim oğlu yazır:

Əmimoğlu Nəsirov Elçin Ramiz oğlu 13.01.1988-ci ildə

Füzuli rayonunun Əhmədalılar kəndində anadan olmuşdur.

Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində məcburi köçkün

kimi ailəsi ilə birlikdə İmişli rayonunda məskunlaşmışdır.

1994-cü ildə İmişli rayonunda 2 nömrəli tam orta mək-

təbinin 1-ci sinfinə getsə də, 2005-ci ildə Füzuli rayonu

B.Əliyev adına Əhmədalılar kənd tam orta məktəbinin

11-ci sinfini bitirmişdir. 2006-2008-ci illərdə həqiqi hərbi

xidmətdə olmuşdur. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən

sonra 2016-cı ildə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi

yenidən ordu sıralarına qayıtmışdır. 27.09.2020-ci il

tarixdə başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə iştirak etmişdir,

24.10.2020-ci il tarixdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

Qazax rayonu Çaylı kəndindən Murquzov ramiz

Bəxtiyar oğlu yazır: Oğlum Murquzov Bəxtiyar Ramiz

oğlu 01.01.1999-cu ildə Qazax rayonunun Çaylı kəndində

anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Qazax rayonunun Çaylı

kəndinin 2 nömrəli tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə get-

mişdir. 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2017-ci

ildə həqiqi hərbi xidmətə gedib, 2018-ci ildə hərbi xidməti

başa vurub gəlmişdir. 08.05.2020-ci ildə Qazax rayonunda

“N” saylı hərbi hissədə müddətdən artıq hərbi qulluqçu

kimi yenidən ordu sıralarına qayıtmışdır. 27.09.2020-ci
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il tarixdə başlanmış “Vətən müharibəsi”nin ilk günlərindən

iştirak etmişdir, Füzuli, Xocavənd uğrunda gedən dö-

yüşlərdə üç snayper gülləsi ilə ağır yaralanmışdır. On

dörd saat yaralı vəziyyətdə mühasirədə qalmışdır, sonra

döyüş yoldaşlarının köməkliyi ilə mühasirədən çıxarılmışdır

və Füzuli rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılmışdır. İki

dəfə ağır əməliyyatdan sonra həkimlərin səyi nəticəsində

həyatda qalmışdır. Subaydır. 

Bakı şəhərindən Murtuzova Səbinə Namiq qızı

yazır: Əmimoğlu Murtuzov Mehdi Muxtar oğlu

10.07.1997-ci ildə Quba rayonunun Alpan kəndində

anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Alpan kənd Elşad Bayramov

adına tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmişdir. 2012-ci

ildə Quba rayon 103 saylı Peşə Liseyinin Rabitəçi-

Elektrik ixtisasına qəbul olunmuşdur, 2015-ci ildə təhsilini

müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 2015-ci il iyulun 10-da

həqiqi hərbi xidmətə yola düşmüşdür, xidmətini Daşkəsən

rayonunda “N” saylı hərbi hissədə keçmişdir, hərbi xid-

mətdə olduğu zaman aprel döyüşlərinin iştirakçısı

olmuşdur. 01.01.2017-ci ildə hərbi xidmətini başa vuraraq

ailəsinin yanına qayıtmışdır. 2020-ci ilin yanvar ayında

müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi yenidən ordu

sıralarına qayıtmışdır. 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə baş-

lanmış “Vətən müharibəsi”ndə ilk gündən iştirak etmişdir,

29.09.2020-ci il tarixdə qolundan yaralansa da döyüşə

davam etmişdir. 02.10.2020-ci il tarixdə Murovdağ, Kəl-

bəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
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şəhid olmuşdur, 24.11.2020-ci ildə doğulduğu Quba

rayon Alpan kəndində son mənzilə yola salınmışdır. 

Şəmkir rayonundan Sadıqov Nihat rəşad oğlu

yazır: Atam polkovnik-leytenant Sadıqov Rəşad Xanlar

oğlu 1978-ci il oktyabrın 11-də Laçın rayonunda anadan

olmuşdur. 1984-cü ildə Laçın rayon 2 nömrəli tam orta

məktəbinin 1-ci sinfinə getmişdir. 1992-ci il may ayının

8-də Laçın rayonu ermənilər tərəfindən işğal edildikdən

sonra atam ailəsi ilə birlikdə məcburi köçkün kimi Şəmkir

rayonuna getmişdir, təhsilinin davamını Şəmkir rayonu

Əhməd Cavad adına tam orta məktəbdə davam etdirmişdir.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1995-ci ildə Bakı

Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə daxil olmuşdur.

1999-cu ildə həmin məktəbi bitirib leytenant hərbi rütbəsi

almışdır. 2020-ci ilədək bir çox yerlərdə və vəzifələrdə

xidmət edən atam hər zaman daşıdığı vəzifələri şərəflə

yerinə yetirmişdir, xidmət etdiyi kollektivlərdə yüksək

hörmət qazanmışdır. Nəhayət 27 sentyabr 2020-ci il

tarixdə başlanmış “Vətən müharibəsi”nə qatılmışdır,

Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə

iştirak etmişdir. Döyüşlərdə yüksək qəhrəmanlıqlar

göstərən atam 30.10.2020-ci il tarixdə doğulduğu Laçın

rayonunun Fərəcan kəndində şəhadətə yüksəlmişdir.

Atamın şəhid olmasından 13 gün sonra babam Sadıqov

Xanlar atamın yoxluğuna dözməyərək vəfat etmişdir. 

Əslən Ağdam rayonundan olan Məmmədov ramil

Aslan oğlu yazır: Oğlum Məmmədov Elton Ramil oğlu
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14.04.2000-ci ildə Yevlax rayonunda anadan olmuşdur.

2008-ci ildə Bərdə rayon 47 nömrəli məcburi köçkünlər

yataqxanasında 1-ci sinfə getmişdir, 5-ci sinifdə Yevlax

rayonuna köçdüyümüz üçün oğlum Elton məktəbinin

davamını Yevlax rayonu 23 nömrəli Ağdam məktəbində

davam etdirərək 2017-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.

2018-ci ilin aprel ayının 14-də Naxçıvan Muxtar Res-

publikasına həqiqi hərbi xidmətə yola düşmüş, 2019-cu

ilin oktyabr ayında xidmətini başa vuraraq qayıtmışdır.

2019-cu ilin noyabr ayında müddətdən artıq hərbi qulluqçu

kimi yenidən ordu sıralarına qayıtmışdır. 2020-ci il

sentyabr ayının 27-də başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə

Talış və Suqovuşan istiqamətində döyüşlərdə iştirak

etmiş, 18 yaralımızı döyüş meydanından çıxartmış və

yaralı döyüş yoldaşlarının həyatını xilas edərkən

10.10.2020-ci il tarixdə düşmən gülləsinə tuş gələrək

qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 2020-ci il oktyabr ayının

11-də Yevlax rayon şəhidlər xiyabanında son mənzilə

yola salınmışdır. 

Lənkəran şəhərindən Quliyeva Fərqanə ismayıl

qızı yazır: Həyat yoldaşım kapitan Quliyev Vüsal Tahir

oğlu 05.06.1985-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan ol-

muşdur. 1991-ci ildə Lənkəran şəhər təmayüllü gimnaziya

məktəbində 1-ci sinfə getmişdir. 2002-ci ildə həmin

məktəbi bitirib Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali

Hərbi Məktəbinə daxil olmuşdur, 2006-cı ildə Heydər

Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bitirib
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leytenant hərbi rütbəsi almışdır. 2006-2007-ci illərdə

Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində təkmilləşdirmə

kursu keçdikdən sonra zabit kimi xidmətinə davam

etmişdir. 2020-ci ilə kimi bir çox yerlərdə və vəzifələrdə

xidmət etmişdir, sonuncu hərbi vəzifəsi Tərtər rayonunda

“N” saylı hərbi hissədə kəşfiyyat rəisinin köməkçisi ol-

muşdur. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlanmış “Vətən

müharibəsi”ndə ilk gündən iştirak etmişdir, 28 sentyabr

2020-ci il tarixdə Suqovuşan və Ağdərə istiqamətində

gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ailəli

idi. İki övladını görsə də üçüncü övladının adını özü

qoydu, ancaq üzünü görmədi... 

Yevlax rayon Qaramanlı kəndindən Quluzadə

Ərəstun Yunis oğlu yazır: Qardaşım Quliyev Fəhmin

Yunis oğlu 22.11.1998-ci ildə Yevlax rayon Qaramanlı

kəndində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Yevlax rayon

Qaramanlı kənd Süleyman Mövlayev adına tam orta

məktəbinin 1-ci sinfinə getmişdir. 2016-cı ildə 11-ci

sinfi bitirib, 10.01.2017-ci il tarixində həqiqi hərbi

xidmətə getmişdir. Xidmətini başa vurduqdan sonra

ailəmizə qayıtmışdır. 27.09.2020-ci il tarixdə başlanmış

“Vətən müharibəsi”nə ilk gündən qatılmışdır, Murovdağ

yüksəkliyi, Talış, Suqovuşan istiqamətində gedən döyüş -

lərdə iştirak etmişdir. 07.10.2020-ci il tarixdə Suqovuşanda

öz komandiri ilə birgə başından aldığı snayper gülləsi

nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. 08.10.2020-ci

ildə dəfn olunmuşdur. Subay idi... 
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Lənkəran şəhərindən ibayeva Aynur Hikmət qızı

yazır: Qardaşım İbayev Elmar Hikmət oğlu 1978-ci il

yanvar ayının 29-da Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.

1983-cü ildə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbin 1-ci

sinfinə getmişdir, 1994-cü ildə həmin məktəbi əla qiy-

mətlərlə bitirmişdir. 1994-cü ildə Azərbaycan Neft Aka-

demiyasına daxil olmuş və 1998-ci ildə oranı bitirmişdir.

2003-cü ildə Mingəçevir şəhərində “N” saylı hərbi hissədə

xidmət etmişdir. 2007-ci ildə Milli Aviasiya Akademiyasına

daxil olmuşdur. Uzun müddət Azərbaycan Hava Yollarında

avia-dispetçer vəzifəsində çalışmışdır. 27 sentyabr 2020-ci

il tarixdə başlanmış “Vətən müharibəsi”ndə ilk gündən

iştirak etmişdir. 11.10.2020-ci il tarixində Füzuli istiqa-

mətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

İki oğul atası idi. Oğlanları 09.07.2006-cı il təvəllüdlü

İbayev Hikmət Elmar oğlu, 03.06.2008-ci il təvəllüdlü

İbayev Səid Elmar oğlu vətənə əmanət qaldı...

Sabirabad rayonundan Cəfərli Seyfulla Oruc oğlu

yazır: Qardaşım Cəfərli Şiraz Oruc oğlu 05.06.2001-ci

il tarixdə Sabirabad rayonunun Cəngan kəndində anadan

olub. 15.09.2007-ci ildə şəhid Azər Məmmədov adına

Cəngan kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedib,

14.06.2018-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirib.

11.06.2019-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə gedib. Hərbi

xidmətdə olduğu zaman 27.09.2020-ci il tarixdə başlanmış

“Vətən müharibəsi”ndə əsgər kimi ilk gündən iştirak

etmişdir, 29.09.2020-ci il tarixdə Suqovuşan istiqamətində
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gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışdır. Ağır yaralansa da

şükürlər olsun ki, həyatda qala bilmişdir...

Neftçala rayonunun Aşağı Surra kəndindən Oru-

cova Sevinc Saleh qızı yazır: Qardaşım Orucov Xalid

Saleh oğlu 07.08.1996-cı ildə Neftçala rayonunun Aşağı

Surra kəndində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Neftçala

rayonunun Aşağı Surra kəndində Zabil Əsgərov adına

tam orta məktəbin 1-ci sinfinə getmişdir. 2011-ci ildə

həmin məktəbi bitirmişdir. 2011-ci ildə Cəmşid Naxçı-

vanski adına Hərbi Liseyə daxil olmuşdur. 2014-cü ildə

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə

daxil olmuşdur, 2018-ci ildə həmin məktəbi istehkamçı

ixtisası üzrə bitirmişdir və leytenant hərbi rütbəsi almışdır.

2018-ci ilin iyul-oktyabr aylarında “N” saylı xüsusi

təyinatlı hərbi hissədə kursda olmuşdur. 2018-ci ilin

oktyabr ayından “N” saylı hərbi hissənin mühəndis-is-

tehkam bölüyündə mühəndis-istehkam taqımının komandiri

vəzifəsində xidmət etmişdir. 27.09.2020-ci il tarixdə baş-

lanmış “Vətən müharibəsi“ndə iştirak etmiş və 12.10.2020-

ci il tarixdə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində

gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur... 

Naxçıvan Muxtar respublikası Naxçıvan şəhə-

rindən Seyidov Mehman Mirbağır oğlu yazır: Oğlum

Seyidov Nihat Mehman oğlu 12.06.1998-ci ildə Naxçıvan

Muxtar Respublikası Culfa rayonu Teyvaz kəndində anadan

olmuşdur. 2004-cü ildə Naxçıvan şəhər Azər Tağıyev

adına 17 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinfinə getmişdir.
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2012-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2012-ci ildə Heydər

Əliyev adına Hərbi Liseyə daxil olmuş, 2015-ci ildə həmin

liseyi bitirmişdir. 2015-ci ildə Heydər Əliyev adına Azər-

baycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuş, 2019-cu ildə

həmin məktəbi bitirmişdir. 27.09.2020-ci il tarixdə başlamış

“Vətən müharibəsi“ndə ilk gündən iştirak etmişdir.

15.10.2020-ci il tarixdə Suqovuşanda gedən döyüşlərdə

qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Subay idi.

Naxçıvan Muxtar respublikası Babək rayonu

Yarımca kəndindən Vəlizadə Malik Vahid oğlu yazır:

Oğlum Vəlizadə İbrahim Malik oğlu 02.04.1997-ci ildə

Babək rayonu Yarımca kəndində anadan olmuşdur.

2003-cü ildə Babək rayonu Yarımca kənd tam orta

məktəbin 1-ci sinfinə getmiş, 2011-ci ildə həmin məktəbi

bitirmişdir. 2011-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan

Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuş, 2018-ci ildə həmin

məktəbi bitirmişdir. 27.09.2020-ci ildə başlanmış “Vətən

müharibəsi“ndə ilk gündən iştirak etmiş, 06.10.2020-ci

il tarixdə Suqovuşanda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə

ucalmışdır. Ailəli, bir oğul atası idi...

Naxçıvan Muxtar respublikası Naxçıvan şəhə-

rindən Quliyev Kamal Zeynalabdin oğlu yazır: Oğlum

Quliyev Vəli Kamal oğlu 20.07.1997-ci ildə Culfa rayon

Qazançı kəndində anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Qazançı

kənd Elsevər Eldar oğlu adına tam orta məktəbin 1-ci

sinfinə getmişdir. 2011-ci ildə Heydər Əliyev adına Hərbi

Liseyə daxil olmuş, 2014-cü ildə oranı bitirmiş, həmin
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ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə

daxil olmuşdur. 2018-ci ildə Ali Hərbi Məktəbi bitirmiş

və leytenant hərbi rütbəsi almışdır. 27.09.2020-ci il

tarixdə başlanmış “Vətən müharibəsi“ndə iştirak etmişdir.

Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı istiqamətində

döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərmiş, 22.10.2020-ci il

tarixdə Qubadlı rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik

zirvəsinə yüksəlmişdir...
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V HiSSƏ

Tarixi yazanlar da, yaşadanlar da insanlardır. Bəzən

insanlarda elə təsəvvür yaranır ki, tarix yazmaq üçün

mütləq tarixçi olmalısan. Yox, bu əsla belə deyil. Adları

əbədi olaraq qəlbimizdə yaşayacaq minlərlə qəhrəman

oğullarımız adları ilə tarix yazdılar. Onlar öz canlarını

vətən üçün fəda etdilər. Heç nəyi gözə almadan “Qarabağ

Azərbaycandır”, “Təki vətən sağolsun” deyib gözlərini

qırpmadan vətən, torpaq uğrunda yağı düşmənin üstünə

yeridilər. Onlar şəhidlərimizin qisasını ala-ala özləri

şəhidlik zirvəsinə ucaldılar, qazi oldular. Erməni zülmlərinə

qarşı haqlı savaşa qalxan qəhrəman oğullarımız işğal

olunmuş doğma torpaqlarımızı işğaldan azad edərək ən

yüksək zirvələrə Azərbaycanımızın üç rəngli, ay ulduzlu

şanlı bayrağını sancdılar. Onlar bunu etdilər ki, Azərbaycan

yaşasın. Onlar bunu etdilər ki, xalqımız bir daha erməni

zülmlərinin qurbanları olmasınlar. Sözsüz ki, Qarabağ

müharibələrinin başlanğıcı və sonu itkisiz olmadı. Birinci

Qarabağ müharibəsinin başlağıcında torpaqlarımızla bə-

rabər minlərlə soydaşlarımızı itirsək də sonda 44 günlük

müharibədə “Dəmir yumruq əməliyyatında” torpaqlarımızla

bərabər milli qürurumuzu, milli kimliyimizi özümüzə

qaytardıq. Torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması
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üçün otuz ilə yaxın səbir etdik. Bu illər ərzində gücləndik,

iqtisadiyyatımızı, mədəniyyətimizi, ordumuzu inkişaf et-

dirdik. Dünya səviyyəsində beynəlxalq arenalarda nüfu-

zumuzu artırdıq. Elm, təhsil, mədəniyyət sahələrində

zirvələr fəth etdik. Təməli ümummilli liderimiz, ulu

öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ordu quruculuğu

siyasəti Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev tərəfindən

uğurla, inamla davam etdirildi. 1993-cü ildə xalqın təkidi

ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev

hərbi məktəblərin fəaliyyətini gücləndirdi. Sağlam ruhlu

və düşüncəli gəncləri öz ətrafına toplayıb müzəffər or-

dumuzun təməlini qoydu. Beləliklə, Cəmşid Naxçıvanski

adına Hərbi Liseyin və Azərbaycan Ali Hərbi Məktəblərinin

məzunu olmuş peşəkar zabit kadrlarının yüksək əməyi

sayəsində milli ordumuzun peşəkarlıq səviyyəsi artırıldı.

Ulu öndər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hər

zaman Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin kursantları

ilə görüşəndə hədsiz qürur hissləri yaşayırdı. O, hər

zaman çıxışlarında bildirirdi ki, mən bu liseyi çox böyük

çətinliklərlə yaratmışam. Nəhayət, təməli ulu öndərimiz,

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş

Müzəffər Ordumuzun, qəhrəman oğullarımızın sayəsində

işğal altında olan torpaqlarımız yağı düşmənin tapdağından

azad olundu. Səs-küylə başlanan “Vətən müharibəsi”

44 gün sonra düşməni kapitulyasiya aktını imzalamağa
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məcbur etməklə sona çatdı. Bu sonluq minlərlə insanın

həyatına son qoysa da hər sonluq bizim üçün bir başlanğıc

oldu. Biz sevinməyə başladıq, biz qürurlanmağa başladıq,

biz atalarımızla, qardaşlarımızla, dostlarımızla fəxr etməyə

başladıq, biz illərnən həsrətini çəkdiyimiz öz doğma ata-

baba torpaqlarımıza qayıtmağa başladıq. Qayıdış yolumuz

dağlı-dərəli, dumanlı, qanlı-qadalı olsa da şərəfli oldu.

Bu yolun başlanğıcında və sonunda şəhidlərimizin ayaq

izləri, qazilərimizin, qəhrəman döyüşçülərimizin haqqı

var. Bu haqqı itirməyə heç birimizin ixtiyarı yoxdur.

Şəhidlərimiz, qazilərimiz və qəhrəman döyüşçülərimiz

bizim qürur yerimiz, onların keçdiyi yol isə şərəfli tari-

ximizdir! 
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