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Kitab “Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyinin Azər-
baycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-
lət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən 

“Şəhid və qazi ailələrinin sosial problemlərinə dəstək” layihəsi 
çərçivəsində çap olunur.

Layihənin rəhbəri Faiq Səfərov
 
Müəlliflər: Faiq Balabəyli
                   Elnur Nəhmətli
                   Kəmalə Səfərova
Redaktor:  Hüseyn Sözlü
Korrektor:  Sayalı Vasifqızı
                   Aytəkin Həmidli

Kitabda I Qarabağ və II Vətən - 44 günlük Zəfər Savaşın-
da torpaqlarımızın müqəddəsliyi, suverenliyi uğrunda gedən 
döyüşlərdə, eləcə də sabiq sovet ordusu sıralarında - Əfqanıs-
tanda beynəlmiləlçilik borcunu şərəflə yerinə yetirən, Cəlila-
bad rayonunun Sabirabad kəndində anadan olan şəhidlər və 
qazilərin həyat yolundan, göstərdikləri qəhrəmanlıqdan  bəhs 
olunur.

Qeyd: Kitabın məzmunu “Dənizçilərə Sosial Dəstək” İcti-
mai Birliyinin cavabdehliyindədir, bu baxımdan nəşrin məzmu-
nu Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin mövqeyini əks etdirmir.

© Azərbaycan Respublikasının Qeyri - Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi 2022
© “Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ 
PREZIDENTI ILHAM ƏLIYEV: 

“Anım Günündə bütün şəhidlərimizin - Birinci və 
İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ruhu qarşısın-
da bir daha baş əyir, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. 
Onların yaxınlarına, qohumlarına deyirəm ki, mən de-
mişdim, onların qanı yerdə qalmayacaq və qalmadı. 
Biz onların qanını aldıq! Mən demişdim ki, biz onların 
qisasını döyüş meydanında alacağıq, belə də oldu. Bu 
Qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əsgər və zabitləri-
miz bizim qürur mənbəyimizdir. Onların qəhrəmanlığı, 
onların şücaəti, fədakarlığı artıq dastana çevrilib”.

(27 sentyabr 2021-ci ildə  Anım Günü ilə əlaqədar xalqa 
müraciətindən)
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MURAD NADIR OĞLU 
BABAYEV  

31 mart 1982-ci ildə Cəlilabad ra-
yonunun Sabirabad kəndində anadan 
olub. 1988-1999-cu illərdə N.Məm-
mədov adına Sabirabad kənd tam orta 
məktəbində təhsil alıb. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yolla-
nıb. 2001-ci ildən etibarən Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin zabit-gizir heyə-
tində Vətənə xidmətini davam etdirib.

Azərbaycan Ordusunun Baş giziri  
Murad Babayev 2020-ci il sentyabrın 

27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan  iş-
ğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın  ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi  
zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. 
Murad Babayev sentyabrın 27-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid 
olub. Doğulub boya-başa çatdığı doğma kəndində - Cəlilabad ra-
yonunun Sabirabad  kəndində dəfn olunub. 

Azərbaycanın  ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda 
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyul-
muş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə ye-
tirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti  İlham Əliyevin 15.12.2020-
ci il tarixli Sərəncamına əsasən Murad Babayev ölümündən 
sonra “Vətən uğrunda” medalı  ilə təltif edilib. 

Azərbaycanın  Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğ-
runda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və 
şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Murad Ba-
bayev ölümündən sonra “Füzulinin azad olunmasına görə” me-
dalı  ilə təltif edilib. 

Qəhrəman, vətənpərvər oğuldan Vətənə 3 övlad yadigar qalıb.
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MUSA  ƏLIFAĞA  
OĞLU ƏSGƏROV  

17 fevral 1997-ci ildə Cəlilabad 
rayonunun Sabirabad kəndində ana-
dan olub. 

 2003–2011-ci illərdə N. Məm-
mədov adına Sabirabad kənd tam orta 
məktəbində, 2011–2014-cü illərdə 
isə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi 
liseydə təhsil alıb. 2014–2018-ci il-
lərdə Heydər Əliyev adına Azərbay-
can Ali Hərbi Məktəbində  (AAHM) 

də ali təhsil alıb 
 Leytenantı  Musa Əsgərov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azər-

baycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında 
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi 
zamanı Murovdağ döyüşlərində, həmçinin Cəbrayılın azadlığı 
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb. Musa Əs-
gərov sentyabrın 28-də Cəbrayıl rayonun Cəfərabad kəndində 
kəşfiyyatda olarkən düşmən tərəfindən pusquya düşürülərək şə-
hid olub və onun nəşi 4 gün düşmənin nəzarət etdiyi ərazidə qa-
lıb. 02 oktyabr 2020 tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
Cəbrayıl uğrunda aparıdığı döyüşlərdə nəşi döyüş meydanından 
götürülərək ailəsinə təhvil verilmiş və doğuldüğu kənddə torpa-
ğa tapşırılmışdır.

Azərbaycanın  ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda 
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyul-
muş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə ye-
tirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-
ci il tarixli Sərəncamına əsasən Musa Əsgərov ölümündən sonra 
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«Vətən uğrunda» medalı ilə təltif edilib.
Azərbaycan  ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı 

döyüş tapşırıqlarını yerinə yerinə yetirən zaman mərdliyin və 
igidliyin göstərilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əli-
yevin 18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Musa Əsgərov 
ölümündən sonra «İgidliyə görə» medalı ilə təltif edilib. 

Azərbaycanın  Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi 
uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi 
və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İl-
ham Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Musa 
Əsgərov ölümündən sonra “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” 
medalı ilə təltif edilib. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütöv-
lüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında 
şəhid olmuş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hər-
bi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin 05.11.2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 
Musa Əsgərov ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı” ordeni 
ilə təltif edilib.
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DAVUD YALÇIN 
OĞLU ABASOV  

19 noyabr 1999-cu ildə Cəli-
labad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub. 2007-2018-ci 
illərdə E.Yusubov adına Uzuntəpə 
kənd tam orta məktəbində təhsil 
alıb. Davud Abasov 2018-2020-
ci illərdə Dövlət Sərhəd Xidmə-
tinin sıralarında müddətli həqiqi 
hərbi xidmətdə olub. 2020-ci il-
dən isə “Kiçik gizir” hərbi rütbə-

sində xidmət edirdi. Azərbaycan Ordusunun Sərhəd Qoşunları-
nın kiçik giziri olan Davud Abasov 2020-ci il sentyabrın 27-də 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altın-
da olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı 
Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Davud 
Abasov oktyabrın 16-da Cəbrayıl döyüşləri zamanı qəhrəman-
casına şəhid olub. Doğulduğu kənddə - Cəlilabad rayonunun Sa-
birabad kəndində dəfn olunub. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda 
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyul-
muş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə ye-
tirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-
ci il tarixli Sərəncamına əsasən Davud Abasov ölümündən sonra 
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.Azərbaycan əraziləri-
nin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə 
yetirən zaman cəsarət göstərdiyinə, habelə qətiyyətli addımlar 
nümayiş etdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
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18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Davud Abasov ölü-
mündən sonra “Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edi-
lib. Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilməsi 
uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi 
və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İl-
ham Əliyevin 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Da-
vud Abasov ölümündən sonra “Xocavəndin azad olunmasına 
görə” medalı ilə təltif edilib 
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CƏLIL MIRZAĞA  
OĞLU RZAYEV

27 dekabr 1979-cu ildə Cəlilabad 
rayonu Sabirabad kəndində anadan 
olub.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
BDU-nun filologiya fakültəsinə qəbul 
olan C.Rzayev 2001-ci ildən N.Məmmə-
dov adına Sabirabad kənd tam orta mək-
təbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 
2002-ci ildə  leytenant rütbəsilə Naxçı-

vanda hərbi xidmət yolu keçən C. Rzayev 2003-cü ildə ordudan 
tərxis olunub.

Vətən müharibəsi başlayanda ordu sıralarına çağırılan ley-
tenantımız komandir kimi döyüşlərə atılır. Füzuli, Xocavənd, 
Şuşa  və  Laçın dağları ətrafında gedən döyüşlərin iştirakçısıdır.

Müəllim-Komandir Cəlil Rzayev Ali Baş Komandanın əmri ilə 
“Füzuli rayonunun azad olunmasına görə” medalı ilə təltif olunub. 
2020-ci ilin dekabr ayının 31-də ordudan tərxis olunan qəhrə-
man, vətənpərvər müəllimimiz hal-hazırda pedaqoji fəaliyyətini 
doğulduğu kənddə davam etdirir. 

Ailəlidir, iki övladı var.
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ELÇIN NƏHMƏD 
OĞLU ƏLƏKBƏROV

1986-cı il oktyabr ayının 16-
da  Cəlilabad rayonunun Sabira-
bad kəndində anadan olub. 1993-
2004-cü illərdə Sabirabad kənd 
Nizami Məmmədov adına 1 saylı 
tam orta məktəbdə təhsil alıb.                     

2005-2009-cu illərdə Azər-
baycan Beynəlxalq Universiteti-
nin tarix və ictimaiyyət fakültə-
sində ali təhsil alıb. Universiteti 

bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yola düşüb. 2009-2010 
cu illərdə Gəncə şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə hər-
bi xidmətdə olub. Əsgər olduğu müddətdə rabitə manqa koman-
diri kimi xidmət edib. 

Xidmətdən qayıtdıqdan sonra Cəlilabad rayon Şorbaçı kənd 
orta məktəbində tarix müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başla-
yıb. 2016-cı ildə iş yerini yaşayış yeri olan Sabirabad kəndinə 
dəyişib. Hal-hazırda Sabirabad kənd Həmid Tağıyev adına 2 
saylı tam orta məktəbdə tarix müəllimi kimi fəaliyyətni davam 
etdirir.

Elçin Ələkbərov digər vətənpərvər Azərbaycan oğulları 
kimi torpaqlarımızın işğal altında qalması ilə barışmayıb. Şa-
girdlərinə tarix fənnini tədris edən bir müəllim kimi yeni tarixin 
yazılacağını, qələbə dolu tariximizdən də bəhs ediləcəyi günlə-
ri gözləyir. Arzusu 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Ali Baş 
Komandanın torpaqlarımızn işğaldan azad edilməsi haqqında 
verdiyi əmrdən sonra gerçəkləşir. Bu dəfə o özü də tarix yazan 
oğullarımızın sırasında olur.
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Elçin müəllim hələ Tovuz döyüşləri vaxtı könüllü olaraq 
ordu sıralarına yazılmaq üçün Səfərbərlik İdarəsinə müraciət 
edibmiş.  Vətən müharibəsi başlayanda isə ordu sıralarına kö-
nüllü olaraq qatılmaq üçün Cəlilabad rayon Səfərbərlik İdarə-
sinə yenidən müraciət etməli olur. 

Döyüş yolu Füzulidən başlayan Elçin Ələkbərov sonradan 
Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərin işti-
rakçısı olub. 

Onunla söhbət zamanı daha çox döyüşçü yoldaşlarından 
bəhs edir, özü haqda təvazökarlıqla danışır. Müharibədən söz 
düşəndə o günlərin heç biri yaddan çıxmaz deyir və əlavə edir ki, 
mənim üçün  ən yaddaqalan, tez-tez xatırlanacaq hadisə  noyab-
rın 8-də Qubadlı rayon Çardağlı kəndi uğrunda gedən döyüşdə 
yaralanmağımdır.  Maraqlıdır ki, bir neçə günün yuxusuzluğun-
dan sonra həmin gecə cəmi 2 saat yatmışdım. Yuxuda gördüm 
ki, yaralanıram. Sabah döyüş başlayanda axşam gördüyüm 
yuxunun təsirindən çıxmamışdım. Yuxular əksinə yozular, de-
yiblər. Döyüşə böyük ruh yüksəkliyi ilə girdik.  Amma yuxumu 
necə görmüşdümsə, bu döyüşdə məhz elə də yaralandım,-deyir 
qəhrəmanımız.

Elçin Nəhməd oğlu Ələkbərov  müharibə bitdikdən sonra 
Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə “Cəsur döyüşçü”, “Cəbra-
yılın azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif olunub. 

2020-ci ilin dekabr ayının 26-da ordu sıralarından tərxis olu-
nan Elçin müəllim hazırda müəllimlik fəaliyyətini davam etdirir. 
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SEYMUR FIRUDIN 
OĞLU NOVRUZOV

1984-cü il noyabr ayının 26-
da  Cəlilabad rayonunun Sabira-
bad kəndində doğulub.

Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitunun İbtidai sinif müəllim-
liyi fakültəsinə qəbul olub. 2006-
cı ildə təhsilini bitirən S.Novru-
zov 2009-cu ildən N.Məmmədov 
adına 1 saylı tam orta məktəbdə 

müəllim işləyir. 
2006-2008-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub və ordu sı-

ralarında tağım komandiri kimi hərbi xidmət keçib.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də azğın erməni faşistləri-

ni işğal olunmuş torpaqlarımızdan qovmaq üçün verilən hücum 
əmrindən sonra, sentyabrın 28-də  gecə saatlarında Cəlilabad ra-
yon Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən döyüş bölgəsinə yola 
düşüb. Füzuli, Xocavənd və Şuşa istiqamətində gedən qızğın 
döyüşlərdə iştirak edib.

Düşmənə qarşı amansız olan Seymur müəllim döyüş xa-
tirələrini bölüşərkən xatırlayır: “Döyüş vaxtı uşaqların – dö-
yüşən əsgərlərin düşmənə qarşı ürəklə hücuma keçməsi (onun 
tabeliyində 108 nəfər hərbçi olub) indi yadıma düşəndə heyrətə 
gəlirəm”. 

Əsgərlərdə özünəgüvən, düşmənə isə nifrət hisslərini daha 
da alovlandırmaq üçün nəyi bacarıbsa,  onu da edib. Elə məqam 
olurdu ki, uşaqları ürəkləndirmək üçün «Mən sizdən qabaqda 
olacam, geri qayıdanda isə sizdən geridə gələcəm»,- deyib. 
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Seymur müəllim rəhbərlik etdiyi əsgərlərlə birlikdə Füzuli 
istiqamətində gedən döyüşlərdə ermənilərin bir postunda olan 
bütün canlı qüvvəsini məhv edib. Döyüş zamanı səngərə qumba-
ra atan ermənini qaçmasına belə  imkan verməyiblər, yerindəcə 
məhv ediblər.

Seymur xatırlayır ki, ağır döyüşlər zamanı mühasirəyə 
düşdükləri vəziyyətdən çıxmaq üçün arxadan kömək istədiyi 
məqamlar olub. Deyiblər ki, özünüz mübarizə aparmalısız, qü-
vvə başqa istiqamətdə döyüşə girib, bacardıqca dözün və düş-
məni məhv edin, bir sözlə,  vuruşun. Xocavənd uğrunda gedən 
döyüşlərdə çox təhlükəli olub. Bəzən təbiətin şıltaqlığı da döyü-
şü aparmağa mane olub. Adi çay şırıltısı müşahidələr aparma-
ğa, diqqət kəsilməyə çox mane olub, dolayısı ilə döyüşə təsirsiz 
keçməyib.

Qəhrəmanımız xatırlayır ki, həmin ağır döyüşdə tabeçiliyin-
də olan 108 əsgər və zabitdən cəmi 37 nəfər sağ qalıb, qalan 
əsgərlər  şəhid olub.

Seymur Novruzovun dediklərindən: “İlk döyüş heç vaxt 
unudulmaz. Elə cəbhədə olduğumuz bütün günlərin acılı, itkili, 
sevincli, qələbəli xatirələri yaddaşımızda qalmaqdadır. Amma 
ilk döyüş günü, doğrudan da, həddindən artıq çətin oldu. Mi-
nomyotlar aman vermirdi. Mərmi, mina, qumbara yağışına düş-
müşdük elə bil. 

Şirvan şəhərində Kamran adlı qorxmaz bir döyüşçüm vardı. 
Çox vacib bir məqamda düşmən tankın ilk atışıyla onu vurdu. 
Müharibənin öz qanunları var, insan vəhşiləşir, həyat adiləşir, 
məktəbdə uşaqlara humanizimdən, insan sevgisindən, sülhdən 
danışırsan, cəbhədə tam fərqli insana çevrilirsən”. 

Belə döyüşlərin birindən sonra bir neçə saat özündə olma-
yıb. Döyüş yoldaşları hətta onun öldüyünü zənn ediblər. Sonra-
dan keçmiş hərbçi dostu Emin Axundovun köməyilə sağ olması 
aşkarlanıb və öz bölüyünə çata bilib.
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Füzuli döyüşlərindən sonra yuxarı komandanlıqdan xahiş 
edib ki, vəzifəsini azca kiçiltsinlər. Həddindən artıq yüklənib-
miş. Komandanlıq xahişi nəzərə alıb. 

Seymurun komandiri olduğu dəstə Şuşada elə də  ciddi 
müqavimətlə qarşılaşmayıb. Yaxın məsafələrdən avtomatla atış-
ma olub. Müharibə haqqında danışarkən şəhidlərimizə görə köv-
rəlir, onlar qanları ilə torpaqlarımızı azad etdilər, deyir və əlavə 
edir ki, döyüş meydanındakı səslər hər an qulağımda səslənir.

Qələbənin hərbi texnika ilə bərabər canlı qüvvələrin gücüy-
lə alınmasını faktlarla sübut edir, müharibəni hər dəqiqəsi, hər 
saniyəsi ölüm olan cəhənnəmə bənzədir.

Seymur Firudin oğlu Novruzov hazırda əvvəlki iş yerində, 
məktəbdə müəllim olaraq çalışır. Ehtiyatda olan baş leytenant-
dır. Müharibədəki qəhrəmanlığına görə Ali Baş Komandanın 
sərəncamları ilə “Füzulinin azad olunmasına görə” və  “Şuşanın 
müdafiəsinə görə” medalları ilə təltif olunub.
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AZAD OQTAY 
OĞLU BABAYEV

1996-cı il mart ayının 6-da 
Cəlilabad rayonuun Sabirabad 
kəndində anadan olub. 

N. Məmmədov Sabirabad 
kənd 1 saylı tam orta məktəbi 
bitirdikdən sonra 2011-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Kollecində  İnformatika müəl-
limliyi ixtisasına yiyələnib. 

2015-ci ildə təhsilini bitirən 
A. Babayev elə həmin ildə Qazax rayonunda “N” saylı hərbi 
hissədə 82 mm minaatan baş tuşlayıcısı vəzifəsində xidmətə 
başlayır və 2017-ci ildə xidmətini bitirib ordu sıralarından tərxis 
olunur.

2017-ci ildə Cəlilabad rayon E. Fətiyev adına Təzəkənd 
kənd tam orta məktəbində İnformatika fənnindən dərs deməyə 
başlayır.

2020-ci il sentyabr ayının 27-də səfərbərliklə Vətən mü-
haribəsinə çağırılan Azad Füzuli, Xocavənd rayonlarının, Şuşa 
şəhərinin düşmən tapdağından azad edilməsi əməliyyatlarında 
böyük qəhrəmanlıqlar göstərir.

2021-ci ilin yanvar ayının 1-də ordu sıralarından tərxis 
edilən A. Babayev hal-hazırda əvvəlki iş yerində - E.Fətiyev 
adına tam orta məktəbdə müəllim kimi çalışmaqdadır.

Göstərdiyi şücaətlərə görə Ali Baş Komandan tərəfindən 
«Füzulinin azad olunmasına görə» və «Şuşanın  azad olunması-
na görə» medalları ilə təltif olunub.
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DILAVƏROV 
ŞAMXAL DILAVƏR 

OĞLU

02 dekabr 1992-ci ildə Cə-
lilabad rayon Qarazəncir kən-
dində anadan olub. 1999–2010-
cu illərdə Ocqalı kənd tam orta 
məktəbində təhsil alıb. Azər-
baycan Dövlət Bədən Tərbiyə-
si və İdman Akademiyasında 

ali təhsil aldıqdan sonra 2014-cü ildə Milli ordunun Xızı rayo-
nunda yerləşən hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətdə olub              .  
Sürücü–atıcı kimi xidmət edən Ş. Dilavərov 2015-ci ildə xid-
mətini  bitirir və Cəlilabad rayon Gənclər və İdman şöbəsi-
nin nəzdində olan Uşaq və gənclər idman məktəbində məşq-
çi müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 2019–2020-ci illərdə 
Cəlilabad şəhər 1 nömrəli məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimi iş-
ləyib. 2020- ci ildən isə Günəşli kənd Vüqar Niftullayev adı-
na 1 nömrəli məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimi kimi çalışır. 
2021-ci il sentyabrın 28-də Vətən müharibəsinə çağırılan 
Şamxal müəllim döyüşlərə Cəbrayıl rayonundan başlayıb. 
Kərəm Vəliyevin rəhbərliyi ilə Şiştəpə əməliyyatında  işti-
rak edir.Qubadlı uğrunda döyüşlərdə «Su-25» qırıcı təyyarə-
sinin hücumuna məruz qalaraq çoxlu sayda döyüşçü yoldaş-
larını itirsələr də, geri çəkilməmiş, irəli gedərək düşməni ağır 
məğlubiyyətə uğratmışlar. Vətən müharibəsi bitəndən sonra 
qəhrəman müəllimimiz 6 gün ərzində Şuşa şəhərinin müha-
fizəsində iştirak edir və 28 yaşını da İsa bulağında əsgər yol-
daşları ilə birlikdə qeyd edir. Şamxal müəllimin xatirələrindən: 
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«Ad günüm münasibətilə dostlar kartofu qızardıb üzərinə yumur-
ta vurmuşdular. Uzun illər həsrətində olduğumuz İsa bulağında 
ad günü keçirməkdən gözəl nə ola bilərdi ki..!Ən yaddaqalan, 
ən gözəl və heç vaxt unuda bilməyəcəyim doğum günümdü”. 
27 dekabr 2021-ci ildə ordudan tərxis olunan Ş.Dilavərov Ali 
Baş Komandan tərəfindən «Cəbrayılın azad olunmasına görə» və 
«Qubadlının azad olunmasına görə» medallarıyla təltif olunub. 
Ş.Dilavərov hal-hazırda  UGİM-də məşqçi–müəllim  və  orta 
məktəbdə müəllim kimi işini davam etdirir.
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XALID ƏYYAR OĞLU 
NOVRUZOV

1992-ci il dekabr ayının 27-
də Cəlilabad rayonunun Sabira-
bad kəndində anadan olub. 2000-
2009-cu illərdə Sabirabad kənd 
Həmid Tağıyev adına 2 saylı tam 
orta məktəbi, 2009-2013-cü illər-
də isə Bakı İdarəetmə və Texno-
logiya Kollecini bitirib.

2013-cü ilin iyul ayının 21-də  
həqiq hərbi xidmətə çağırılıb. Xidmətini Müdafiə Nazirliyinin 
Qazax rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində - ön xətdə 
keçirib. Xalid 2013-2014-cü illərdə hərbi korpuslararası  yun-
gül atletika yarıslarında içtirakçı olub və birincilik qazanıb. Sa-
biq Müdafiə naziri Səfər Əbiyev və indiki Müdafiə naziri Zakir 
Həsənovun təqdimatı ilə medallar, fəxri fərmanlarla təltif edilib.

Xalid Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Döyüş yolu haqda 
belə deyir: “2020-ci il sentyabr ayının 27-də - Vətən Müharibəsi 
başlayandan bir gün sonra Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən 
ordu sıralarına çağırıldım. Elə həmin gün də cəbhə xəttinə yola 
salındım.

Fizuli rayonun Horadiz qəsəbəsindən başlanan ilk döyüş 
yolum  Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı isdiqamətində gedən döyüş-
lərlə davam etdi. Ağır döyüşlərdə itkilərimiz olsa da, düşmənə 
qalib gəlmək istəyimiz, şəhid olan döyüşçülərinizin qisasını 
almaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək ən ali məqsədimiz 
oldu. Muharibənin ilk gunlərində Cəbrayıl rayonu uğrunda ge-
dən doyuşlərdə tabor komandirimiz mayor İqbal Əhmədaga oglu 
Bayramov şəhid oldu. İçimzdə duşmənə qarsı olan nifrətimiz 
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daha da alovlandı. Ən ağır döyüşlərimiz Qubadlı şəhəri ugrunda 
oldu. Bu döyüşlərdə müqəddəs Vətən torpağını azad etmək üçün   
yüzlərlə şəhid verdik, yüzlərlə yaralımız oldu. Bütün itkilərimiz 
bizim üçün ağır itki idi. Ən böyük itkimiz isə Milli Qəhrəman, 
polkovnik Şükür Həmidovun şəhadətə qovuşması oldu”.

Noyabr ayının 10-da, düşmən kapitulyasiyaya imza atdıq-
dan, döyüşlər bitdikdən sonra isə Xalid öz döyüşçü yoldaşları 
ilə Şuşanın və Xocalının müdafiəsində - postlarda xidmətlərini 
davam etdirib.  

2020-ci ilin dekabr ayının 28-də, növbəti ad gününün səhəri  
ordudan ehtiyata buraxılan Xalid Əyyar oğlu Novruzov döyüş-
lərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə Ali Baş Komandan, Pre-
zident İlham Əliyevin  sərəncamına əsasən ““Cəbrayılın azad 
olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına görə” me-
dalları ilə  təltif olunub. Hazırda doğulduğu Sabirabad kəndində 
yaşayır, ixtisasına uyğun olaraq işlə təmin edilməyib, rəngsaz 
olaraq fərdi işlərlə məşğuldur. 
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TOĞRUL  ZƏFƏR 
OĞLU SƏFƏRLI

Toğrul 1997-ci il sentyabr 
ayının 11-də Cəlilabad rayonu-
nun Sabirabad kəndində anadan 
olub.

Nizami Məmmədov adına 
Sabirabad kənd orta məktəbini 
və Göytəpə şəhərində sürücülük 
kursunu bitirib. 

2015-ci ildə Cəlilabad rayon 
Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfin-

dən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. 
Lələtəpə döyüşlərinin iştirakçısı olub. Dəfələrlə ölümlə üz-

üzə gəlib. İstifadə etdiyi hərbi texnikanın daima saz və döyüşə 
hazır vəziyyətdə olması üçün həmişə səy göstərib. Əsgər olaraq 
keçdiyi qısa döyüş yolu haqda xidmət etdiyi hərbi hissənin ko-
mandirləri tərəfindən dəfələrlə yazılı və şifahi təşəkkürnamələr 
alıb.

Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra “Kainat” Tədris 
Mərkəzində gəmi motorçusu ixtisası üzrə kursa daxil olur. Mək-
təbi bitirdikdən sonra dənizdə işləmək üçün lazım olunan bütün 
sənədlri və işçi diplomunu alır.

Bu zaman erməni işğalçıları Tovuz rayonu istiqamətində 
sərhədlərimizi pozmağa can atır və qısa, lakin şiddətli müharibə 
başlayır. Toğrul könüllü olaraq Cəlilabad rayon Hərbi Səfərbər-
lik İdarəsinə gedir. Ordu sıralarına yazılıb torpaqlarımızın mü-
dafiə olunmasnda iştirak etmək üçün israrlı tələb irəli sürür.

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də ermənilərin növbəti təxri-
batının qarşısını almaq və işğal altında olan torpaqlarımızı düş-
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məndən azad etmək üçün Ali Baş Komandanın, prezident İlham 
Əliyevin hücum əmrindən sonra təcili olaraq Hərbi Səfərbərlik 
İdarəsinə yollanır.

Sentyabrın 28-də Toğrul artıq Qarabağda olur. Bir həftəlik 
təlimdən sonra döyüş xəttinə yola düşən əsgərlərimizin sırasında 
o da var idi. Döyüş yolu Füzuli rayonunun  kəndlərinin işğal-
dan azad olunması ilə başlayır. Füzulinin bir çox kəndlərinin, 
o cümlədən Horadiz qəsəbəsinin azad olunmasında iştirak edir. 
Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, Şuşanın ətraf kəndlərinin, 
Hadrutun və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 
iştirak edib və misilsiz qəhrəmanlıqları ilə yadda qalıb. Döyüş 
yoldaşlarının, eləcə də komandirlərinin onun haqında danışdıq-
larına adam bir filmi seyr edirmiş kimi diqqət kəsilir.

Təsadüfi deyil ki, komandirlərinin təqdimatı ilə “Döyüşdə 
fərqləndiyinə görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Qu-
badlının azad olunmasına görə”  və “Füzulinin azad olunmasına 
görə”  medalları ilə  təltif edilib.

Müharibə qələbəmizlə başa çatdıqdan sonra, 2021-ci ilin 
dekabr ayının 31-də ordu sıralarından tərxis olunub.

2021-ci ilin may ayının 15-dən AXDG QSC-nin XADN 
idarəsində motorçu kimi işə düzəlib.

Toğrul müharibədə olarkən DSD İB-nin və Müstəqil.az say-
tının birgə layihəsi olan “Döyüşən dənizçilərimiz” rubrikasında 
onun haqqında dərc olunan yazını kitaba əlavə edirik.
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DAĞLARDA DÖYÜŞƏN IGID DƏNIZÇI 
OLMAĞI ARZU EDIR

  

Müstəqil.Az saytı və “Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai 
Birliyi olaraq bu dəfə Qarabağı fəth edən əsgərlərimizdən olan 
Səfərli Toğrul Zəfər oğlundan bəhs edəcəyik.

Toğrul 1997-ci il sentyabr ayının 11-də Cəlilabad rayonunun 
Sabirabad kəndində anadan olub. Uşaq vaxtından diqqət çəkib; 
böyüklərin hörmətini qazanıb, tay-tuşları, sinif yoldaşları ara-
sında diribaşlığı, döyüşkənliyi, texnikaya marağı ilə fərqlənib.
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Toğrul ailənin tək oğul övladıdır. O, daima zəhmətkeş atası-
nın yanında olub, valideynlərinin, qohum-əqrabasının güvəndiyi 
gənc kimi özünü hər kəsə sevdirə bilib. Uşaq vaxtı az danışan 
olsa da, yeniyetməlik dövründə yeni bir keyfiyyəti də üzə çıxıb; 
güclü yumor hissinə malik olan Toğrul dostları ilə zarafalaşmaq, 
macəra axtarışında olmaqla da kənddə sayılan gənclərdən idi.

Ailənin tək oğul övladı olan Toğrulun hərbi xidmətə çağrıl-
dığı vaxt məşhur Lələtəpə döyüşləri ərəfəsinə düşdü. Bu döyüş-
də gənc əsgərin özünü göstərməsi atası Zəfərə, qohum-əqrabaya, 
doğulduğu kəndə başucalığı gətirdi. Qısa, lakin haqqında illərlə 
danışılacaq Lələtəpə döyüşündə düşmənin bağrına od salan əs-
gərlərimizdən biri oldu. Xidmət zamanı sürücü olsa da, onun 
sərrast atıcı olması haqqında, az qala, əfsanələr dolaşır.

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

Sonra təhsilini davam etdirmək, dənizçi olmaq istədi. Bakı-
dakı dənizçilik məktəblərinin birində təhsilini uğurla başa çat-
dırdı. Motorçu ixtisasına yiyələndi. Tələb olunan bütün sertiti-
fikatları, işçi diplomunu da Azərbaycan Dövlət Dəniz Agentliyi 
tərəfindən uğurla imtahan verərək əldə etdi.
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Lakin dənzçi olaraq gəmidə işləmək, açıq  dənizə çıxmaq 
arzusunu hələ ki gerçəkləşdirə bilməyib. Bir neçə dəfə dənizçi-
lik idarələrinə CV göndərsə də,  təəssüf ki, o, bilik yoxlanışına 
çağrılmadı.

Erməni faşistləri Tovuz rayonu istiqamətində sərhədlərimizi 
pozan zaman dostları ilə birlikdə  Cəlilabad rayon Hərbi Səfər-
bərlik İdarəsinə getdi. Könüllü olaraq döyüşə getməyə hazır ol-
duğunu, dedi, qeydiyyatdan keçdi. Və o gün gəlib çatdı.

Toğrul 2020-ci ilin sentyabr ayının 28-də cəbhəyə yola 
düşdü. Onun döyüş yolu Füzulidən, Hadrutdan, Cəbrayıldan, 
Qubadlıdan, Şuşadan keçdi. Döyüşçü dostları, komandirləri 
haqqında xoş söz dedi. İlk baxışdan sakit, sanki utancaq biri 
kimi görünən Toğrul döyüş zamanı tam fərqli olurdu, dedilər. 
Sərrast atıcı olması, texnikadan bacarıqla istifadə etməsi, döyüş 
zamanı əlverişli mövqe seçməsi komandirləri tərəfindən həmişə 
təqdir olunub, nümunə göstərilib.

Hazırda Xocavənd rayonu ərazisində xidmətini davam et-
dirir.

Arzularından biri isə tərxis olunduqdan sonra dənizə işə 
düzəlməkdi. Qəhrəmanımızla telefon vasitəsi ilə  söhbətimiz za-
manı, mən dağlarda döyüşdüm, sülh və əmin-amanlıq olduqdan 
sonra isə dənizdə işləmək istərdim, dedi. Boş vaxtlarımda dö-
yüş sonrası nə işlə məşğul olacağımı düşünürdüm, qərarım da 
qətidir. Bu dəfə CV-mi doldurub AXDG QSC-yə  göndərəcəm. 
Yəqin ki, bu dəfə işə düzələ bilərəm, dəvət olunaram test imta-
hanına, - deyir qalib əsgərimiz.

Onu da xatırladaq ki, Toğrul Zəfər oğlu Səfərli Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin 22 dekabr 2020-ci tarixli sərən-
camı ilə “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı və döyüş-
də fərqləndiyinə görə nişanla, komandirlərinin imzaladığı fəx-
ri-fərmanlarla  təltif olunub.

Müstəqil.Az
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TƏRLAN  ISRAIL  
OĞLU FEYZIYEV

1991-ci il avqust ayının 10-
da Cəlilabad rayonunun  Sabira-
bad kəndində anadan olub. 1998-
2009-cu illərdə Sabirabad kənd 
Həmid Tağıyev adına 2 nömrəli 
tam orta məktəbdə təhsil alıb. 
2009-cu ildə həmin məktəbi  bi-
tirib. 

2010-cu ilin yanvar ayında 
həqiqi hərbi xidmətə yollanıb.  Hərbi xidmətini Naxçıvan  Mux-
tar Respublikasında «N» saylı hərbi hissədə çəkib. 

2011-ci ilin iyun ayında nümunəvi xidmətinə görə 5-ci   ordu 
korpusunun komandiri general-leytenant  Kərəm  Mustafayevin  
əmri ilə hərbi xidmətini bitirməyinə bir neçə gün qalmış  vaxtın-
dan qabaq ehtiyata buraxılıb. 

2020-ci ilin iyul ayında mərhum şəhid   generalımız, Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı Polad Həşimov şəhid olan günü Cə-
lilabad rayon Hərbi Səfərbərlik İdarəsinə gedərək,  müharibə  
başlayarsa, könüllü iştirak etmək ücün  müraciət   edib. Döyüşə 
getmək üçün  qeydiyyata alınıb.  

2020-ci ilin  sentyabr ayının 27-də - Vətən müharibəsinin  
basladığı gün  hərbi komissarlığa   gedib. Qısa müddətdə hərbi  
forma, silah-sursatla təmin edildikdən sonra oktyabrın 1-də Fü-
zuli rayonundakı döyüşən ordunun tərkibinə qatılıb. 

Qəhrəman qazimiz o günləri belə xatırlayır: “Füzuli rayonun 
işğal altında olan ərazilərində düşmənə ölümcül zərbələr vur-
duqdan sonra taborumuzla  bərabər Cəbrayıl rayonu istiqamə-
tinə irəlilədik.  Ağır döyüş yolu keçərək Cəbrayıl rayonunun  
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mərkəzinə qədər gəlib çıxdıq.  Cəbrayılın şəhərinin mərkəzin-
də mühasirəyə düşdük. Düşmənlə sona qədər döyüşmək, onlara 
ağır zərbələr vurmaq komandirlərimizin qəti əmri oldu.  Artıq 
hər şeyin bitdiyini düşündüyümüz anda “Yaşma” xüsusi   tə-
yinantlılarının köməyə çatması düşmənin niyyətini tam alt-üst 
etdi.  Xüsusi təyinatlıların dəstəyi ilə biz yenidən həmlə etdik və 
mühasirəni yardıq. 

Cəbrayıl tam azad olunduqdan sonra istiqamətimiz  Qubadlı 
rayonu oldu. Qubadlıda da çox ağır  döyüşlərimiz oldu. Hər dö-
yüşdən-döyüşə bizə güc gəlirdi. İtkilərinizin olmasına baxmaya-
raq, ümidsizlik deyilən bir hiss yaşamadıq. Qubadlı son yaşayış 
məskəninə qədər  döyüş yolumuz oldu. Həkəri çay  yaxınlığında 
apardığımız döyüşü isə xüsusi ilə qeyd etməliyəm. Düşmənlə 
açıq, üz-üzə  döyüşümüz oldu. Biz  sayca düşməndən çox az  
olsaq da, düşməni qorxudub geri çəkilməyə məcbur etdik. 

Belə  ağır döyüşlərdən biri də  Qubadlının Qayalı kəndində 
oldu. Bu ağır döyüşlərdə itkilərimiz də oldu, Milli Qəhrəmanı-
mız polkovnik  Şükür Həmidov da həmin kəndə  şəhid oldu. 
Amma düşmən sonda yenə geri çəkildi. Bir gün sonra daha bir 
ağır döyüş Qubadlının Mahmudlu kəndində baş tutdu. Çox çə-
tinliklə də olsa,  bölməmiz  verilən döyüş tapşırığını bir itki belə 
vermədən, qələbə ilə başa çatdıra bildi. Yəni  Qubadlının son 
məntəqəsinə qədər, düşmənə yerini göstərərək, onları cəhən-
nəmə vasil edərək  irəlilədik.  

10 noyabr sülh müqaviləsindən sonra taborumuzu Qubadlı-
dan  Laçın dəhlizinə,  Xankəndiyə yaxın bir ərazidə olan  pos-
tumuza gətirdilər.  Bir həftə orada xidmət etdik,  sonra Şuşanın 
mərkəzinə  gətirdilər. Şuşada və bütün Azərbaycanda, Qafqazda 
məhşur olan İsa bulağını  gördüm, suyundan içdim.  Bir neçə 
gün orda qaldıqdan sonra Şuşanın Daşaltı kəndində  olduq. 

Növbəti  komandayla  Topxana meşəsində olan postlarımı-
zın  mühafizə  və müdafiəsindən ötrü   bir qrup  ayırdılar.  O qru-
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pun tərkibində mən də vardım. Bir həftədən sonra  isə  Xocalının  
Çanaxçı kəndinə xidmətə  gəldik.   Təxminən 20 gün  Xocalıda  
xidmət etdikdən sonra  2020-ci ilin dekabr ayının 27-də Prezi-
dent İlham Əliyevin sərəncamıyla  ehtiyata buraxıldım.”  

Tərlan İsrail oğlu Feyziyev Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən “Cəbrayılın azad olunması-
na görə” və “Qubadlının azad olunmasına görə”  medalları ilə  
təltif olunub.
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MÜRSƏL KAMIL OĞLU 
ƏLIYEV

1999-cu il noyabr ayının 28-də 
Cəlilabad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub.

2006-cı ildə Həmid Tağıyev adına 
2 saylı Sabirabad kənd orta məktəbi-
nin birinci sinfinə gedib. 2015-ci ildə 
orta məktəbin 9-cu sinfini bitirdikdən 
sonra  dənizçi olmaq arzusuyla AD-
DA-nın nəzdində Azərbaycan Dəniz-
çilik Kollecinə daxil olub. “Gəmi ma-
sın mexanizmlərinin quraşdırılması 

və  onlara texniki xidmət” ixtisası üzrə təhsil alıb.  
2019- cu ildə Kolleci bitirib və həmin ilin  iyul ayında həqiqi 

hərbi xidmətə yola düşüb. Gəncə və Qazax rayonlarinda xidmət 
edib.

Vətən müharibəsi başlayan gün onu Füzuli rayonuna apa-
rıblar. Füzuli, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə işti-
rak edib. Xocavənd rayonu uğrunda gedən döyüşlrdə yaralanıb. 
Müalicəsi başa çatdıqdan sonra yenidən cəbhəyə yollanıb. Daha 
sonra Kəlbəcər rayonun ərazilərinin azadlığı uğrunda döyüşlərə 
qatılıb.

Mürsəlin Vətən müharibəsi ilə bağlı xatirələrindən: “Dö-
yüşün ilk günündən ön cəbhədə oldum. Bir vaxtlar kitablardan 
oxuduğumuz, kinolardan gördüyümüz müharibənin dəhşətini 
gözlərimizlə gördük. Əsgərlərimizin üzündə düşmənə nifrət və 
eyni zamanda qələbə əzmi həmişə hiss olunurdu. Bu bizim haqq 
savaşımız idi. Düşmənə yerini göstərmək, 30 ilə yaxın bir müd-
dətdə ayaqları ilə murdarladıqları torpaqlarımızı döyüşərək iş-
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ğaldan azad etmək missiyasını yaşayırdıq. Sevinirəm ki, Tanrım 
mənə bu imkanı yaratdı, Qarabağ uğrunda döyüşə bildim.”

Vətən müharibəsindəki şücaətlərinə görə Ali Baş Koman-
danın sərəncamı ilə “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Xo-
cavəndin azad olunmasına görə” görə medalları ilə təltif edilən 
Mürsəl 2021-ci ilin iyul ayının 2-də  ordudan tərxis olunub.

AXDG QSC-yə ixtisası üzrə işə düzəlmək üçün etdiyi müra-
ciətə müsbət cavab alaraq AXDG QSC-nin “Bibiheybət” Gəmi 
Təmiri zavodunda çilingər vəzifəsində çalışır.
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CAMAL  VALEH 
OĞLU NURIYEV

1985-ci il iyul ayının 3-də 
Cəlilabad rayonunun Sabirabad 
kəndində doğulub. 

Sabirabad kənd Nizami 
Məmmədov adına 1 saylı tam 
orta məktəbi bitirdikdən sonra  
sürücülük kursuna yazılıb.                             

2003-2005-ci illərdə “N” 
saylı hərbi hissədə qulluq edib. 

İkinci Qarabağ müharibəsi 
başlayan kimi öz şəxsi yük maşınıyla döyüşlərə qatılıb. Sentyabr 
ayının 29-da Füzuli rayonu istiqamətində döyüş ərazisində olub. 
Oktyabr ayının 7-də Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərdə yarala-
nıb. Maşını yararsız hala düşüb. Lakin müharibənin sonunadək 
döyüşlərdə iştirak edib. Döyüşlərdə fəal iştirakına görə Ali Baş 
Komandan tərəfindən “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və 
“Qubadlının azad olunmasına görə”  medalları ilə  təltif olunub. 
Hazırda Cəlilabad rayonunun Qarazəncir kəndində yaşayır.

Ailəlidir, 3 övladı var. 
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AZAD ILQAR OĞLU 
MUSTAFAYEV

1994-cü il fevral ayının 4-də 
Cəlilabad rayonunun Sabirabad 
kəndində doğulub. Sabirabad 
kənd Nizami Məmmədov adına 
1 saylı tam orta məktəbində 9-cu 
sinfi bitirib.

2012-ci il aprel ayında hərbi 
xidmətə çağırılıb, 2013-cü ilin 
oktyabrında ordudan tərxis olu-
nub.      

Sıravi əsgər Azad Mustafayev digər oğullar kimi 28 sent-
yabr 2020-ci ildə -Vətən müharibəsi başlayanda  Cəlilabad ra-
yon Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən ordu sıralarına çağırıl-
mışdır.

Onun döyüş yolu Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı is-
tiqamətlərində gedən ağır döyüşlərdən keçib. 

Döyüşlərdən söz düşəndə “Biz qalib gəlməliydik və bunu 
bacardıq”,- deyir.  2020-ci ilin 21 oktyabr tarixində hərbi əmə-
liyyat zamanı onun da içərisində olduğu “Kamaz” markalı ma-
şın düşmən tərəfindən vurulub. “Kamaz”da olan 50 nəfər əsgəri-
mizdən 5 nəfər sağ çıxıb.  Onlardan biri də Azad olub. 

Azad Mustafayev  Ali Baş Komandan tərəfindən  «Cəbra-
yılın azad olunmasına görə» və  «Qubadlının azad olunmasına 
görə» medalları ilə təltif olunub.

2020-ci il dekabr ayının 31-də  ordudan tərxis olunub, 
hal-hazırda doğulduğu kənddə yaşayır,  heç bir yerdə işləmir.
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ARAZ  MIRZAĞA 
OĞLU MUSTAFAYEV

1996-cı il martın 7-də Cəlila-
bad rayonunun Sabirabad kəndin-
də anadan olub. N.Məmmədov 
adına Sabirabad kənd  1 saylı tam 
orta məktəbdə təhsil alıb. 

Həqiqi hərbi xidmətə 
04.07.2014-cü ildə çağrılıb.  Gən-
cədə “N” saylı hərbi hissədə sürü-
cü olaraq xidmətə başlayıb. 2016-

cı ilin yanvar ayının 1-də də ordudan tərxis olunub
Vətən müharibəsinə 2020-ci il sentyabr ayının 21-i Hərbi 

Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən təlimlərdə iştirak etmək üçün  ça-
ğıriş vərəqəsi ilə cəlb olunub.

Araz Mustafayev döyüşlərə Gorandan baslayıb. O, mühari-
bə zamanı peşəkarlığı və dəqiq atıcılığı ilə fərqlənib.  Zenit-ra-
ket kompleksi olan “Lora” artilleriya qurğusunu  idarə edib. 
Düşmənə  uzaq məsafələrdən atışlar həyata keçirib. 

Vətən uğrunda döyüşmüş qəhrəmanımız «Ağdamın  azad 
olunmasına görə»  medalı ilə təltif olunub. 2021- ci ilin yanvar 
ayının 1-də, doğum günündə ordudan tərxis olunub. Hal-hazırda 
kənd  təsərrüfatında çalışır.



33

ARAZ ƏLISA OĞLU 
NAĞIYEV

1997-ci il noyabr ayının 7-də  
Cəlilabad rayonunun Sabirabad 
kəndində anadan olub. Sabirabad 
kənd N.Məmmədov  adına 1 say-
lı tam orta məktəbi bitirib.  

Həqiqi hərbi xidmətə 2016-
cı ilin oktyabr ayının 3-də  çağırı-
lan Araz  Ağdamda yerləşən “N” 
saylı hərbi hissədə qumbaraatan 
vəzifəsində xidmət edib. Ordu-

dan 12.04.2018-ci ildə tərxis olunub. 
 2020-ci ilin sentyabr ayının 29-da Vətən müharibəsinə çağı-

rılıb. Araz döyüşlərə Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndindən 
başlayıb. Sonra Xocəvənd,  daha sonra isə Şuşa istiqamətində 
gedən döyüşlərdə  iştirak edib. 

2021-ci ilin yanvar ayının 10-da ordudan tərxis olunub.  
Bundan bir müddət sonra taleyini hərbi sahəyə bağlamağa qərar 
verib. Belə ki, 2021-ci ilin fevral ayının 14-dən  Milli Orduda  
müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb.



34

ELTUN MIRZƏKƏRIM 
OĞLU HƏSƏNOV

11 yanvar 1999-cu ildə Cəlila-
bad rayonunun Sabirabad kəndində 
anadan olub. N.Məmmədov adı-
na Sabirabad kənd 1 saylı tam orta 
məktəbini bitirib. 

2017-ci ilin yanvarında Qazax-
da “N” saylı hərbi hissədə qulluq 
edib. 2018-ci ilin iyul ayında hərbi 
xidmətini bitirdikdən sonra ordu sı-

ralarından  tərxis olunub.
2020-ci ilin oktyabrında Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən 

çağrılaraq döyüşlərə qatılıb.  Kəlbəcər rayonu istiqamətində ge-
dən döyüşlərin iştirakçısı olub. Kiçik çavuş hərbi rütbəsinə layiq 
görülüb. 
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CAVANŞIR 
MƏHƏMMƏD OĞLU 

MƏMMƏDOV
 
8 may 1991-ci ildə Cəlilabad 

rayonu Sabirabad kəndində anadan 
olub. 2008-ci ildə N.Məmmədov 
adına Sabirabad kənd tam orta mək-
təbini bitirib. 2009-cu ildə həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılıb.

Güzdəkdə N saylı hərbi hissədə 
mexanik-sürücü kimi xidmət edib.

Vətən müharibəsinin 40-cı günündə səfərbər edilən qəhrə-
manımız işğaldan azad edilən Zəngilan rayonu ərazisində mü-
dafiə və mühafizə batalyonunda xidmət edib.

2021-ci ilin yanvar ayının sonlarında ehtiyata buraxılıb.
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YUSIF  CABBAR 
OĞLU CABBAROV

03 iyun 1994-cü ildə Cəli-
labad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub.

N. Məmmədov adına Sa-
birabad  kənd tam orta məktəbi 
bitirdikdən sonra 2012-ci ildə Pi-
rişküldə hərbi xidmət edib. Hərbi 
vəzifəsi istehkamçı minaaxata-
ran olub.

2014- ci ildə  xidmətdən qa-
yıdıb “Gilan- İnşaatda” çalışıb. 28 sentyabr 2020--ci ildə səfər-
bər edilərək orduya çağırılıb. Döyüş əməliyyatlarında iştirak et-
məsə də, qulluğunu vicdanla həyata keçirib. Dekabr ayının 4- də 
tərxis edilib.
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XƏZƏR FƏRHAD 
OGLU HƏSƏNLI

1996-cı il yanvar ayının 19-
da  Cəlilabad rayonunun Sabira-
bad kəndində anadan olub.

2002-ci ildə Sabirabad kənd 
N. Məmmədov adına 1 nömrəli 
tam orta məktəbin birinci sin-
finə gedib. sonra 2011-ci ildə 
9-cu sinfini bitirdikdən Göyçay 
Dövlət İdarəetmə və Texnologi-
ya  Kollecinin “Yol hərəkətinin 

təşkili” fakültəsində təhsil alıb. 
2015-ci ildə DSX-də həqiqi hərbi xidmətdə olub. 17.01 

2017-ci ildə ehtiyata buraxılıb.
Xəzər hərbi xidməti uğurla başa vurduqdan sonra  təhsilini 

davam etdirmək qərarına gəlir. 2020-ci ildə  sentyabr ayının 19-
da Mingəçevir Dövlət Universitetinin «Nəqliyyat mühəndisliyi» 
fakültəsinə qəbul olan Xəzər Həsənli 3 gün sonra Vətən müha-
ribəsinə yollanıb. 

General Polad Həşimovun qəhrəmancasına şəhid olmasın-
dan sonra orduya könüllü müraciət edən Xəzər Həsənlinin dö-
yüş yolu Vətən müharibəsinin ilk günündən başlayır.  Bir günlük 
toplanışdan sonra Xəzərin də döyüşçü kimi tərkibində olduğu ta-
bor Cəbrayıla aparılır. Döyüşə atıldığı günün səhəri mühasirəyə 
düşən Xəzər 3 günlük mühasirədən sonra,  göstərdiyi qeyri-adi 
qəhrəmanlıqlar nəticəsində azadlığa çıxır və düşmənə qarşı vu-
ruşlarda iştirak edir. Cəbrayıl tam azad olunduqdan sonra Qu-
badlının işğaldan azad olunmasına görə aparılan ağır  döyüşlərin 
iştirakçısı olur. 
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 01.01.2021-ci ilin yanvar ayının 1-də Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamıyla  ordu sıralarından ehtiyata buraxılan 
X.Həsənli   «Cəbrayılın azad olunmasına görə» və «Qubadlının  
azad olunmasına görə»   medalları ilə  təltif olunub.

X.Həsənli hal-hazırda ali təhsilini davam etdirir. 
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TƏVƏKKÜL ATIF 
OĞLU  PƏNALIYEV

1997-ci il sentyab ayının 20-
də də Cəlilabad  rayonunun Sabi-
rabad kəndində anadan olub. 

N.Məmmədov adına 1 saylı  
tam orta məktəbi bitirib.

2015 - 2017-ci illərdə Qusar 
rayonunda N saylı hərbi hissədə 
xidmət edib. RPQ 7  silahını iş-
lətmə üzrə mütəxəssis kimi yeti-
şib.

28 sentyabr 2020-ci ildə Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən  
müharibəyə çağırılan T.Pənalıyev Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı və 
Şuşa istiqamətindəki döyüşlərdə iştirak edib.

Ağır döyüşlər zamanı dəfələrlə ölümlə üz-üzə gələn qəh-
rəman döyüşçümüz və onun silahdaşları düşmənin həmlələrini 
dəf edə, onlara böyük itki verə biliblər. Təvəkkül Arif oğlunun  
döyüş xatirələrində ağrılı anlar yetərincədir. O, xatırlayır: “Bir 
dəfə səngərdə döyüş yoldaşımla birlikdə müşahidə apardıq. Bu 
zaman düşmən tərəfindən atılan tank əleyhinə qurğu ilə müşahi-
də məntəqəmiz vuruldu. Döyüş yoldaşımın bədənin sol  tərəfini 
qəlpə kəsib apardı. Onu təhlükəsiz yerə çıxara bildim”. 

Təvəkkül döyüş əməliyyatları sona çatdıqdan sonra ordu 
sıralarından tərxis olunub. Ali Baş Komandan tərəfindən «Cəb-
rayılın azad olunmasına görə» və «Qubadlının azad olunmasına 
görə» medallarıyla təltif edilib. Müharibədən əvvəl avtomobillə-
rin təmiri ilə məşğul olan qəhrəman döyüşçümüzün hal-hazırda 
iş yeri yoxdur.
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CAVID  MAHIR 
OĞLU ƏSGƏROV

23 fevral 1997-ci ildə Cəlila-
bad rayonunun Sabirabad kəndin-
də anadan olub.  N.Məmmədov 
adına 1 saylı tam orta məktəbin 
məzunudur. 2016-cı ildə həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılıb.  

Xidmət illəri 2016-cı il aprel 
döyüşlərinə təsadüf etdiyindən, 
onda  düşmənə qarşı nifrət hissi 
daha da çoxalıb. 

2020-ci il sentyabr ayının 27-də başlayan «Dəmir yumruq» 
əməliyyatına oktyabr ayının 9-da qoşulan C.Əsgərov  bir həftə-
lik təlimdən sonra döyüşlərə qatılıb. Cəbrayıl, Zəngilan və Xo-
cəvəndin işğaldan azad olunmasında iştirak edib. 

«Cəbrayılın azad olunmasına görə», «Zəngilanın azad olun-
masına görə» medalları ilə təltif olunub.
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SIYASƏT NAIL 
OĞLU XAMIYEV

1996-cı il avqust ayının 1-də 
Cəlilabad rayonunun Sabirabad 
kəndində anadan olub. 

Sabirabad kənd N. Məmmə-
dov adına 1 saylı tam orta məktə-
bi bitirdikdən sonra 2015-ci ildə 
hərbi xidmətə gedib və 2016-cı 
ildə ordudan tərxis edilib.

2020-ci ilin 27 sentyabrın-
da Vətən müharibəsi başlayan-

da Cəlilabad rayon Hərbi Səfərbərli İdarəsi tərəfindən orduya 
çağırılıb. Qısa təlimdən sonra düşmənlə vuruşmaq üçün cəbhə 
xəttinə göndərilib.

Cəbrayıl və Qubadlı rayonları uğrunda gedən döyüşlərin bi-
rində–oktyabr ayının 27-də ağır yaralanıb. Əsgər  yoldaşlarının 
köməyi ilə döyüş meydanından çıxarılıb.

S.Xamıyev göstərdiyi igidliklərə görə Ali Baş Komandan 
tərəfində «Qubadlının azad olunmasına görə» və «Cəbrayılın 
azad olunmasına görə» medalları ilə təltif olunub.

Doğulduğu Sabirabad  kəndində yaşayır.
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NICAT ALMAZ 
OĞLU HƏŞIMOV

1999-cu il aprel ayının 28-də 
Cəliabad rayonu Sabirabad kən-
dində anadan olub. 

Sabirabad kənd Nizami 
Məmmədov adına 1 saylı tam 
orta məktəbi bitirdikdən sonra 
2016-cı ildə həqiq hərbi xidmətə 
yollanıb. Hərbi xidmətini topçu 
olaraq çəkən Nicat 2017-ci ilin 
oktyabr ayında ordudan tərxis 

olunub.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də başlayan Vətən mühari-

bəsinin iştirakçısıdır. Döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıqlar göstə-
rib. Xatirələrini danışmağa vaxt ayırmaq istəmir. Bir arzumuz 
vardı, düşməni məhv etmək, onu da bacardıq, deyir.

Ali Baş Komandan tərəfindən  «Cəbrayılın işğaldan azad 
olunmasına görə» və «Zəngilanın işğaldan azad olunmasına 
görə» medalları ilə təltif olunub. Hazırda anadan olduğu kənddə 
yaşayır. 
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SALEH MƏHƏM-
MƏD OĞLU  
HƏŞIMOV

2000-ci ilin may ayının 28-
də Cəlilabad rayonunun Sabi-
rabad kəndində anadan olub. 
N.Məmmədov adına Sabirabad 
kənd 1 saylı tam orta məktəbdə 
təhsil alıb. 

2018-ci ildə Ağcabədi rayo-
nunda yerləşən “N” saylı hərbi 

hissədə qumbaraatan kimi hərbi xidmət edib.
Ordudan tərxis olunduqdan sonra kənddə təsərüfatla məş-

ğul olub. Tovuz döyüşləri zamanı könüllü olaraq hərbi xidmətə 
yazılıb.

Vətən müharibəsi başlayanda Hərbi Səfərbərlik İdarəsi 
S.Həşimovu ordu sıralarına çağırıb.

Torpaqlarımızın düşmən işğalından azad edilməsi əməliy-
yatına qoşulan Saleh  Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonunun 
düşməndən azad edilməsində fəal iştirakçıya çevrilib, ağır dö-
yüşlərdə iştirak edib.

2020-ci ilin oktyabr ayının 21-də Qubadlının işğaldan azad 
edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəlpə yarası alan Saleh Hə-
şimov ağır əməliyyatdan sonra həyata qayıda bilib və yenidən 
döyüşlərə atılıb.

Müharibə bitdikdən sonra Ali Baş Komandanın sərəncamı 
ilə «Cəsur döyüşçü» və «Cəbrayılın işğaldan azad edilməsinə 
görə» medalları ilə təltif olunan Saleh Həşimov hal-hazırda do-
ğulduğu kənddə yaşayır.
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TƏBRIZ  ILQAR  
OĞLU   

ƏMIRASLANOV

15 fevral 1996-cı ildə Cəlila-
bad rayonunun Sabirabad kəndində 
anadan olub. N.Məmmədov adına 
Sabirabad kənd 1 saylı tam orta 
məktəbin məzunu olub. 

2014-cü ildə hərbi xidmətə ça-
ğırılan T. Əmiraslanov Goranboy 
rayonunda motoatıcı alayda  kiçik 

çavuş rütbəsində qulluq edib. 
2020-ci ilin 27 sentyabrında II Qarabağ müharibəsi başla-

nan günün səhəri, sentyabrın 28-də Hərbi Səfərbərlik İdarəsi 
tərəfindən ordu sıralarına çağrılır. İlk gündən döyüşlərə atılan 
Təbrizin uzun döyüş yolu olur. Füzuli, Hadrut, Xocavənd, Cəb-
rayıl, Qubadlı rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.

Füzuli rayonunda döyüş yoldaşları ilə mühasirəyə düşən 
Təbriz düşmən  snayperi tərəfindən başından vurulur. Xoşbəxt-
likdən hər şey yaxşı qurtarır. 10 günlük tibbi yardımdan sonra 
Təbriz yenidən döyüşlərdə iştirak edir.

Qəhrəman döyüşçü Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə «Cə-
sur döyüşçü» medalı ilə təltif olunub.

Ehtiyata buraxılan kiçik çavuş hal-hazırda doğulduğu kənd-
də yaşayır.
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MƏHƏRRƏM NƏCƏF 
OĞLU ADIŞOV

30 aprel 1998-ci ildə Cəlila-
bad rayonunun Sabirabad kəndin-
də anadan olub. 

N.Məmmədov adına Sabira-
bad kənd 1 saylı tam orta məktə-
bi bitirdikdən sonra 2016-cı ildə 
Tərtər rayonunda “N” saylı hərbi 
hissədə atıcı-qumbaratan vəzifə-
sində həqiqi hərbi xidmətdə olub. 

Hərbi xidmət zamanı uğurlu xidmətə görə dəfələrlə fərqlənib, 
komandanlıq tərəfindən fəxri-fərmanla təltif edilib.

Vətən müharibəsinin ilk günündə Hərbi Səfərbərlik İdarəsi 
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılan M.Adışov Füzuli, Xocavənd, 
Hadrut və Şuşa istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. 

10 yanvar 2021-ci ildə ordudan tərxis olunub.
Döyüşlərdə yanında həlak olaraq şəhidlik zirvəsinə ucalan  

döyüş yoldaşlarını unuda bilmir, onların xatirəsi mənim üçün 
daima əziz olaraq qalacaq, deyir.

Hal-hazırda doğma Sabirabad kəndində yaşayır. 
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TARVERDI   
GÜLVERDI  OĞLU   

ZEYNALOV

30 sentyabr 1997-ci ildə 
Cəlilabad rayonunun Sabirabad 
kəndində anadan olub. 

2003-2014-cü illərdə 
N.Məmmədov adına Sabirabad 
kənd 1 saylı tam orta məktəbi bi-
tirib. 

 Naxçıvanda yerləşən N saylı 
hərbi hissədə sürücü kimi qulluq 

edib. Xidmətdə fərqləndiyi üçün kəşfiyyat bölüyünə göndərilib. 
2017-ci ildə hərbi xidməti başa vuran T. Zeynalov ehtiyata 

buraxılıb.
21 sentyabr 2020-ci ildə Hərbi  Səfərbərlik İdarəsi tərəfin-

dən yenidən təlimlər üçün ordu sıralarına  çağırılır. Qəhrəman 
əsgərimizə Polonez əməliyyat taktiki raket kompleksinin idarə 
olunması tapşırılır.

Vətən müharibəsi başladıqdan sonra düşmənə vurulan ən 
sarsıdıcı zərbələrdə bilavasitə iştirak edib.  2021-ci ilin yanvar 
ayının 10-da ordudan tərxis edilib.

T. Zeynalov müharibə bitdikdən sonra Ali Baş Komandan 
tərəfindən «Ağdamın azad olunmasına görə» medalı ilə təltif 
olunub.

Hal-hazırda RF-nin Novosibirsk şəhərində özəl tikinti sek-
torunda usta kimi çalışır.
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MURAD MIKAYIL  
OĞLU ƏLIYEV

26 may 2000-ci ildə Cəlillabad ra-
yonunun Sabirabad kəndində anadan 
olub. H.Tağıyev adına Sabirabad kənd 2 
saylı məktəbin məzunudur. 

2015-ci ildə Azərbaycan Dəniz 
Akademiyasi nəzdində Dənizçilik kol-
lecinə qəbul olmuş və oranı bitirmişdir.

25 may 2020-ci ildə Sülhməramlı 
Qüvvələr Taboruna yazılan M.Əliyev 
pulemyot manqası heyətində atıcı və-

zifəsində xidmətə başlayıb.
27 sentyabr 2020-ci ildə Ali Baş Komandanın əmri ilə  tor-

paqlarımızın erməni işğalından azad olunması üçün döyüş əmə-
liyyatlarına qoşulub.

Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal işti-
rak edib. Cəbrayılda yaralansa da, bir qədər sonra yenidən  dö-
yüşlərə qayıdıb. M.Əliyevin dediklərindən: «Müharibədə çox 
cətinliklər gördük, ac da, susuz da qaldıq, amma komandirlə-
rimiz daim yanımızda oldu. Can dostum, yaxınım, həm də yer-
limiz şəhid Araz Cəfərovun daim məni qoruması, yaralananda 
belə məni qurtarmağı yadımdan çıxmır. Onun dediyi sözlər hələ 
də qulaqlarımda səslənir.  O, döyüşçü dostlarına, əsgərlərimizə 
deyirdi ki, - şəhid olmaqdan qorxmayın,  yaşayıb axırımızın 
nə olacağını bilmirik, amma şəhid olub Allaha yaxın olmaq ən 
gözəlidir». 
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Onun mənə və mənim tim-
salımda digər əsgərlərə verdiyi 
təsəlli möhtəşəm idi. Döyüş-
lər çox çətin keçdi, heyif, qar-
daşımızı itirdik. Amma Araz 
Cəfərov da, digər şəhid dostları-
mız da daim ürəyimzdə yaşayır. 
Onun timsalında bütün şəhidlə-
rimizə Allah rəhmət eləsin.

Murad Əliyev  Ali Baş Ko-
mandanın sərəncamı ilə «Vətən 
uğrunda», «Cəbrayılın azad 
olunmasına görə», «Qubadlının 

azad olunmasına görə» və «Vətən müharibəsi iştirakçısı» me-
dalları ilə təltif olunub.
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POLAD  ELSEVƏR  
OĞLU  DILAVƏROV

2000-ci il aprel ayının 19-da 
Cəlilabad rayonunun Sabirabad 
kəndində anadan olub. Nizami 
Məmmədov adına Sabirabad 
kənd 1 saylı tam orta məktəbin 
məzunudur.  

2020-ci ilin yanvarında ordu 
sıralarına çağırılımış və baş tuş-
layıcı kimi  Goranboy, sonra isə 
Tərtərdə yerləşən hərbi hissələr-

də xidmət edib.
Onun Vətən müharibəsində iştirakı Tərtərin Tap Qaraqoyun-

lu kəndindən başlayıb. Daha sonra Talışkənd,  Madagiz, Ağuçuq, 
Mübariz postu, Tülküdərəsi, Suqovuşan, Ağdərə istiqamətində 
vuruşaraq qəhrəmanlıqlar göstərib. Ağdərədə qol nahiyəsindən 
yaralansa da, itkilərin çoxluğu səbəbindən tibb məntəqəsinə get-
məyən P. Dilavərov  9 gün ərzində düşmən mühasirəsində qalır. 
Əsgər yoldaşlarının səyi nəticəsində mühasirədən xilas ola bilir.

Polad Dilavərov Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə  «Suqo-
vuşanın azad olunmasına görə» medalı ilə təltif olunub. 
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ÜLVI  ELMIR   
OĞLU  NƏHMƏTLI

2002-ci il may ayının 24-də Cəli-
labad rayonunun Sabirabad kəndində 
anadan olub.

N. Məmmədov adına 1 saylı Sabi-
rabad kənd tam orta məktəbin məzunu-
dur. 

2020-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb 
və müxtəlif hissələrdə qulluq edib.

2020-ci ilin oktyabrında kiçik ça-
vuş Ü.Nəhmətli Zəngilanın işğaldan 
azad olunmasında iştirak edib.

İşğaldan azad olunmuş rayonların 
sərhəd xəttində keşik çəkən Ülvi Nəhmətli Ali Baş Komandanın 
sərəncamı ilə  «Zəngilanın azad olunmasına görə» medalı ilə 
təltif olunub. 
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ISMƏT MEHMAN  
OĞLU MƏMMƏDOV

1993-cü il fevral aayının 12-də 
Cəlilabad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub. N.Məmmədov 
adına Sabirabad kənd 1 saylı tam orta 
məktəbini bitirdikdən sonra 2011-ci 
ilin aprelində  Qazax rayonunda “N” 
saylı hərbi hissədə xidmətə başlayır.

Hərbi sahəyə olan marağı  bir ilin 
tamamında hərbi hissənin kəşfiyyat 
qrupuna seçilməsinə səbəb olub. 6 
aylıq kurs keçdikdən sonra “N” saylı 
hərbi hissədə xidmətini davam etdi-
rib.

2016-cı ilin aprel döyüşlərində Talışkənd istiqamətində 
düşmən təxribatının qarşısını alarkən, böyük qəhrəmanlıqlar 
göstərən mərd oğlumuz aprelin 4-də səhərə yaxın ağır yarala-
nır. Həkimlər qəhrəman snayperçimizin bədənindən 2 güllə, 35 
qəlpə çıxarmaqla hospitalda 5 ağır əməliyyat aparırlar. 

İsmət Məmmədov Ali Baş Komandan tərəfindən «İgidliyə 
görə”, «Vətən naminə» və  «Silahlı qüvvələrin 100 illiyi» me-
dalları ilə təltif olunub.

Mərd döyüşçümüz İsmət Məmmədov MDB ölkələrinin 
təlim kursunda olarkən Rusiya prezidenti V.V. Putin tərəfində 
«92-ci il» medalı ilə də təltif olunub.

Baş Komandan, Vitse–Prezident  Mehriban xanım Əliye-
va, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin general-leytenantı, Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələrin komandanı, Aprel döyüşlərinin və İkinci 
Qarabağ müharibəsinin hərbi rəhbərlərindən biri, Vətən Müha-
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ribəsi Qəhrəmanı Hikmət Mirzəyev  tərəfindən ümumilikdə 12 
fəxri fərmanla təltif olunub.

Prezident təqaüdçüsü olan İsmət Məmmədov hal-hazırda 
Silahlı Qüvvələrdən ehtiyata  buraxılıb. 2-ci qrup əlildir.  Ailəli-
dir, iki övladı var.
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MƏFTUN BALAFƏT  
OĞLU IBRAHIMOV

1986-cı il iyun ayının 24-də Cə-
lilabad rayonun Sabirabad kəndində 
anadan olub.

2003-cü ildə N.Məmmədov adı-
na Sabirabad kənd 1 saylı tam orta 
məktəbi bitirdikdən sonra MN-nin 
“N” saylı hərbi hissəsində Zenit-Ra-
ket Artilleriya batareyasında manqa 
komandiri kimi hərbi xidmətə başla-
yıb. 2005-ci ildə isə SQ-in TTM-də 
gizir hazırlığı kursuna yazılıb. Gizir 

rütbəsi alan M.İbrahimov üç aylıq əlavə kurs keçərək tankçı 
peşəsinin sirlərinə də yiyələnir.                

2016-cı ildə Aprel döyüşlərində fərqləndiyi üçün nazirlik 
tərəfindən Baş gizir rütbəsi alan Məftunun zəngin döyüş təcrü-
bəsi var.

MDB ölkələrinin «Tank Biatlyon yarışı»nda iştirak edən 
M.İbrahimov fərdi etapda I yeri tutub və Rusiyanın Müdafiə na-
ziri S. Şoyqu tərəfindən «Dostluq» medalı ilə təltif olunub.

Vətən müharibəsi başlayanda M.İbrahimov artıq peşəkar bir 
döyüşçü kimi SQ-in diqqət mərkəzində olur və ona mühüm dö-
yüş əməliyyatlarına rəhbərlik etmək tapşırığı verilir.

Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndindən başlayan qanlı dö-
yüş əməliyyatları Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Xocavənd, Laçın 
rayonunun Güləbird kəndinədək davam edir.

İgid döyüşçümüz təkcə bir əməliyytda –Horadizdə döyüşçü 
yoldaşlarıyla birgə düşmənin 21 tankını, 7 BMP-ni və 7 kamazı-
nı (artilleriya vasitələri və şəxsi heyəti daxil olmaqla) məhv edir.
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Şəhid Polkovnik, Milli Qəhrəman Şükür Həmidov tərəfin-
dən «Tank snayperi» ləqəbini almış M.İbrahimov dəfələrlə yük-
sək məbləğdə pul mükafatları və qiymətli hədiyyələr almışdır.

Göstərdiyi igidliklərə görə qəhrəman baş gizirimiz aşağıda 
adları qeyd olunan medallara sahibdir:

1. «Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi 
(1918-2008)» yubiley medalı;

2. «Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi 
(1918-2013)» yubiley medalı;

3. «Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi 
(1918-2018)» yubiley medalı;

4. «10 il qüsursuz xidmətə görə» medalı;
5. «15 il qüsursuz xidmətə görə» medalı;
6. «Dostluq» medalı ( Rusiya Federasiyası);
7. «Füzulinin işğaldan azad olunmasına görə» medalı;
8. «Cəbrayılın işğaldan azad olunmasına görə» medalı;
9. «Döyüşdə fərqlənməyə görə» medalı.
Baş gizir M.İbrahimov Qarabağ müharibəsi veteranıdır. 

Hal-hazırda xidmətini davam etdirir.
Ailəlidir, üç övladı var.
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SAHIB  SABIR   
OĞLU  ŞÜKÜROV 

21 iyul 2000-ci ildə Cəlilabad ra-
yonunun Sabirabad kəndində anadan 
olub. 3-cü sinfədək Sabirabad kəndində, 
növbəti sinifləri isə Bakı şəhəri  Masazır 
qəsəbəsində oxuyub. 

Bakı Peşə Liseyində təhsil alıb. 16 
iyul 2019-cu ildə hərbi xidmətə başla-
yıb. Snayperçi kimi Lələtəpədə qulluq 

edib. 2021-ci ildə xidmətini davam etdirmək qərarı verir və  
MAHHXHQ  kimi çalışır. Kiçik çavuş  S.Şükürov Vətən mü-
haribəsində iştirak edir. Xocavəndin, Füzulinin işğaldan azad 
edilməsində, Hadrut döyüşlərində fəal iştirak edir. 

Hal-hazırda manqa komandiri kimi xidmət edən çavuş S.
Şükürov Ali Baş Komandanın əmri ilə  “Xocəvəndin azad olun-
masına görə”  və  “Füzulinin azad olunmasına görə”  medalla-
rıyla  təltif olunub.
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NAHID  HAMLET  
OĞLU  MƏMMƏDLI

15 iyul 2001- ci ildə Cəlilabad 
rayonunun Sabirabad kəndində ana-
dan olub. Nizami Məmmədov adına 
1 saylı məktəbin məzunudur.

N.Məmmədov hərbi xidmətini 
bitirdikdən sonra gizir kursunu oxu-
yub Vətən torpaqlarının müdafiəsinə 
qalxmışdır.

 Gizir rütbəli hərbçimiz Vətən 
müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, 
Xocavənd rayonları ərazisində mi-
nomyotçu kimi düşmənə qarşı mü-
barizə aparmışdır. Nahid mühasirəyə 
düşür, 3 gün ac və susuz qalır, lakin 
özünü itirmir. Düşmənin 2 tankını sı-

radan çıxaran Nahid 44 günlük Vətən müharibəsinin 42 gününü 
döyüşərək keçirmişdir. Qıçından qəlpə yarası aldığı üçün 1 gun 
yaralı vəziyyətdə huşsuz  qalmış, adını bilmədiyi hərbi qulluqçu 
tərəfindən təhlükəsiz yerə çıxarılmışdır.

Nahid Məmmədov Ali Baş Komandanın əmrilə “Füzulinin 
işğaldan azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad olunmasına 
görə” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Cəsur döyüş-
çü” medallarıyla təltif olunub.

Hal-hazırda xidmətini davam etdirir.
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BAYRAMOV FƏRID 
RÖVŞƏN OĞLU 

1998-ci il 16 dekabrda Cəli-
labad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub.

N.Məmmədov adına Sabira-
bad kənd 1 saylı tam orta mək-
təbi bitirdikdən sonra hərbi xid-
mətdə olub.

2020-ci il 9 oktyabrda səfər-
bərliklə ordu sıralarına çağırılıb. 
Müharibədə aktiv iştirak etməsə 

də, işğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonu ərazisində xidmət et-
mişdir
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ŞAMIL ƏLIFAĞA 
OĞLU NOVRUZOV

1981-ci il noyabr ayının 29-
da də Cəlilabad rayonunun Sa-
birabad kəndində anadan olub.

N.Məmmədov adına Sabi-
rabad kənd tam orta məktəbini 
bitirib.

2000-ci ilin yanvar ayında 
həqiqi hərbi xidmətə çağırılan 
Şamil Novruzov ömrünün növ-
bəti illərini hərbiyə həsr edib. 
Xidmət dövrü bitdikdən sonra 
gizirlik məktəbinə qəbul edilən 

Şamil, 2002-ci il tarixdən milli ordumuzun komandir heyətinə 
qatılıb.

Vətən müharibəsi başlayanda tabeçiliyində olan əsgərləri ilə 
döyüş meydanlarında — Füzuli, Xocavənd rayonları istiqamə-
tində döyüşüb.

Ali Baş Komandan İ.Əliyev qəhrəman komandirimizi “Fü-
zulinin işğaldan azad olunmasına görə”, “Xocavəndin işğaldan 
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edib.

20 illik hərbi xidmət dövründə Baş gizir Ş. Novruzov aşağı-
da göstərilən müxtəlif medallarla təltif olunub:

1. “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi 
(1918-2008)” yubiley medalı;

2. “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi 
(1918-2013)” yubiley medalı;

3. “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi 
(1918-2018)” yubiley medalı; 
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4. “10 il qüsursuz xidmətə görə” medalı;
5. “15 il qüsursuz xidmətə görə” medalı;
6. “ 20 il qüsursuz xidmətə görə” medalı;
7. “Cəsur döyüşçü” medalı.
Bundan əlavə Baş gizir Ş.Novruzov komandanlıq tərəfin-

dən, ümumilikdə beş dəfə fəxri-fərmanla da təltif olunub. 
Şamil Novruzov Vətən müharibəsində baş verənləri xatır-

lasa da, bu barədə danışmaq istəmədiyini, deyir. Müharibənin 
bütün günü ağır və ölüm dolu xəbərlərlə insanları izləyir. Bax-
mayaraq ki, sevincli anlar da var və bu xalqımızın ən qürurlu 
bir gününə, qələbə gününə təsadüf edir. Bütün günlər bir-birinin 
təkrarıdır, bütün günlərdə həyacan, qan-qada qoxusu və düş-
mənə nifrət, ona qalib gəlmək istəyi və bu istəyin gerçəkləşdiyi 
anların sevinci var, deyir.

Qəhrəman baş gizir hal-hazırda Laçın rayonunda hərbi xid-
mətini davam etdirir.

Ailəlidir, iki övladı var.
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ZAMIQ ZAKIR 
OĞLU IMANOV

1987-ci il iyun ayının 
19-da  Cəlilabad rayonunun 
Sabirabad kəndində anadan 
olub.  N.Məmmədov adına 
Sabirabad kənd 1 saylı tam 
orta məktəbi bitirib. 

Hərbi xidmətini baş 
vurandan sonra Z.İmanov 
2014-cü ildə MAXE kimi 
ordu sıralarına qayıdıb.

2016-cı ildə Aprel dö-
yüşlərinin fəal iştirakçısı olan Z.İmanov Vətən müharibəsində 
də iştirak edərək Füzuli, Cəbrayıl, Xocəvənd və Hadrutun işğal-
dan azad olunmasında iştirak edib. Ali Baş Komandan tərəfin-
dən «Füzulinin azad olunmasına görə», «Cəbrayılın azad olun-
masına görə» və «Xocavəndin azad olunmasına görə» medalları 
ilə təltif olunub.

Hal-hazırda Z.İmanov ehtiyatda olan hərbi qulluqçudur. 
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RÜFƏT ISLAM  
OĞLU FƏTULLAYEV

2001-ci il aprel ayının 17-də Cə-
lilabad rayonunun Sabirabad kəndin-
də anadan olub. 

N.Məmmədov adına Sabirabad 1 
saylı tam orta məktəbin məzunudur. 

2018-ci ildə ordu sıralırına ça-
ğırılan R.Fətullayev XTQ-nin sıra-
larında həqiqi hərbi xidmət keçib. 
Onun cəsur döyüşçü kimi yetişmə-
sində, müxtəlif silahlardan bacarıqla 
istifadə etməsində Xüsusi Təyinatlı-
ların tərkibində olmasının müstəsna 
xidməti olub.

Vətən müharibəsinin ilk günlə-
rindən Kəlbəcər, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğaldan azad 
edilməsi əməliyyatlarında iştirak edib, düşmənə sarsıdıcı zərbə 
vurub. Qorxmaz və düşmənə hədsiz nifrəti olan döyüşçü kimi 
tanınıb. 

Rüfət İslam oğlu Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə kəllə-be-
yin travması alsa da, döyüşlərdən çəkilməyib.

Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə «Füzulinin azad olun-
masına görə», «Cəbrayılın azad olunmasına görə» və «Kəlbə-
cərin azad olunmasına görə» medalları ilə təltif olunub. Bundan 
əlavə həmyerlimiz Rüfət Fətullayev III dərəcəli «Hərbi xidmət-
də fərqlənməyə görə» medalı ilə də təltif olunub. 

R. Fətullayev hal-hazırda Bakı şəgərində yaşayır və «Shev-
rolet» şirkətinin servis xidmətində çalışır. 
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ELTUN RÖVŞƏN 
OĞLU IBAYEV

2000-ci ilin iyul ayının 9-da 
də Cəlilabad rayonunun Sabira-
bad kəndində anadan olub. Niza-
mi Məmmədov adına Sabirabad 
kənd 1 saylı tam orta məktəbin 
məzunudur. 

2018-ci ildən orduda  olan 
Eltun  atıcı, daha sonra qumbara-
atan vəzifəsində hərbi xidmətdə 
olub. 2019-cu ildə gizir kursuna 
daxil olan E.İbayev 2020-ci ildə 

hərbi xidmətini tamamlayır, lakin elə həmin il hərbiyə olan ma-
rağı səbəbindən kəşfiyyat bölüyündə kiçik gizir hərbi rütbəsi ilə 
Silahlı qüvvələrin sıralarına daxil olur. 

Az sonra gizir hərbi rütbəsinə layiq görülür. 
Vətən müharibəsi başlayanda gizir Eltun İbayev də bir hər-

biçi olaraq düşmənlə üz-üzə gəlir. Bir neçə strateji yüksəkliklə-
rin azad olunmasında iştirak edir.

Ağbənd kəndində 15 nəfərlik qrupu ilə 7 saat ərzində mü-
hasirədə qalır. Mühasirəni yarsalar da, 2 əsgər, 3 gizir, 1 zabit 
olaraq itkimiz olur.

Hal-hazırda E.İbayev şəhid dostlarının qanı ilə alınan tor-
paqlarda şəhidimizdən birinin adını daşıyan postda xidmətini 
davam etdirir.

Ali Baş Komandanın əmri ilə gizir Eltun İbayev «Zəngila-
nın azad olunmasına görə», «Cəbrayılın azad olunmasına görə», 
«Vətən müharibəsi iştirakçısı» və «Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələr Veteranı»  medallarıyla təltif olunub.
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FƏRID SƏFA OĞLU 
AĞALAROV

1998-ci il yanvar ayının 
21-də  Cəlilabad rayonunun 
Sabirabad kəndində anadan 
olub. Sabirabad kənd 2 saylı 
tam orta məktəbin məzunudur. 

Fərid Səfa oğlu orta mək-
təbi bitirdikdən sonra, 2015-
2019-cu illərdə DSX-nin  
Akademiyasında «Dəniz na-
viqasiya mütəxəssisliyi» ixti-
sası üzrə təhsil almışdır.

Onun ilk iş yeri DSX-nin 
Sahil mühafizəsində olub.

2020-ci ilin 27 sentyabrında başlayan Vətən müharibəsində 
könüllü iştirak edib. 

Qəhrəman hərbçimiz döyüş günlərini belə xatırlayır:  «İlk 
dəfə idi ki, döyüşlərdə iştirak edirdim. Torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda apardığımız haqq savaşının hər bir saniyəsi çox qürur-
verici idi».

Fərid Ağalarovun ilk döyüş yolu Zəngilanın Sarıl kəndində 
yerləşən zastavanın alınması ilə başlayıb. Bundan əlavə, Dövlət 
sərhədinin tamamlanması üçün  Bartaz dağının işğaldan azad 
olunmasında da iştirak edib.

Leytenant Fərid Ağalarov Azərbaycan Respublikasının Ali 
Baş Komandanı tərəfindən «Zəngilanın azad olunmasına görə» 
medalı ilə təltif olunub.

Hal-hazırda hərbi xidmətini davam etdirir. 
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SƏID MÜŞFIQ  
OĞLU QASIMOV

1998-ci ilin dekabr ayının 26-da  
Cəlilabad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub. Nizami Məm-
mədov adına Sabirabad kənd 1 saylı 
tam orta məktəbi bitirdikdən sonra, 
2016-2020-ci illərdə DSX-nin Aka-
demiyasında təhsilini davam etdirib. 
2020-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə 
Akademiyanın  məzunu olub.

Ali hərbi təhsil alan S.Qasımov 
orduda xidmətə  Zaqataladan başlayıb.

Vətən müharibəsi başlayarkən könüllü olaraq cəbhəyə get-
mək üçün müraciət edən leytenant Səid Qasımov müharibə bit-
dikdən sonra da  işğaldan azad olunmuş rayonların mühafizəsin-
də iştirak edib.

Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə Leytenant Səid Qası-
mov «Zəngilanın azad olunmasına görə» medalı ilə təltif olu-
nub. Qəhrəman leytenant hal-hazırda Qubadlı rayonda SDM-nin 
rəisi vəzifəsində xidmət edir.
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NEMƏT  XOSROV 
OĞLU ƏLƏKBƏROV

6 mart 1982-ci ildə Cəlilabad 
rayonunun Sabirabad kəndində 
anadan olub.

N.Məmmədov adına Sabira-
bad kənd 2 saylı tam orta məktə-
bi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə 
yollanıb. 

2005-ci ildə SQ-in TTM-də gizir hazırlığı kursuna yazılıb. 
Gizir rütbəsi alan N. Ələkbərov müxtəlif bölgələrdə xidmət edib

2015-ci ildə zabit kursunu müvvəfəqiyyətlə bitirdiyi üçün 
kiçik leytenant hərbi rütbəsi almış və 1 il sonra Aprel döyüşlə-
rində, Tərtər – Ağdam istiqamətində döyüşlərdə iştirak etmişdir.

Vətən müharibəsi başlayanda tabeçiliyində olan 30 nəfər-
lik şəxsi heyətlə «Ohanyan xətti»nin yarılmasında iştirak edən 
N.Ələkbərov bir neçə döyüşçü yoldaşını itirir.

Nemətin dediklərindən: «Bu gün həm ailəmin, həm xalqı-
mın, həm də Ali Baş Komandanın qarşısında alnıaçıq, üzüağam. 
Müharibə günlərində verilən tapşırıqları tam yerinə yetirdik. 
İtkilərimiz çox olsa da, geri çəkilmədik. Allah bütün şəhidləri-
mizə rəhmət eləsin».

Qəhrəman zabit döyüşlərin birində  ağır yaralansa da, ona 
verilmiş döyüş tapşırığına rəhbərliyi sonacan davam etdirmişdir.

Baş leytenant Nemət Ələkbərov Ali Baş Komandanın sərən-
camı ilə  «10 il qüsursuz xidmətə görə», «15 il qüsursuz xidmətə 
görə», «Cəsur döyüşçü» və «Suqovuşanın azad olunmasına 
görə» medalları ilə təltif olunub.

N.Ələkbərov hal-hazırda xidmətini davam etdirir. Ailəlidir, 
3 övladı var.
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ƏLI  HAFIZ   
OĞLU  HÜSEYNOV

5 oktyabr 1995-ci ildə Cəlilabad 
rayonunun Sabirabad kəndində ana-
dan olub.

Sabirabad kənd 1 saylı tam orta 
məktəbin məzunudur. Orta məktə-
bi bitirdikdən sonra, 2013-2017-ci 
illərdə DSX Akademiyasında «Sər-
həd zastavalarının və sərhəd komen-
dantlıqlarının tətbiqi» ixtisası üzrə 

təhsil alıb. Bundan əlavə,  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixti-
sası üzrə də təhsili var.

2017-ci ildən 2018-ci ilə qədər Şəmkir sərhəd dəstəsində 
zastava rəisinin muavini, 2018-ci ildən bu günə qədər isə Qazax 
əlahiddə sərhəd diviziyasında–düşmənlə üz-üzə döyüş postunda 
xidmət edir. Vətən müharibəsi başlanan vaxt baş leytenant Əli 
Hüseynov Qarabağa getmək üçün dəfələrlə müraciət etməsinə 
baxmayaraq komandirləri «Sən, onsuz da, burada – erməni ilə 
üz-üzəsən «, -deyirlər.

Müharibə vaxtı düşmən bütün istiqamətlərdən, Əlinin xid-
mətdə olduğu Tovuzdan da təxribat törətməyə cəhd edir. Bu  təx-
ribatlardan biri də onun  xidmət etdiyi döyüş postu istiqamətində 
olur. Şəxsi heyətin nahar yeməyi zamanı edilən hücumda şəxsi 
heyəti komandayla qaldırır. Şəxsi heyət dərhal silahlanaraq dö-
yüş üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Ərazinin kəşfi zamanı düşmən 
tərəfindən 2 ədəd iriçaplı mərminin xidməti  əraziyə atılması 
faktı aşkarlanır. Mərmilərin ikisi də qeyri-yaşayış binalarının 
üzərinə düşür. Şəxsi heyət zərər görmür.

Baş leytenant Əli Hüseynov hal-hazırda Qazax əlahiddə 
sərhəd diviziyasında zastava rəisi vəzifəsində Vətənə xidmətini 
davam etdirir.
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I   QARABAĞ  MÜHARIBƏSI   
IŞTIRAKÇILARI

SAKIT CƏLAL  
OĞLU HÜSEYNOV 

13 oktyabr 1972-ci ildə Cəlilabad ra-
yonunun Sabirabad kəndində anadan ol-
muşdur. Sabirabad kənd orta məktibini 
bitirdikdən sonra Cəlilabad rayon Peşə 
məktəbində

Rabitə və Qaynaqçı peşələrinə 
yiyələnmişdir.

1994-cü ildə  hərbi xidmət zamanı 
Tərtər-Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə bölük rabitəçi-
si kimi iştirak edir. Aprel ayının 24-də rabitəçisi olduğu bölük 
düşmənin güclü təzyiqinə məruz qalır və mayor rütbəli bölük 
komandiri şəhid olur. Bundan istifadə edən düşmən hücumunun 
kəsərini bir az da artırır.

Əsgər Sakit Hüseynov həmin gün itkin düşür. Bu günədək 
haqqında heç bir məlumat alınmır.
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ZAUR  ƏZIZAĞA  
OĞLU  NOVRUZOV

18 fevral 1974-cü ildə Cəli-
labad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub.

Orta məktəbi Sabirabad 
kəndində oxuyan Zaur savadı ilə 
digər həmyaşıdlarından fərqlə-
nib. Müəllimlərinin sevimlisi 
olub. Ali təhsil almaq arzusuyla 
yaşayan Zaur  Novruzov I Qara-
bağ müharibəsinin iştirakçısına 
çevrildi. Vətənin müdafiəsinə 
qalxan Zaur Novruzov 1994-cü 
ilin ilk ayında düşmənlə ağır dö-

yüşlərdə üz-üzə gəlir. Şişqayanı düşmən tapdağından azad edil-
məsində fəal iştirak edir.. 

Həmin döyüşlər zamanı Zaur Novruzov itkin düşür. Bu 
günədək haqqında heç bir məlumat alınmır.

 



69

BALABƏY AĞAŞ 
OĞLU SƏFƏROV

1961-ci ilin dekabr ayı-
nın 12-də Cəlilabad rayonu-
nun Sabirabad kəndində ana-
dan olub. 1969-cu ildə həmin 
kənddə 1-ci sinfə gedib. 1976-
cı ildə komsomol sıralarına 
daxil olub. 1977-ci ildən mək-
təb komsomol təşkilatının ka-
tibi seçilib, məktəbin ictimai 
həyatında yaxından iştirak 
edib. 1979-cu ildə orta məktə-
bi əla qiymətlə bitirmişəm.

1980-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. 1981-ci ildə Al-
maniya Demokratik Respublikasının Forstçina qəsəbəsində yer-
ləşən  ,,Praporşiklər» məktəbinə qəbul olunub və 1982-ci ildə 
oranı əla qiymətlə bitirib.

Balabəy Səfərov həyatının hərbçi anlarını belə xatırlayır:
“1992-ci ilə qədər Sovet Ordusunda xidmət etmişəm. 1992-

ci ildən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində xid-
mətə başlamışam. Bölük komandiri kimi öz bölüyümdə Yaş-
mada yerləşən silah sursat ambarın rus hərbiçilərindən  təhvil 
almışam. Bir ay orada qayda-qanun yaradaraq, hərbi hissəni baş 
leytnant (indi ehtiyatda olan palkovnik) Hafiz Qaraşova təhvil 
verib, hissəylə birlikdə stansiya Mingəçevirdə bir ay əsgərlərə 
faktiki təlimlər keçib, Qarabağa mənfur düşmənlərlə  mühari-
bəyə yollanmışıq. Ağdərə istiqamətində döyüşlərə başlayıb Ar-
tunoqomer kəndini azad edərək orada dayandıq. Vaqaus kəndi-
nin qarşısında yerləşən yüksəklikdə erməni hərbi taboru bizim 
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movqelərimizi atəş altında saxlayırdı. Mən 5 nəfər əsgərlə kəş-
fiyyata meşədən keçərək getdik. Erməni dilin bilən Məmmədov  
Bəxtiyar adlı əsgərimi də özümlə aparmışdım. Mən xəritədə 
ermənilərin bütün mövqelərini qeyd edib geri qayıdanda tağım 
komandiri mənə məlumat verdi ki, polkovnik Rövşən Cavadov 
məni gözləyir. Polkovnikin yanına  gəlib raport verib özümü 
təqdim edəndən sonra palkovnik R.Cavadov mənimlə yenidən 
ora getməyi xahiş etdi.

 Biz birlikdə ora getdik. Hər bir şeyi özü gördükdən sonra   
məndən soruşdu.

-Buranı nə vaxt ermənilərdən azad edə bilərsiniz? 
Mən cavab verdim ki, biz sabah saat 5-in yarısında burada 

olacağıq. Həmin vaxtdan saat 6-ya kimi artileriya  atəşləriylə 
ermənilərin mövqelərini vursunlar. Biz saat 6-da hücuma keçə-
cəyik. Elə də oldu.

Həmin döyüşdə biz erməni taborunu darmadağın etdik. Kül-
lü miqdarda silah və sursat ələ keçirdik.

Ən maraqlı hadisələrdən biri isə,  həmin döyüşdə özünü itir-
miş bir erməni kapitanı məni görəndə qumbaranın qoruyucusun 
çıxarmadan mənə tərəf tulladı. Qumbara topuğuma dəydi. Hə-
min kapitandan başqa bir baş leytinantı da əsir götürdük. On-
ların hər ikisi Rastov erməniləri idi. Bir çox döyüşlərdə iştirak 
etmişəm. 2002-ci ilin yanvar ayının 23-dən ehtiyyata buraxılmı-
şam.

“Bir erməni batalyonunu məhv etdik…”

“Bu millət qırılmalıdır!” dediyi anda...
- 1992-ci ilin may ayında Qarabağın çətin zamanlarında 

Azərbaycana qayıtmışam. Həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış əs-
gərlərin birinci bölüyünün komandiri olmuşam. Üç ay hazırlıq 
keçdikdən sonra, səhv etmirəmsə, indiki adı Şəhriyar olan kənd-
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də azadlıq uğrunda döyüşlərə başlamışam.
- İlk döyüşünüzü necə xatırlayırsınız?
- İlk döyüşdən öncə bunu deyim ki, Göytəpədəki hərbi hissə-

nin silahlarını, ağır texnikasını milli orduya təhvil vermək üçün 
azərbaycanlı zabitlər tərəfindən əməliyyat keçirilmişdi. 1990-cı 
ildə erməni hadisələrindən sonra bizə qarşı aqressiv münasibət 
bəslənməyə başlandı. O vaxtlar biz, zabit heyəti siyahısında get-
diyimizə görə silahlara sarılmışdıq. Texnikanın kənara çıxma-
ması üçün qrup yaradılmışdı. O qrupa rəhbərlik edirdim. Həmin 
ərəfələrdə biz Şuşaya 5.45 çaplı avtomat güllələri, zirehli ge-
yimlər və silah-sursat göndərirdik. Bir gün bir rus millətçisi ilə 
Sumqayıtdan olan Tofiq adlı bir azərbaycanlı kapitan “Bu millət 
qırılmalıdır” dediyi anda içəri girdim. Onları bir cərgəyə düzdüm 
və hərbi hissə komadirini çağırtdırdım. Səhərisi gün partiya icla-
sında onların partiyadan xaric olunması təklif olundu. Doğrudur, 
həmin anlarda Kommunnist Partiyasının elə də əhəmiyyəti yox 
idi, amma Sovet ordusu üçün zabitin partiya sıralarından qovul-
ması xəcalət idi. Sonradan partiya sıralarına geri qaytarılmaları 
üçün məndən xahiş etdilər, amma qəbul etmədik. O zamanlar 
sonradan müdafiə naziri olmuş Dadaş Rzayev bizdən xahiş etdi 
ki, silahların qorunub saxlanmasında onlara köməklik edək. O 
silahlar bizə nə vaxtsa lazım olacaq. Generala dedim ki, siz nara-
hat olmayın, silahlar etibarlı əllərdədir. Buradan bir silah da kə-
nara çıxmayacaq və elə də oldu. İndiki Göytəpə şəhərində olan 
hərbi hissənin bir silahının da kənara çıxmasına imkan vermə-
dik. 1992-ci ildə düşündüm ki, müharibəyə getməliyəm.

Təlimlərdə çox çətinliklər çəkmişdik, amma ilk döyüş çox 
asan keçdi. Bir gündə 3 kənd boşaltdıq. Ən çox itkini 1992-ci 
ilin dekabrında gedən döyüşlərdə vermişdik. Mən də yaralan-
mışdım. Bir şəhidimiz də olmuşdu.

Rövşən Cavadovla kəşfiyyatda
- Necə oldu ki, yaralandınız?
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- Öz səhvimin ucbatından oldu. İlk dəfə idi ki, dəbilqəni 
başımdan çıxarırdım, o zaman da mina qəlpəsi başıma tuş gəl-
di. Ağdərə rayonu Vaqaus kəndindəki yüksəklikdən bizə döyüş 
sursatlarının, ərzağın gətirilməsinə imkan verilmirdi, minaatan-
larla vururdular. Həmin ərəfələrdə polkovnik Rövşən Cavadov 
öz qrupu ilə cəbhə xəttinə gəlmişdi. Onunla birlikdə kəşfiyyata 
çıxdıq. Həmin yerləri yoxladıqdan sonra xəritədə düşmənin yer-
ləşdiyi bütün hərbi hissələrin qeydiyyatını apardıq. Səhəri gün 
döyüşə hazırlaşdıq və düşmənin arxa tərəfinə keçdik. Bir erməni 
batalyonunu orada məhv etdik və 2 zabit əsir götürüldü. Onlar-
dan biri Rostovdan gəlmiş baş leytenant idi, digəri isə İrəvan 
ermənisi. Həmin zabitləri indiki Baş Qərargah rəisi, o vaxtkı 
“N” saylı hərbi hissənin briqada komandiri olmuş Nəcməddin 
Sadıqova təhvil vermişdim.

- Keçmiş döyüşçü yoldaşlarınızla əlaqəniz varmı?
- Bəli, var. 20 Yanvar günlərində Şəhidlər Xiyababnında top-

laşırıq. Dostluq münasibəti var, bir-birimizin evinə gedib-gəlirik.
- Döyüşəndə rütbəniz nə idi?
- Gizir olmuşam.
- O vaxt texnika var idimi?
- Özümüzdə texnika yox idi. Bizə köməyə gələn yardımçı 

texnikalar, peyklər, tankçılar var idi. Dağ rotası idik, dağlarda 
döyüşürdük. O sahə üzrə ixtisaslaşmış tabor idik. Bizə lazım 
olanda hərbi artilleriya kömək edirdi.

Bir dəfə polkovnik mənə dedi ki, sizi buraxmayacam. Rusi-
yada qalıb, burada xidmət etməlisiniz. Sizin kimi işçini özümlə 
aparacağam. Güldüm. Dedim ki, onda siz məni çox gözləməli 
olacaqsınız. Elə həmin gün Bakıya gəldim. Müdafiə Nazirliyin-
də kadrlar şöbəsinin rəisi ilə görüşdüm və dedim ki, Azərbay-
can Ordusunda xidmət etmək istəyirəm. Məni “N” saylı hərbi 
hissəyə göndərdilər. Orada gənc əsgərlər idi. 3 ay Mingəçevir 
stansiyası deyilən yerdə Sovet ordusundan qalma poliqonda ha-
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vadan müdafiə, səngərdən güllə atmaq, səngər qazmaqla bağlı 
hazırlıq keçib döyüşə getdik.

Mayböcəyi, atamı gətir...
6-7 aydan sonra bir günlük evə gəldim. Sonbeşik qızım 

körpə uşaq idi. Mayböcəyi götürüb, “get atamı gətir” dediyi 
anda içəri girdim. Sevinə-sevinə qardaşına deyirdi ki, qaqaş, gö-
rürsən, mayböcəyi getdi atamı gətirdi. Həmin zamanlarda əksər 
azərbaycanlılar düşünürdü ki, torpağımız azad olunmalıdır. Fi-
kirləşirdik ki, bu gün torpağımız əldən gedərsə, bizim yaşamağa 
haqqımız yoxdur. Döyüşlərdə rahat vuruşmağımda ailəm mənə 
dəstək olub. Bilirdim ki, mən olmasam da, ailəmi yerbəyer edən 
həyat yoldaşım var. Ona ömrüm boyu minnətdaram.

- Sizin batalyonda qadın döyüşçülər var idimi və əsgərlə-
rinizin onlara münasibəti necə idi?

- Mənim bölüyümdə indiki Şabran rayonundan Leyla 
Cəfərova adında tibb bacısı var idi. Qadın döyüşçülər əsgərlər-
lə bərabər ön sırada gedirdilər. Əsgərlər də bundan ruhlanırdı. 
Leyla Cəfərova bir kişi kimi həmişə döyüşlərə ön sıraya atılardı. 
Əsgərlərin yaralarını necə sarıması, bir əsgər kimi döyüşməsi 
həmişə yadımdadır. Leyla kimi qadınlarımızla hər zaman fəxr 
etmişəm.

- Hər döyüşdə komandirlər öndə gedirlər. Amma hər ko-
mandirin döyüşçülərin içində xüsusi rəğbət bəslədiyi döyüş-
çü olur. Bu, filmlərdə də belədir. Döyüş zamanı yaralanan 
döyüşçü son sözünü komandirə deyir. Sizdə də buna bənzər 
hallar olubmu?

- Ağcabədi rayonundan Məmmədov soyadlı bir əsgərim var 
idi. O əsgər 4 dəfə yaralanmışdı. Həmişə də tam sağalmamış 
hospitaldan qaçıb döyüşə gəlirdi. Onların evində də olmuşam. 
Atası xəstə idi. Ona həmişə deyirdim ki, sən niyə sağalmamış 
döyüşə qayıtdın? Deyirdi, burada öz əsgər yoldaşlarımı qoyub, 
hospitalda qala bilməzdim. Əsgərlər hamısı mənim üçün eyni 
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idi. Ayrı-seçkilik aparmırdım.
Bir əsgərim döyüş vaxtı şəhid olmuşdu. Yaralı əsgərlərim 

çox olub. Məmmədov soyadlı həmin əsgərim axırıncı dəfə ya-
ralananda mənə dedi ki, ölsəm, məni şəxsən özün aparıb, bizim 
kənddə dəfn edərsən. Ona demişdim ki, sən ölməyəcəksən, ya-
şayacaqsan. Ona görə yaşamalısan ki, mən ölsəm, sən mənim 
meyitimi buradan çıxardarsan. O, hazırda da yaşayır, bizneslə 
məşğuldur.

Deyirdilər ki, qoç Koroğlu gəldi
- Erməni döyüşçülərinə necə qalib gəlirdiniz? Azərbay-

can döyüşçüsü ilə erməni döyüşçüsünün fərqi nədə idi?
- Erməni döyüşçülərində qorxaqlıq var. Sırf erməni döyüş-

çüləri bizimlə vuruşmurdu. Bizə qarşı vuruşan ruslar, başqa yer-
lərdən tutulmuş muzdlu əsgərlər idi. Bizim əsgərlərdə vətənə 
bağlılıq var. Çünki biz öz torpaqlarımızın uğrunda vuruşurduq. 
Yadıma gəlmir ki, hansısa əsgərim fərarilik etsin. Əsgərin birini 
döyüşdən saxlayanda ki, sən bir az nasazsan, yaralısan, oturub 
uşaq kimi ağlayırdı. Deyirdilər ki, mən bu torpaqda böyümüşəm 
və bu torpaq uğrunda ölməliyəm. Bəlkə də mənim verdiyim tər-
biyə başqa idi. Ona görə heç bir döyüşdə fərari görmədim. Arada 
cızmaqaralar edirdim. Vətənpərvər şeirlər yazırdım. Döyüşdən 
qabaq bəzən onları oxuyanda uşaqlar deyirdilər ki, qoç Koroğlu 
gəldi. Əvvəl oxuyacaq, sonra döyüşə girəcək.

- Bir tərəfdə ailə-uşaq, digər tərəfdə Qarabağ. “Getmə, 
ölərsən” deyərək etiraz edən olmuşdumu? Döyüşdə olduğu-
nuz zamanlarda həyat yoldaşınızla məktublaşırdınızmı?

- Mən Azərbaycan ordusuna gələndə yoldaşıma dedim ki, 
döyüşlərə gedəcəm. Güldü ki, yenə dəliliyinmi tutdu?! Dedim, 
yox, mən burada qala bilmərəm. Səhəri günü üç yoldaşıma de-
dim ki, döyüşə getmək istəyirəm. Mənimlə getmək istəyən var-
sa, Azərbaycan Ordusuna xidmət edək. Həmin sözü zabit yol-
daşlarım hərbi hissə komandirinə çatdırmışdılar.
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Bir az mütaliə ilə məşğul olsunlar
- Son döyüşünüzü necə xatırlayırsınız?
- Son döyüşüm 1992-ci ildə Ağdərə rayonunun Artunaqa-

mer kəndinin qarşısındakı yüksəklikdə olub. Biz qalib idik. Bir 
nəfər gəlib dedi ki, burada ancaq sizin bölük qalıb, hamı geri 
çəkilib. Mühasirəyə düşmək anındasınız, siz də geri çəkilməli-
siniz. Döyüşü udduğumuz halda bizi geri çağırdılar. Bu, mənə 
müəmmalı qaldı. Ondan sonra torpaqlarımız hissə-hissə ermə-
nilər tərəfindən işğal olunmağa başladı.

- Nə vaxt tərxis oldunuz?
- 2001-ci ildə tərxis olundum. Təqaüdə çıxdım. Rəhmətlik 

Məmməd Arazın şeiri yadıma düşdü:
“Vətən mənə oğul desə nə dərdim,
Mamır olub, qayasında bitərdim”.
Bu gün vətənin mənə ehtiyacı olarsa, yenə də silaha sarılıb 

torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərə getməyə hazıram.
- Övladlarınızdan yolunuzu davam etdirən varmı?
- Mənim iki qızım, bir oğlum var. Kiçik qızım tarix müəl-

liməsidir. Oğlum maliyyə işçisi idi. 3-4 aydır ki, işlərində ixtisar 
getdiyinə görə işləmir. Oğluma təklif etmişdim ki, yolumu da-
vam etdirsin. Gülüb demişdi ki, biz sənin üzünə həsrət qalmış-
dıq. İstəmirəm ki, övladlarım da ata üzünə həsrət qalsınlar. Öz 
düşüncəsi idi, qarışa bilməzdim. Amma yenə də deyirəm, vətənə 
hər zaman lazımıq.

- Əgər rejissor olsaydınız, Azərbaycan-erməni savaşına 
aid filmi necə çəkərdiniz? Və həqiqi savaş ilə bizim televizi-
yada gördüyümüz savaşı necə müqayisə edərdiniz?

- Bilirsiniz, həqiqi döyüşü kinoya gətirmək qeyri-mümkün-
dür. Dünyanın ən güclü kino rejissorunu, aktyorunu gətirsəniz 
belə, bu, mümkünsüzdür. Düzdür, oxşatmaq olur, amma görmək 
lazımdır. Əgər mən kino rejissoru olsaydım, o həyatı yaşadığıma 
görə, bəlkə də 20-30% təsvir edə bilərdim.



76

- Qarabağ müharibəsindən qayıtdıqdan sonra nə işlə 
məşğul oldunuz? Dövlətin hansı imtiyazlarından yararlanır-
sınız?

- 500 manat civarında təqaüd alıram. Təqaüdə çıxandan son-
ra kiçik biznes qurmuşam.

- Bugünkü Azərbaycan gəncliyindən razısınızmı? İndiki 
gənclərə nə demək istərdiniz?

- Son zamanlar texnikanın inkişaf etməsindən dolayı gənc-
lərimiz buna meyillidir. Bir az mütaliə ilə məşğul olsunlar. Azər-
baycan gənclərinin əksəriyyətindən razıyam. Ünsiyyət qurdu-
ğum gənclər var. Ali Baş Komandan əmr verərsə, biz döyüşlərə 
gedəcəyik. Azərbaycan gəncləri kişilik məktəbi keçiblər.

- Sizcə, Azərbaycan torpaqları sülhlə geri qaytarıla bilər, 
yoxsa savaş lazımdır?

- Sülh yolu ilə heç vaxt geri qaytarılmayacaq. Torpaqların 
qaytarılması üçün silaha sarılmaq lazımdır. Əgər torpaqlarımızı 
geri qaytarmaq istəyiriksə, döyüşməliyik.

Nihad Cəbrayıl
Axar.az 2015.05.07
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ZAUR QILINC 
OĞLU   

MƏMMƏDOV 

1970-ci il sentyabr ayının 
1-də  Cəlilabad rayonunun Sabi-
rabad kəndində anadan olub. 

Sabirabad kənd orta məktə-
bində təhsil alıb. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra, 1976-1986-
cı illərdə K.A.Timiryazev adı-
na Moskva Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyasnda ali təhsil alan 

Z.Məmmədov  mühəndis-mexanik kimi Moskva vilayətinin Po-
dolsk rayonunda baş mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.

1992-ci ilin may ayında vətənə qayıdan Z.Məmmədov  kö-
nüllü olaraq ordu sıralarına daxil olub və  zabit kimi qulluq et-
məyə başlayıb. 12 il ərzində yalnız döyüş bölgələrində  xidmət 
edir. Tağım komandiri, bölük komandiri, taborun qərargah rəisi, 
briqadanın xidmət rəisi vəzifəsinədək yüksəlib.

2003-cü ildə  mayor rütbəsilə ordudan tərxis olunub.
Mayor Zaur Məmmədov 1-ci Qarabağ müharibəsində Qu-

badlı, Laçın, Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə 
iştirak edib.

Döyüşlər zamanı iki dəfə kontuziya alıb.
Cənab Prezident tərəfindən «İgidliyə görə» və «Vətən na-

minə» medalları ilə təltif olunub.
Zaur Məmmədov hal-hazırda “Azərsu” Açıq Səhmdar Cə-

miyyətinin Biləsuvar rayonu üzrə idarəsinin rəisi kimi əmək fəa-
liyyətini davam etdirir.
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CABBAR  KAMIL  
OĞLU  IBAYEV

20 iyul 1975-ci ildə Cə-
lilabad rayonunun Sabirabad 
kəndində anadan olub.

N.Məmmədov adına Sa-
birabad kənd 1 saylı tam orta 
məktəbin məzunudur. 1993-cü 
ilin iyulunda  Astara rayonun-
da “N” saylı hərbi hissədə hər-
bi xidmətə başlayıb.

1994-cü ilin 11 yanvarın-
da  Beyləqan, daha sonra Xo-
cəvənd istiqamətində gedən 
döyüşlərdə iştirak edib.

Döyüş zamanı avtomat, qrantomyot və digər ağır çaplı silah-
lardan məharətlə istifadə edib. Xatırlayır ki, 1994-cü ilin yanvar 
ayının 26-dan 27-nə keçən gecə  ermənilərlə  döyüşdə ağır itkilər 
veriblər. Bunlara baxmayaraq, Şişqayanı düşməndən xilas edən, 
tərkibində Cabbarın da olduğu dəstəyə kömək gəlməyib. Yüksək-
liyi az qüvvə ilə  8 saat əldə saxlayıblar. Həmin döyüşlərdə bir 
yerdə döyüşə atıldığı həmkəndlisi  Zaur Novruzov itkin düşür.

Həmin döyüşdə ümumilikdə 23 nəfər əsgərimiz əsir düşüb. 
Sonradan 8 nəfəri geri qaytara biliblər.

Cabbarın döyüş yoldaşları öldürdükləri muzdluların me-
yitlərini  götürüblər ki, əsir düşən əsgərlərimizlə  dəyişsinlər. 
Amma ermənilər həmin meyitlərə yiyə durmayıb.

Düşmən tərəfdən Arsen adlı bir milisi əsir götürüblər.
Mayın  9-da yenidən döyüş olur, amma döyüş yarımçıq sax-

lanılır, dəstəni geri çağırılırlar. 
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1994-cü ilin may ayının 12-də hücum əməliyyatları dayansa 
da, ara-sıra atışmalar, döyüşlər olurdu, deyir Cabbar Kamil oğlu. 
Belə döyüşlərdin birində,  mayın 9-da yaralansa da, hərbi hissə-
ni tərk etmir, orada da müalicə alır

Cabbar 1997-ci il iyul ayının 21-də ordudan tərxis olunub. 
Cabbar İbayev İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmək 

üçün müraciət etsə də, orduya çağırılmayıb.
Müharibə veteranımız iki övlad atasıdır.
Cəlilabad rayonun Qarazəncir kənddində iaşə obyekti işlədir.

AZAD  GÜLHÜSEYN  OĞLU  ABBASOV

20 yanvar 1975-ci ildə Cəlilabad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub. Sabirabad kənd 1 saylı tam orta məktəbin 
məzunudur.

Azad I Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Bir çox əra-
zilərimizin düşmənin təcavüzündən müdafiə olunmasında işti-
rak edib. Döyüşlərin birində başından qəlpə yarası alıb, qulaq-
ları tutulub.

 1997-ci ildə Ordudan tərxis olunub. Müharibə vaxtı mina-
axtaran, mühəndis-istehkamçı olub. 

HABIL ALIŞAN OĞLU FƏTULLAYEV

16 fevral 1974-cü ildə Cəlilabad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub.

Naxçıvan MR Sədərək rayonu ərazisində xidmətə başlayıb. 
Tank idarə edib. Sədərəyin müdafiə və mühafizəsində iştirak 
edib.
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ISLAM TAPDIQ  
OĞLU FƏTULLAYEV

28 yanvar 1965-ci ildə Cəlilabad rayonunun Sabirabad kən-
dində anadan olub.

Məktəb illərində boks idman növü ilə  məşğul olub.
2 dəfə yeniyetmələr arasında keçirilən yarışda birincilik qa-

zanıb.
1993-cü ilin aprel ayının 17-də də  Cəlilabad rayon Hərbi 

Komissarlığına könüllü ərizə yazmış və müharibəyə yola düş-
müşdür. Füzuli rayonunda milli ordunun tərkibində tank koman-
diri vəzifəsini icra etməyə başlayıb.

Qızılqaya, Xatınbulaq, Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə 
iştirak edib. Qanlı döyüşlər zamanı 3 dəfə kəllə-beyin travması 
alsa da, döyüş meydanını tərk etməyib.

Müharibə veteranımız hal-hazırda kənddə yaşayır, təsərrü-
fatla məşğuldur.

Adları aşağıda qeyd edilən şəxslər də I və II Qarabağ 
müharibəsinin iştirakçılarıdır  
Babayev Xəyyam Nadir oğlu 
Əliyev Qurban Xanbala oğlu 
Səfərov Yalçın Ağaş oğlu 
Səfərov Rafael Ağaş oğlu 
Əliyev İlqar Qəfər oğlu 
Məmmədov Telman Baləhməd oğlu 
Məmmədov Eldar Qılınc oğlu (MN-nin polkovniki. 
Lələtəpə və II Qarabağ müharibəsininin iştirakçısı) 
Mahmudov Kamran Tofiq oğlu (II Qarabağ 
müharibəsinin iştirakçısı)
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ƏFQANISTANDA  HƏRBI   
XIDMƏT  KEÇƏNLƏR

1979-1989-cu illəri əhatə edən Əfqa-
nıstan müharibəsində 7500 azərbaycan-
lı iştirak edib. Onların 208 nəfəri mühari-
bədə həlak olub. Həlak olanlardan biri də 

 1969-cu ildə Cəlilabad rayonu-
nun Sabirabad kəndində anadan olmuş 
NİZAMİ MƏMMƏDƏLİ OĞLU 

MƏMMƏDOVDUR.. 
Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılmış Ni-

zami Məmmədov döyüş zamanı şəhid olmuşdur. Sabirabad 
kənd 1 saylı tam orta məktəb hal-hazırda onun adını daşıyır.

OQTAY MÜCTƏBA OĞLU ƏLIYEV

1964-cü il dekabr ayının 16-da  Cəlilabad rayonunun  Sabi-
rabad kəndində doğulub. Kənd orta məktəbimi bitirib.

1982-ci ilin payızında hərbi xidmətə çağırılır. Özbəkistanın 
Termest şəhərində Sovet Ordusu sıralarında  qulluq edib. Sonra-
dan hərbi hissələri  Əfqanıstana — Xayratun adlı yerə köçürü-
lüb. “Basmaçı” adlandırılan qüvvələr Sovet qoşunlarının burada 
olmasını istəmədiyi üçün onlardan  qorunmaq lazım gəlir, sədlər 
düzəldirlər. 3-5 nəfərlik “Basmaçı” dəstəsi böyük bir hərbi his-
səni məhv etməyə qadir olub. 

Hər gün təlim keçib düşmənlə mübarizəyə hazırlaşıblar. 
Şəraitsizlikdən əziyyət çəkən şəxsi heyət arasında hətta intihar 
edənlər də varmış. Lakin Oqtay və digər beynəlmiləl döyüşçülər 
dözüm sərgiləyə biliblər. Onlar “Vətən, Vətən” düşüncəsiylə 
yaşayırmışlar. Əfqanıstanda olan günləri xatırladıqca “basma-
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çılarla”  dəfələrlə silahlı toqquşmaların yaşanmasından xüsusi 
ilə bəhs edir.

Xatırlayır ki, basmaçılar əsir düşən Sovet əsgərləri ilə xü-
susi qəddarlıqla davranırmışlar.  “Onlar sovet əsgərini dairəvi 
ventilyasiyaya salıb altına ləyən qoyurmuş. Elektriklə işləyən 
ventilyasiya işə düşdükdə əsgərin qanı onun içərisinə süzülür. 
Həmin qanla Basmaçılar xəmir yoğurub çörək bişirər və yeyər, 
bunu bayram edərmişlər” – deyir.

Oqtay Müçtəba oğlu 1984-cü ildə Sovet Ordusu sıralarından 
tərxis olunub.

Hal-hazırda Sabirabad kənd 2 saylı tam orta məktəbdə ibti-
dai sinif müəllimi işləyir. 

Adlarını aşağıda qeyd etdiyimiz  digər kənd sakinlərimiz 
də Əfqanıstan müharibəsinin iştirakçıları olmuşlar:

Əliyev Zabil  İbrahim oğlu
İsgəndərov Qabil Əlyar oğlu
Bağırov Azad Hüseynbala oğlu
Məmmədov İzzət Adil oğlu
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ELNUR  NƏHMƏTIN   
MÜHARIBƏ GÜNDƏLIKLƏRI

27-28 sentyabr 2020-ci il
Azca yaxın əyləşin. Əlbəttə ki, bunu əmr yox, xahiş edirəm. 

44 gün ərzində nələri yaşadıqsa, (yaşadınızsa) yazmağa çalışa-
cağam. Sizin yaşadığınız, hiss etdiyiniz, bəlkə də, daha özəl, 
daha gözəldir.

27 sentyabr.. 2020-ci il.. Günorta saat 14:00…
İstirahət günü olduğu üçün müəllimlərlə bir yerə – qarda-

şım Manafın işlətdiyi kafeyə yığışmışdıq. Sıradan bir gün idi 
yəni…

Xəbərlərdə 7 kəndin işğaldan azad olunduğunu dedilər. Tez 
ayağa qalxdım, “besedka” dediyimiz hücrədən fərqli çıxdım, 
yəni sol tərəfimdə oturmuş müəllim yoldaşlardan mənə yol ver-
mələrini xahiş etmədən – ayağımı məhəccərdən aşırıb Manafa 
doğru qaçmağa başladım. Kafenin yolunda rastlaşdıq..

Manaf da eyni şəkildə mənə tərəf gəlirdi. Bir-birimizə çatan-
da Manaf dizlərini yerə atdı: “Murad şəhid oldu, qağa”,- deyib 
hönkürtü vuraraq ağlamağa başladı. İndinin özündə də bu hissi 
yaşayan ilk azərbaycanlı olduğumu düşünürəm: Qələbə xəbəri 
və cəmi 10 saniyə keçmiş acı xəbər – uşaqlıq dostumuzun ölümü 
xəbəri ilə qarşılaşmaq…

Və bu xəbərlərin üst-üstə düşməsi şok effekti yaratmışdı. Bu 
yazımda həmin şokun çəkildiyi anı da sizlərə danışacağam.

Həmin günlərdə ailəmizin iki üzvü – qardaşım Elmirin öv-
ladları – Türkel və Ülvi də cəbhə bölgəsində idi. Elmir, bəlkə 
də, həyatında ilk dəfə idi ki, ən ağır sual qarşısında idi: uşaqlar 
salamat qayıdacaqmı?! “Vətən sağ olsun!”,- deyib nigaranlığını 
həmişə gizləməyə çalışdı.
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ZƏFƏR ƏMI – BIZI QORUYAN ŞƏXS…

90-cı illərdə kəndimizin çayxa-
nasını Zəfər adlı bir adam idarə 
edirdi. Hamımız Zəfər əmi deyərdik 
ona. İndi bu yazını yazanda Zəfər 
əminin əlləri, vücudu gəlir gözümün 
qabağına. Əlləri o qədər böyük idi 
ki, stəkanlar, çayniklər onun əlində 
qəribə görünərdi.

Zəfər əmi axşamlar həm çay 
verər, həm də videofilmlər göstərər-
di. O zamanlar videoaparatlar ölkə-
də təzə-təzə görünməyə başlamışdı. 
İndiki kimi hər evdə yox idi.

Hamılıqla Zəfər əminin göstərdiyi filmlərə baxardıq.
Ən gözəl məqam isə Zəfər əminin bizi qoruması idi. O olan 

yerdə kimsə kimsəyə qarşı haqsızlıq edə bilməzdi, hamını qoru-
yardı Zəfər əmi.

Zəfər əmi, indiki uşaqların diliylə desək, super qəhrəmanı-
mız idi.

Muradı həmin gün dəfn etdik. Növbəti gün, ayın 28-də bü-
tün ölkədə olduğu kimi, bizim rayonda da xeyli gənc cəbhəyə 
çağırıldı. Hər kəs qeyri-müəyyənlik içərisində çabalayırdı; Axı 
necə olacaq?

Bu, müharibədir, yoxsa növbəti təxribat?
Axşam saatlarında onları yola salmaq üçün komissarlığın 

həyətinə axışmağa başladıq. Bütün rayon ayaq üstə idi.
Zəfər əminin oğlu Toğrul da həmin çağırılanlar siyahısında 

idi.
Zəfər əmi o saatlarda qonşu rayonların birində idi. Oğlunu 
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yola salmaq üçün gecikirdi. Az keçmiş o da gəldi.
Övladlarını yola salan valideynlərin üzündə qürur hissinin 

kədərə qarışmasından doğan bir laübalılıq yaranmışdı. Onlara 
yaxınlaşıb təsəlli verəkmi, hər şey yaxşı olacaq deyib ikiüzlülük 
edəkmi, yoxsa dərdinə şərik olduğumuzu bildirəkmi??? Bu mə-
chulluqlar içərisində boğulaqmı?….

Qardaşım Manafın dediklərindən:
“Həmin vaxt Zəfər əmiyə yaxınlaşdım. Boynuna sarılıb 

üzündən öpdüm. İçimdəki titrəməni hiss etdiyindənmi, yoxsa 
nədən, bilmirəm, zəhmli, ötkəm səsiylə “Biz oğullar böyütdük 
ki, Vətəni qorusun, qızımız qorumayacaq ki!!!”,- dedi. Həmin 
saniyələr Muradın şəhid olması, müharibənin başlaması xəbə-
rindən yaranan şok yoxa çıxdı”, – deyir Manaf.

Zəfər əmi on minlərlə azərbaycanlı atalardan biridir. Da-
marlarında türk qanı axan əsl Türk. Dünyanı tarix boyu özüylə 
hesablaşmağa məcbur edən Türk.

Zəfər əmi kimi atalar həmin günlərdə təskinlik yerimiz oldu. 
Özünəgüvən hissini qaytaran rolunu oynadı. Bizi ruh düşkünlü-
yünə qapılmağa qoymadı.

Zəfər əmi ahıl yaşında belə bizi qorudu, unutmadı; övladı-
nı cəbhəyə yolladı, onu Vətən üçün qurban verməyə hazırladı 
özünü.

Bu qələbə təkcə düşmən üzərində deyildi;
Bu qələbənin miqyası ölçüyə sığmır;
Bu qələbə haqsızlığa qarşı verilən ən möhtəşəm dərsdir.

Müharibə günlərində oğullarını Vətənə qurban deyərək cə-
bhəyə göndərən, Vətənə fəda verə biləcək gücü özündə tapan 
bütün valideynlərin əllərindən, alnından öpürəm.
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ANALAR

28 sentyabr gecəsi 10-dan 
çox maşın gəncləri cəbhəyə 
aparmaq üçün komissarlığın 
həyətinə düzülmüşdü. Uşaqla-
rın adları bir-bir oxunur və on-
lar maşınlara minirdilər.

Bir ana oğlu maşına min-
dikdən sonra ağlamağa başladı. 
Oğul isə aşağı düşüb ona qəzəb-

ləndi. Əslində, o qəzəblənə bilmirdi. Onun hərəkətində nəvaziş-
lə dolu utanma hissi var idi. Çünki anasının ağlamağını qüruruna 
sığışdıra bilmirdi.

Müharibə bitəndən bəri hər gün həmin ananı düşünmüşəm: 
Görəsən, oğlu sağ-salamat qayıda bildimi? Yaxud da həmin ana 
dərd tapıb dünyasını dəyişmədi ki?!

Elcin müəllimi – məktəbimizin tarix müəllimini də həmin 
gecə yola saldıq.

Şagirdlərimizin sevgisini qazanmış Elçin müəllimi…
Elçin müəllimin həyat yoldaşı da, bacısı da müəllimdir və 

eyni kollektivdə işləyirik. Həmin günlər onların – mərd, qürurlu 
Azərbaycan qadınlarının keçirdikləri həyəcanı görmək, yaşa-
maq qədər ağrılı heç nə ola bilməzdi…

Noyabr ayının 8-də, qələbəyə 7-8 saat qalmış müəllimin ya-
ralandığı xəbərini eşitdik. Ölüm-dirim savaşında düşmənə vuru-
lan son, öldürücü zərbənin müəllifi oldu müəllimimiz. Onu qələ-
bə xəbərindən cəmi 8 saat ayırırdı. Amma həmin xəbəri Elçin 
müəllim iki gündən sonra – huşu özünə gələndə eşitdi.

Natəvan xala – Elçin müəllimin anası oğlu yaralanandan 
sonra üzünü Allaha tutub, bəlkə də, milyon dəfə “Allah, canı 
canla dəyiş, balama bir şey olmasın”,- dedi.
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Anamla söhbətimdən:
“Natəvan kişi qeyrətli qadın idi… Bacılarına, doğmalarına, 

övladlarına yanan…
Hər gün, Elçin müəllim döyüşə gedəndən sonra hər gün 

Natəvan ana xəstə canıyla
büzüşüb bir nalça üstündə oturub. O, 44 gün ərzində bircə 

dəfə də olsun rahatlıq tapa bilməyib, gecələri belə yatağında yat-
mayıb. Narahatlıq, həsrət dolu baxışlarını qapıya dikərək bircə 
oğlunun qayıdışını gözləyib…”

Həm Natəvan ana, həm də Elçin müəllim düşmənlə müba-
rizə aparırdı: Müəllimimiz erməniylə, Natəvan ana isə

xain düşmən – qaraciyərlə.. Natəvan xala xeyli vaxt idi ki, 
səhhətindəki problemlərdən əziyyət çəkirdi.

Natəvan ana 12 yanvarda – Elçin müəllimin qayıdışından 
iki həftə sonra dünyasını dəyişdi.

Elçin müəllim savaşdan “Cəsur döyüşçü” medalı, Cəbrayı-
lı, Qubadlını işğaldan azad etdiyi üçün aldığı medallarla döndü. 
Döyüşdə neçə dostunu itirdi. Yaralandı Səhhətində ciddi prob-
lemlər yarandı. .

Ən böyük yara isə onu hər gün məktəbə yola salan, arxasıy-
ca baxıb qürurlanan, qürurdan gözləri yaşaran ANAsını itirmək 
oldu.

Elə məqam ola bilər ki, müharibə ANAlardan savayı hər 
kəsə əyləncə kimi görünsün.

Övladını canının bir parçası hesab edən yeganə varlıqdır 
ANA… Müharibə onlar üçün qəbuledilməzdir.

Natəvan ana! Ruhun şad olsun! Sizin oğlunuz illərlə uzanan, 
acı bağırsaq kimi uzanan ləkəni üzərimizdən təmizlədi. Adını 
tariximizin daş yaddaşına yazdırdı. Oğlunla qürur duy!
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BƏSTI  NƏNƏ

Qaynım Xalid Novruzov da 28 
sentyabrda cəbhəyə aparıldı.

Getdiyi gündən evlə əlaqə saxla-
yırdı.

Oktyabrın 15-dən sonra zəngləri 
kəsildi. Hər gün zəng vuran Xaliddən 
səs-soraq çıxmadı. Həm bizim evdə, 
həm də qayınanamgildə narahatlıq baş-
ladı. Nə gizlədim, onun döyüşlərdə hə-
lak olduğunu düşünürdüm. Bu düşün-
cəmin nədən yarandığını da bilmirəm. 
Bildiyim tək şey həmin günlərdə rayo-
numuza hər gün ən azı iki şəhidin gə-

tirilməsi idi.
Oktyabr ayının 25-də, səhər saat 09:00-da Müdafiə Nazirli-

yinin qaynar xəttinə zəng vurdum. Xalidin adını, soyadını, oldu-
ğu istiqaməti deyib haqqında məlumat vermələrini xahiş etdim. 
Məndən ilk soruşduqları “Xalidin nəyisiniz?”- sualı oldu. Hə-
min an həm yoldaşım, həm də övladlarım yanımda idi, telefon-
dakı səsi eşidirdilər.

Nazirlik bir az ürək-dirək verib hər şeyin yaxşı olacağını, 
Xalidin yerini, vəziyyətini dəqiqləşdirib günorta saatlarında evlə 
əlaqə saxlamağa çalışacaqlarına söz verdi.

İlk verdikləri sualdan isə çox pis olmuşduq.
Mən balama nə deyərəm?!
Bəsti xala – Xalidin ana nənəsi Xalid müharibəyə çağırıl-

dığı saatlardan səhərəcən yata bilməmişdi. Sanki müharibənin 
başlamasında günahkar o idi. Qızı, yəni Xalidin anası üç öv-
ladını körpə yaşlarında itirmişdi deyə balasının yenidən övlad 
itkisinə dözə bilməzdi. Səhərəcən “Xalidə bir şey olsa, balama 
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nə deyərəm?”- deyib ağlamışdı.
Səhəri gün Bəsti xala həm rayonumuz, həm də kəndimizin 

ilk şəhidi Murad Babayevin yas mərasiminə gəldi. Orada halı 
pisləşdi, evinə qayıda bilmədi. Elə yoldaca dünyasını dəyişdi.

Nazirlik söz verdiyi kimi – günorta saatlarında Xalidin evə 
zəng vurmasını təmin etdi. O saatlarda ki, Qubadlı işğaldan azad 
edilirdi.

Xalid üzbəüz döyüşlərdə olduğu üçün zəng vura bilmədiyini 
dedi.

Müharibə ac canavar kimi 44 gün ətrafımızda dolandı. İstə-
yinə çatmaq – qarnını doyurmaq üçün həm ön, həm də arxa cə-
bhədəki əzizlərimizi əlimizdən aldı.

Xalid Novruzov da digər oğullarımız kimi qəhrəmanlıqlar 
göstərdi; Cəbrayılın, Qubadlının azad edilməsi medallarıyla qa-
yıtdı.

Amma hər gün dizləri üstə başını qoyduğu Bəsti nənəni bir 
daha görə bilmədi.
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MÜƏLLIMIN YADIGARI 

“İndi hər il Mirzağa müəllimin qəbri üzərin-
də onun ruhundan kömək istəyirəm. Ondan 
qüvvə alıram.
İndi sinifdə istedadlı uşaqlara Mirzağa 
müəllim kimi yanaşmağa çalışıram”
09 iyul 2021-ci il yazımdan

***
Müharibənin 11-ci günü qon-

şu Ocaqlı kəndindən olan Baş leyte-
nant Firuz Mehdiyev müəllim yara-
landı. Onu Lənkəran xəstəxanasına 
gətirdilər. Cəlil müəllim, Araz müəllim, 
Mirbağır və mən Lənkərana getdik.

Müəllimi görəndə müharibənin 
dəhşətlərinə bir daha şahid olduq.

Firuz müəllim palatanın qaranlıq 
bir küncündə sayıqlayırdı: Əsgərlər, 
irəli. Qarabağ bizimdir! Biz qalib gəl-
dik! Müəllimin başı sarıqlı idi. Gözləri 
tutulmuşdu. Aldığı yaraların ağrısından 

qıvrılsa da, bütün varlığıyla özünü yenə də döyüş meydanında 
hiss edirdi.

Yol boyu Cəlil müəllimin keçirdiyi hissləri təsvir etməyə 
gücüm çatmır.

BDU-da birlikdə təhsil aldığı, ali təhsildən sonra zabit rüt-
bəsinədək birlikdə ucaldığı, illərin dostunu – Firuz müəllimi o 
vəziyyətdə görmək ona pis təsir etmişdi.

Səhəri gün Cəlil müəllimi komissarlığın həyətindən cəbhəyə 
yola saldıq.
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Müəllim iki gündən sonra Füzulidə bölük komandiri kimi 
döyüşlərə atıldı.

Rəhmətlik Mirzağa müəllim – Cəlil müəllimin atası orta 
məktəbdə oxuduğum illərdə məni daim diqqətdə saxlamışdı. Elə 
gün olmazdı ki, ali məktəbə hazırlaşmağımla maraqlanmasın.

Mirzağa müəllim dünyasını dəyişəndə hərbi xidmətdəydim. 
Qayıtdıqdan sonra onun yoxluğunu hiss etdirməyən bir qüvvə 
vardı – Cəlil müəllim.

Cəlil müəllim universitetə hazırlaşmağıma, ixtisas seçimi 
etməyimə yardım etdi, Mirzağa müəllimin davamçısı kimi hə-
mişə məni qorudu.

İndi nəinki kəndimizdə, hətta bütün rayonda yüzlərlə müəl-
lim, hüquqşünas, həkim, mühəndis kimi ixtisasa sahib olan 
keçmiş şagirdlərin ali məktəblərə qəbul olub təhsil almasında 
misilsiz xidmətləri olan müəllimlərimizin həyatda qalmasına, 
müharibədən sağ – salamat qayıtmasına sevinməyə bilmərik.

Cəlil müəllim cəbhədən qayıtdıqdan sonra yeddi gün həyət-
lərində məclis qurdurdu. Gözaydınlığına gələnlər üçün süfrə 
açdı. Zarafatla “Təsəvvür edin ki, ölmüşəm, beləcə yığışacaq-
dınız”, – dedi.

Hərdən mənə elə gəlir ki, Mirzağa müəllimin ruhu Cəlil 
müəllimi döyüş meydanlarında belə bizim üçün qoruyub saxla-
dı. Çünki müəllim təhsilimizin bayraqdarıdır. Çünki Cəlil müəl-
lim Mirzağa müəllimin kəndimizdəki yadigarıdır.
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TƏSƏLLI

Bu yazını yazmaq üçün dəfələrlə cəhd etdim. İlk cümlələr-
dən sonra gözlərim dolurdu deyə hər dəfə yarımçıq saxlayırdım. 
Nəhayət, özümü tox tutmağı bacara bildim.

Müharibənin ilk həftəsi arxada qalmışdı. Bu günlər ərzində 
kəndimiz artıq iki qəhrəman övladını Muradı və Musanı torpağa 
tapşırmışdı.

Analar buz heykəl,
bacılar solmuş yarpaq,
atalar məğrur çinar ağacları kimi... 
Atasını itirmiş körpə balalar...
Cəbhədən gələn xəbərlər...
Müdafiə Nazirliyinin hər gün verdiyi açıqlamalar...
Bu tablo düz 44 gün davam etdi.

***

O günlər qardaşım Elmir on min-
lərlə əsgər atasından biri idi. Onu digər 
atalardan fərqi iki övladının eyni vaxt-
da cəbhədə olmasıydı.

Elmir bütün günü Qarabağdan 
gələn top səslərinə qulaq asmaq üçün 
hündür bir yerə çıxardı. Mənə elə gə-
lirdi ki, Elmir döyüş səhnələrindən hər 
saat Vətən göylərinə ucalan şəhid ruh-
larını müşahidə edir... O, həm də şəhid 
ruhları arasında hər an ola biləcək öv-
ladlarını axtarır.

Elmir  «Əsgər atası» filminin qəhrəmanını xatırladırdı. 
O sanki bütün əsgərləri öz doğma balası kimi görürdü. Necə et-
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sin ki, onlara yaxınlaşa bilsin, onların yanında olsun?!
Elmir həmin günlərdə cəbhə bölgəsinə əsgər payı — ərzaq, 

geyim aparmağa qərar verdi. 1 illik qazancına ərzaq, geyim aldı. 
Cəbhə xəttinə yaxınlaşıb döyüşə top daşıyan hərbi maşına yüklədi. 
Bir əsgərin «Su, bizə su lazımdır, suyu əvəz edə biləcək iris də 
olar»,- sözlərini indi də unuda bilmir.

Elmir bir neçə gündən sonra bu işi yenə də təkrarlamaq qə-
rarına gəldi. Bunu eşidən, görən kənd camaatımız, rayonda ya-
şayan dostlar həyətimizə axışdı. İsti paltar, adyal gətirən kim, 
ərzaq, siqaret, konfet, su gətirən kim...!

Arif əmi, Pərviz, Bəylər əmi, Möhübbət müəllim, Taleh, Ni-
cat, Mirbağır müəllim,  İlkin, Rəşad, Nizami, Bəhruz müəllim, 
Eldəniz müəllim, .... adlarını unutduğum onlarla insan əsgərləri-
mizə aparmaq üçün bir şeylər gətirdilər.    

“Döyüş gedən hissələrə yaxınlaşdıqca barıt iyi daha da 
çoxalırdı. Bizi irəliləməyə qoymadılar. Ciddi nəzarət var idi. 
Qəfildən 2000-dən çox hərbi maşın kalon şəklində keçməyə 
başladı. İynə atsaydın, yerə düşməzdi. İnsanlar əllərində gətirdiyi 
hər şeyi maşınlara atmağa başladılar.

Mirbağır müəllimlə Bəhruz müəllim hansısa əsgərə siqaret 
çatmadığını görüb son manatlarına qıymadan marketdən daha 
bir blok siqaret aldılar. Həmin maşının ardıyca qaçıb siqareti ona 
verə bildilər”.

Elmir cəbhəyə apardığı yardımı verib geri qayıdarkən – 
rayonumuzun Alar kəndi hissəsində radioda Zəngilanın işğaldan 
azad olunması xəbərini eşidib sevincindən elə qışqırmışdı ki, 
səsi üç gün batmışdı.

Çox sonralar biləcəkdik ki, Elmirin kiçik oğlu Ülvi həmin 
dəqiqələrdə Zəngilan uğrunda döyüşlərdə imiş və o, ata-anası-
nın yanına “Zəngilanın azad olunmasına görə” medalıyla qayı-
dacaq.

Müharibə günlərində Elmir kimi milyonlarla azərbaycanlı, 
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məncə, ən ali səviyyədə insanlıq nümayiş etdirdi. Onlar bu işlə-
rilə heç bir kitabda yazılmayan vətəndaşlıq borclarını ödədilər, 
etdikləri ilə təsəlli tapdılar. Döyüşən orduya, Baş Komandana 
dəstək oldular.

Rəsmi məlumatlara görə müharibə dövrü ərzində “Azərbay-
can Ordusuna Yardım Fondu”na təkcə hüquqi şəxslər tərəfindən 
50 milyon manata yaxın yardım edilib.
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MEHRIBAN QONŞULAR IDIK…

Uşaqlıq illərimizdə cürbəcür ləva-
zimatlardan top düzəldib səhərdən ax-
şamadək futbol oynayar, səs-küy salıb 
narahat edərdik böyüklərimizi. Qon-
şularımızdan nə Arizə xala, nə Düymə 
xala, nə Sevil xala, nə də anam bizi 
uşaq kimi qəbul edərdi. Danlanardıq, 
döyülərdik, əzizlənərdik, sevilərdik.

Üst-başımız toz-torpağa bələnərdi. 
Gün ərzində neçə dəfə dalaşar, küsüb 
barışardıq.

Qonşum - Baş gizir Muradın şə-
hid olması xəbərini ilk olaraq qardaşım 

Manafa demişdilər. Kiçik qardaşımdır Manaf. Muradla eyni si-
nifdə oxumuşdular. Həmin xəbərdən 3 dəqiqə əvvəl isə Füzulinin 
kəndlərinin işğaldan azad olunmasını xəbərini eşidib uşaq kimi 
sevinmişdik. Manafla Arizə xalagilə - Muradın anası evinə gəldik. 
Bizdən qabaq kimsə xəbər ötürmüşdü. Arizə xala həyətdə  ağla-
yırdı, narahat oturmuşdu. Ən ağır xəbərdən sarsılmışdı. Amma 
həmin an mənə elə gəldi ki, Arizə xala Muradın ölümünə inan-
mır. Bizi görəndə saçını yolmağa başladı, həmin an Arizə xala 
həqiqəti qəbul etdi. Onun oğlu şəhid olmuşdu :

- Manaf, mənə bir söz de!
Manaf dizi üstə çökdü. Nə deyəcəkdi axı!
Döyüşlər başlayan gün Murad şəhid oldu. Murad öz ölümüy-

lə əbədilik narahatlıq yaratdı: həm biz qonşularına, həm anasına, 
həm qardaşlarına, həm də övladlarına - bütün Azərbaycana.
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PAŞAM

Muradın dəfnindən bir gün keç-
mişdi ki, kəndimiz ikinci şəhidini qar-
şıladı: “PAŞAM” ləqəbli XTQ  leyte-
nantı Musa Əsgərov...

Musanı kənddə çox az görərdim. 
Amma hər gördüyümdə aramızda  2-3 
dəqiqəlik də olsa, səmimi söhbət olardı..

Hərbçi olduqdan sonrakı ilk görü-
şümüzdə ondan hərb sənətini nə dərə-
cədə sevib-sevmədiyini öyrənmək istə-
dim. Cavabı çox qısa oldu: “Müəllim, 
siz öz işinizi necə sevirsizsə, mən də 
elə sevirəm”.

Musa şəhid olduğu gün düz iki dəfə yaralanıbmış.
Amma dayanmayıb. Hər dəfə də ağrıkəsici vurub o şərəfsiz-

lərin üzərinə gedib. İllərlə ürəyində bəslədiyi kinini snayperinə 
qoyaraq gülləylə birlikdə düşmənə yağdırıb.

İndi PAŞAMın adını daşıyan 
başqa bir oğul böyüyür. Şəhidimizin 
qardaşı Sadiqin körpə balası Musanın 
adını daşıyır. Musanın Sevda adlı ana-
sı var.  Toyunu görmədiyi balasının 
qoxusunu onun xatirələrə bürünmüş 
paltarlarından, onun göndərdiyi tele-
fon danışığındakı səslərdən alır.

PAŞAM Vətən, Ana, Vətənpər-
vərlik adlı inşasını öz qanıyla yazdı. 
Bu ölkənin yaddaşını, qürurunu özünə 
qaytardı.

Rahat  yat, PAŞAM!

Şəhid Musanın anası 
Sevda xanım və qardaşı 

oğlu Musa 
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DAVUD, UŞAQLARDAN  
MUĞAYAT OL!

Kəndimizin 3-cü şəhidi Davud 
Yalçın oğlu Abbasov oldu.

Davudun əmiləri ilə bir sinifdə 
oxumuşdum. Bayramlarda, ad günlə-
rində sinif uşaqlarıyla onlara yığışar-
dıq. Həyətlərində o tərəf-bu tərəfə qa-
çışan çoxlu balaca uşaq olardı. Davud 
da o körpələrdən biri idi. Babaları Tağı 
əmi hər zaman çöhrəsindəki şirin tə-
bəssümlə onlarla fəxr etdiyini deyərdi.

Davud boy-buxunda digər nəvələr-
dən seçilərdi. Qonum-qonşudakı uşaq-
ları da o başına yığıb oyunlar oynayar, 

onlara başçılıq edərdi.
Yaddaşımda ilişib qalan xatirələrdən həm Tağı əminin, həm 

də Samirin (sinif yoldaşımın) səsi gəlir; Davud, onu sən götür... 
Davud, uşaqları sakitləşdir... Davud, bunları səndən təhvil ala-
cam... Davud, uşaqlardan muğayat ol!

Davud həmyaşıdlarından tez böyüdü.. Sənin, mənim, bizim 
varlığımızı qorumaq üçün tez böyüdü...

Davudun şəhid olması xəbəri kəndimizə  Murad və Musa-
dan sonrakı öldürücü zərbə idi. Hərçənd xəbərə artıq inanmaq 
istəmirdik, amma acı reallıqla barışmalı olduq. Davud şəhid ol-
muşdu...

Atası Yalçın bu əzaba, ağrıya qəbullana bilmirdi... Əslində, 
heç kim, heç kim Davudun döyüşlərdə şəhid olmasını dilə gətirə 
bilmirdi.

Həmin günlərdə hərbi komissarlığın həyətində müəllim yol-
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daşımız Cəlili döyüşə yola salırdıq. Davudun atası Yalçının ko-
missarlığın qapısından içəri girdiyini gördüm. Özümü tox tutub 
ona yaxınlaşdım və heç nə olmamış kimi onu bağrıma basdım. 
Salamlaşdıq. Dedi ki, Davuddan bir xəbər öyrənməyə gəlmişəm. 
Çox narahatam..

Yalçın ata həmin saatlarda, bəlkə də, oğlu Davudun şəhid 
olmasını bilirdi. Amma bu ağrını çəkməyə hazır deyildi.

Davud həmin saatlarda şəhadət mərtəbəsinə ucalmışdı.  O 
mərtəbəyə ki, orada ən saf, ən məsum ruh sayılan şəhid ruhla-
rı dolaşırdı. O mərtəbəyə ki, bu gün asudə gəzib-dolaşdığımız 
Vətən torpağının hər qarışı açıq-aydın görünürdü. O mərtəbəyə 
ki, artıq orada bir ömür boyu yumağa çalışdığımız, amma təmiz-
ləyə bilmədiyimiz ləkə yox idi... 

İndi Tağı əminin üzündəki o təbəssümdən əsər-əlamət qal-
mayıb. Amma mənim xəyalımdakı o körpə Davuduyla yenə 
də fəxr edir Kaş o günlər geri dönəydi, Davud. Şən, qayğısız 
uşaqlıq illərinə qayıdaydın. Gözüyaşlı qalan anan, atan, baban, 
əmilərinin gözü önündə həyətdə uşaqları başına yığıb oyunlar 
oynayardın. Baban da təkcə sənə güvənəydi: Davud, uşaqlardan 
muğayat ol!
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