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HADRUT FATEHİ,  

YAXUD ALPARSLANIN ATASI 
 

 
       Ötən ay Neftçalada Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı 

Camal İsmayılovun məzarını ziyarət etdim. Şəhidləri-

miz çox olsa da, Camal Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı 

adına layiq görülən yeganə eloğlumdur. 

Hadrut fatehi olan bu şəhid eloğlumun sağlığın-

da hələ dünyaya göz açmamış övladına əvvəlcədən Al-

parslan adını verməsini eşidib mistik bir həyəcan yaşa-

mışdım... Alparslan dünyaya şəhid oğlu kimi gəlmişdi 

və saytlarda yayılan “Hadrut fatehinin oğlu dünyaya 

gəldi” başlıqlı xəbərləri oxuyanda, doğum evindən çı-

xan Alparslanın anasının – Fatimənin baxışlarındakı 

ürkək, nakam sevincin fotoşəkillərə yansıyan ağrısını 

hiss edib bütün varlığımla sarsılmışdım.  

... Aprelin 9-da Hadrut fatehini ziyarət edib mə-

zarlıqdan ayrıldım, elə bu arada telefonuma Elnur 

Uğurdan zəng gəldi. Bu zəngin səbəbi də  dediyim o 

mistik yaşantılarıma əlavə çalar qatdı. Elnur neftçalalı 

şəhidlər barədə kitab yazmaq, hər şəhidə ayrıca şeir 

həsr etmək istədiyini dedi. Onun işıqlı istedadına və 

həssas şair qəlbinə bələdəm, şeirlərini də “Ədəbiyyat 

qəzeti”ndə, sadəcə, eloğlum olduğu üçün deyil, fərqli 

istedad sahibi olduğuna görə sevə-sevə dərc edirəm. 
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“Yaz, - dedim, - Elnur bəy –uğurlu olsun. İmamverdi 

Əbilovun “Şəhidlər mehrabı, rəhmət duası” kitabını 

nəzərdən keçirməyi də unutma. Çünki o kitabda Birin-

ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş neftçalalı gənc-

lərin ömür yolu ətraflı işıqlandırılıb... Amma sən bəlkə, 

Hadrut fatehindən başlayasan, özü də onun barəsində 

şeir deyil, poema yazasan, Vətən Müharibəsi Qəhrə-

manıdır, həyatının elə bu yüksək adla eyni səviyyədə 

dayanan Alparslan faktı da var...” – dedim.  

Elnur Uğur növbəti həftənin cümə günü məni 

aradı. “Hadrut fatehi” poemasını tamamladığını bildir-

di. “Göndər” - dedim.  

Qəzetin demək olar hazır sayını da çapa vermə-

yib, Elnurun poemasını gözlədim... Poema mənə ax-

şam çatdı və ertəsi gün – aprelin 17-də “Ədəbiyyat qə-

zeti”nin ilk səhifəsi hərbi geyimli, əzəmətli duruşu ilə 

göz oxşayan Hadrut fatehi Camal İsmayılovun foto-

şəkli ilə açıldı  (bundan əvvəl isə 2019-cu ilin iyulunda 

“Ədəbiyyat qəzeti”ndə Fərhad Əzizbəylinin başqa bir 

eloğluma – Milli Qəhrəman Samid İmanova həsr etdiyi 

“Vətən Sevdalısı” poemasını dərc etmişdik və həmin 

poemadan “Yolunu gözləyən sevdiyi qadın, / Beşikdə 

uyuyan Turan bala var!” – misralarını poemanı təqdim 

etdiyimiz səhifədə ayrıca fərqləndirmişdik).  

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin baş giziri Camal İs-

mayılov Hadrutun fəthində böyük şücaət və hərbi mə-

harət göstərib. Ölkə ictimaiyyətinə yaxşı məlum olan 
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bu hadisə barədə əlavə söz demək istəmirəm. İkinci 

Qarabağ savaşında Azərbaycanın Şuşaya doğru gedən 

yolu Hadrutun işğaldan azad edilməsi ilə açıldı. Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevin dediyi kimi: “Hadrutun 

azad edilməsindən sonra biz Şuşaya istiqamət götür-

dük... Şuşa əməliyyatının uğurlu keçirilməsi üçün 

məhz Hadrutu azad etmək önəmli idi... Ona görə Had-

rut əməliyyatı dünyanın hərb elmində xüsusi yer tuta-

caq”.  

Elə bu səbəbdən də Camal İsmayılov Azərbayca-

nın 83 nəfər Vətən Müharibəsi Qəhrəmanından biridir. 

Oktyabrın 9-da Hadrutun fəthinə, işğaldan azad 

olunmasına imza atan Camal 12 gündən sonra – 2020-

ci ilin 21 oktyabrında Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə 

həlak olan on altı Azərbaycan əsgəri arasında iki eloğ-

lumdan biridir həm də.  

Laçın dəhlizini açan zirvədə,  

           On altı igidlə Şəhid oldu o.  

Və Camal anasının ad günündə şəhid oldu.  

Ad günündə,  

           Oğlun gör nə boyda hədiyyə edib sənə?  

Vətəni gətirib qapına o gün!!  

Ad gününü təbrik etmək üçün. 

Laçın dəhlizinin açılması uğrunda gedən döyüş-

lərdə şəhid olan Camal öz imzasını Vətən tarixinə hər 

şeydən əvvəl Hadrut fatehi kimi yazdı.  
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Mənim aləmimdə isə o, 2021-ci ilin 12 fevralın-

dan – oğlu Alparslanın dünyaya gəldiyi gündən başla-

yır. Elə buna görə də Elnur Uğura Alparslanla bağlı 

məqama xüsusi diqqət yetirməsini israrla rica etmiş-

dim. Çünki bu amil yeni tariximiz üçün çox böyük 

önəm kəsb edirdi və hərdən mənə elə gəlir ki, Qara-

bağdakı zəfərimizin rəmzlərindən biri də Alparslandır. 

“Xudayar təsnifi”, yaxud məğrur duruşu ilə  milli qü-

rurumuzu şəkilləndirən topçu Vüsalın görüntüsü mil-

lətimiz üçün nə qədər qutsaldırsa, Alparslanın məhz 

belə bir məqamda və belə bir tale ilə dünyaya gəlişi də 

çox geniş miqyasda müqəddəs hadisədir. Yeni türk ta-

rixi 1071-ci ildən, başqa sözlə Səlcuqlu sultanı Alpars-

landan başladığı kimi, Hadrut fatehi Camalın dünyaya 

gələcək oğluna, əvvəlcədən Alparslan adını verməsi-

nin də təbii ki, sehrli bir cazibəsi vardır. Alparslan ha-

mıdan fərqləndi, dünyaya Hadrut fatehinin oğlu kimi 

gəldi və gəlişi ilə yeni tariximizin əsas rəmzlərindən bi-

rinə çevrildi. 

Qarabağ uğrundakı şəhadətlərindən sonra Milli 

Qəhrəman, yaxud Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına 

layiq görülmüş eloğlularımın yurd yerində qalan oğul-

larının adları belə, bu gənc ataların Vətənə hansı məf-

kurəvi duyğularla bağlı olduqlarından soraq verir: Sa-

midin oğlu Turan, Camalın oğlu Alparslan... Əli bəy 

Hüseynzadənin, Xəlil Rza Ulutürkün yurd yerində do-

ğulan körpələr indi dünyaya bu adlarla gəlir. 
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Elnurun poemasını “Ədəbiyyat qəzeti”nin növ-

bəti sayı üçün çapa hazırlayanda poemanın proloqun-

dakı ilk misralar diqqətimi xüsusən cəlb etdi: 

Uğrunda canından keçən oğullar  

Səni Kəbələri bildilər, Vətən!  

Yadıma türk ədəbiyyatının ilk və ən böyük Və-

tən şairi Namik Kamalın misrası düşdü: “A vətən, Kə-

bəmidir hər tərəfin?..” Vətəni qibləyə - Kəbəyə dönüş-

dürən şəhidlərimizin biri haqqında Elnur Uğur Abdi-

yevin qələmə aldığı “Hadrut fatehi” poeması şübhəsiz 

ki, İkinci Qarabağ müharibəsi dövrünün dəyərli poetik 

örnəklərindən biri kimi ədəbiyyat tariximizin hər za-

man istinad edilən səhifəsi olacaq.    

44 günlük Vətən müharibəmiz təkcə Qarabağı 

deyil, eyni zamanda, 30 ildir ki, yazarlarımızın ruhun-

dan perik düşmüş savaş ruhunu, Birinci Qarabağ mü-

haribəsindən sonra pasifizmə və çöküş ovqatına uğra-

mış, ən yaxşı halda “ədəbiyyat müharibə istəmir” deyə 

özünə təsəlli verən ədəbiyyatımıza zəfər əzmini qay-

tardı. Poeziyamızda 1918-ci ildən, yəni Əhməd Cavad-

dan sonra gözə çarpmayan fatehlərimizin obrazını can-

landıran əsərlər yarandı.    

44 gün ərzində biz də “Ədəbiyyat qəzeti” olaraq 

yalnız savaş mətnləri çap etdik. Savaşın ilk günündə, 

daha doğrusu, hərbi səfərbərlik günlərində İlqar Fəhmi 

“Balaca kişilər” poemasını yazdı. Müharibənin sonun-
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da Sabir Rüstəmxanlı “Qarabağa qayıdış” poemasını 

qələmə aldı və nəhayət, Elnur Uğur Hadrut fatehi 

Camal İsmayılova dəyərli poetik abidə ucaltdı. 

   Bundan sonra “bu vətən kimindir?” sualına Orxan 

Şaiqin təbirincə cavab vermək olar: 

Bu Vatan toprağın kara bağrında  

           Sıra dağlar gibi duranlarındır...  

           Bir gül bahçesine girercesine  

           Bu kara toprağa girenlerindir. 

           Bu vətən sənindir, Camal İsmayılov... 

           Vətən sağ olsun. 

           Kitabın mübarək... 

 

Azər Turan 

 

“Ədəbiyyat qəzeti”nin baş redaktoru, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

8 may 2021 
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HADRUT FATEHİ 

VƏTƏN MÜHARİBƏSİ QƏHRƏMANI  

CAMAL İSMAYILOVUN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ 

SAYĞILARLA! 

                    

 

                  Proloq 
 

Uğrunda canından keçən oğullar, 

Səni Kəbələri bildilər,Vətən! 

Məzarlar sinəndə qibləm oldular, 

Səni məzar-məzar böldülər,Vətən! 

 

Ruhları göyündə cəng edənlərin, 

Canları səndədir xəzinə kimi. 

Şəhid məzarına baxanda bildim, 

Varlığın yoxluqla isindiyini. 

 

Xəyalım illəri geriyə dönür, 

Nələr düşüncəmdə sırsıralanır? 

Başımın üstündə bulud hönkürür, 

Ayağım altında torpaq fırlanır. 

 

 

 

 

 



Elnur   Uğur   Abdiyev 
 

 10 

 

 

Fırlanır başıma dünya burada, 

Bu məzar daşına dönmək ibadət. 

Burdadır heykəli azadlığımın, 

Burdadır Qazilik,  Qəza, Şəhadət. 

 

 

 

 

Burda bir can yatır, cahan sevgili, 

Qanıyla azadlıq göyərdən oğul. 

Sənlə təqvimimin qara günləri 

Silindi, yazıldı göy, ərdəm oğul! 

 

 

 

Çətin unudula bu şücaətin, 

Çətin düşmən gələ özünə daha. 

Qapı var açıqdır, bağlamaq çətin, 

Qapı  var bağlıdır, bağlanmasa da. 
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Qapılar ardında çox gözləmişdik, 

Qarabağ düyünü çözülməmişdi. 

Hayqırıb dünyaya: “haqq, haqq”,-demişdik 

Səsimiz hardasa sezilməmişdi. 

 

 

 

Döyüşdü sonadək siyasətiylə, 

Sarsılmaz Rəhbərim yurd çıxsın dardan. 

Hər dəfə məkrli planlarıyla, 

Düşmən əl çəkmədi qurduğu tordan. 

 

 

 

Cəbhədə bir həyat nişana gəldi , 

Arxada bir gözəl barmaqlarından. 

Nə qədər minaya düşdü sevgilər, 

Nə başlar yıxıldı ayaqlarından. 
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Hər gün qan içdikcə qan içdi düşmən, 

Körpənin süd dişi qan dişi çıxdı. 

Düşmən də olanda kaş kişi ola, 

Bizim düşmənimiz nakişi çıxdı. 

 

 

 

Əkildi danışıq masalarından, 

Qaçılmaz bəhanə, qaçaq şərt ilə. 

30 il Qarabağ yandı, alışdı, 

Yaşadı köksündə ağır dərd ilə. 

 

 

 

Daşdı, nəhayət ki, səbir kasası, 

Çıxdı qeyrətinin qılıncı qından. 

Daha ayaqları keçdi ərlərin, 

Bir vaxt könlü keçən Qarabağından. 

 

 

 

 

 

 

 



Hadrut  Fatehi 
 

 

 13 

 

                 Düşmən çox  geyindi  hiylə donunu, 

Cəbhədə fitnəyə, şərə əl atdı. 

Ali Baş Komandan vur əmrin verdi, 

Oğullar cəbhədə cəbhə yaratdı. 

 

 

 

Yağı gec anladı,çox güc anladı, 

Tək sevgi soyudar türkün hirsini. 

Dünəndən daşıdıq üzü sabaha, 

Biz bizə yadigar Vətən irsini. 

 

 

 

Durmuşuq üz-üzə danışırıq biz, 

Mən canlı ölüyəm, sən ölü diri. 

Bağrıma basıram burda sevgiylə, 

Bu torpaq məzarı, Vətən qəbiri! 
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Şəhidlər yurdumun odu-ocağı, 

Canını bürüyən bayraq-Vətəndir. 

Vətənin torpağı Ana qucağı, 

Şəhidlər doğulan torpaq  -Vətəndir! 

 

 

Qanı qüslü olan ey pak Şəhidim, 

Kəfənin- Bayrağım xalqın varıdır. 

Qanınla yazıldı şanlı Zəfərim, 

Ölümün ölümün intiharıdır. 
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                     FİKİR SƏYAHƏTİ 

 

 

Yol alıb özümdən çıxmışam yola, 

Şəhid Camalımın ziyarətinə. 

Qəlbimdə adını an-an zikr edib, 

Dua oxuyuram Şəhadətinə. 

 

 

 

Şükür,Vətənimdə aslan ürəkli, 

Vətən iradəli oğullarım var. 

Onların hər damla axan qanından, 

Torpaq bütövlənər, Vətən yoğrular. 

 

 

 

Çıxmışam bir yola, solda Ana Kür, 

Sağ ucsuz-bucaqsız yonca  çölləri. 

İlıq havasını uduram yazın, 

Ətrini duyuram qönçə güllərin. 
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Sırayla hayqıran neft buruqları, 

Sanki bu torpağa ibadət edir. 

Bu susuz  çöllərdə hər şey azaddır, 

Nə varsa, tək eşqə itaət edir. 

 

 

 

Neftçalanın qumlu, şoran torpağı, 

Oğullar yetirdi Oğul deyənə. 

Həmin oğullar ki, candan keçərək, 

Susadılar Vətən şirinliyinə. 

 

 

 

Kimlər bəxş etmədi Muğan torpağı 

Vətən xidmətində dayanmaq üçün? 

Elmin çırağıydı İmamverdilər, 

Onlar zülmətdə də şəfəq saçan Gün. 
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Harda Ədəbiyyat adamı varsa, 

Bakıda, Şəkidə, Lənkəranda da, 

Ədəbi simalar xatırlanarsa, 

Neftçala deyəndə o düşər yada! 

 

 

Əjdər Ağayevlər səma fikirli, 

Dumduru dahilər yazdılar nə var. 

O Tofiq Abdinlər, Azər Turanlar, 

Fikir səmasında ulduztək parlar. 

 

 

 

Sakit Məmmədovtək düha yetirən, 

Torpaq bərəkətin saçmalı hər an. 

Neçə rəsmindəcə rəngə dil verən, 

O böyük rəssamın rəqibi zaman! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bu sakit təbiət təlatümlüdür, 
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Hər rəng fırçasında ömrün aynası. 

Bir rəngdə everest yaşar, birində 

İnsan dünyasının marianası! 

 

Mən bu dahilərin ayaq açdığı, 

Torpağın üstündə gəzirəm, Allah! 

Gözümün önündən kino lentitək, 

Keçən ömürləri süzürəm, Allah! 

 

                 “Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə,qram-qram, 

Qolumdakı zəncirləri qıram gərək, 

qıram,qıram!” 

                 Deyən şair, 

              Əyilməyən, sarsılmayan 

              Ruhunla sən. 

              Bircə anlıq qonaq gəlsən, 
              Azadlığın bar verdiyin 
              Camal kimi oğulların, 
              Bu Vətəni dikəltdiyin bircə görsən, 
              Yüz -yüz şeiri qurban kəsər, 
              Misrana eşq donu geyər, 
              Alqış deyərdin ruhlara... 
              Bu gün yoxsan, 
              Anan Təbriz,Balan Təbriz  
     
            
              Qoşa dağla dözmədi ki, dəmir qəlbin. 
              Yox, ölmədin. 
              Gördün yerdə artır riya, 



Hadrut  Fatehi 
 

 

 19 

              Çəkildin, getdin Tanrıya. 

 

 

Bəli, Xəlil Rza, daha kimləri, 

Yetirmiş üstündə gəzdiyim torpaq? 

Tarix səhnəsində çox rol oynanır, 

Tarixdə tarixi yazan qalacaq. 

 

 

 

Saysan saya gəlməz zəka çırağı, 

İgidlik məktəbi olan ərləri. 

Sovet İttifaqı Qəhrəmanları, 

Unutmarıq Əlif Piriyevləri. 

 

 

Bu qoca zaman bax, kimlər yetirmiş? 

Xəyalda görürəm əksin əksini. 

Burda boya çatıb Ağaşirinlər, 

Onlar burda alıb həyat dərsini. 

 

 

 

 

 

 

Neçə-neçə şəhid, Milli Qəhrəman, 
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Məlhəm olub, Vətən, qara bağrına. 

Zakir Məcidovlar qan axıdaraq, 

Can deyib canıyla sənin ağrına. 

 

 

 

Xanoğlan Məmmədov o məğrur qaya, 

O Milli Qəhrəman mən-mən yaşasın! 

Uğrunda canını qoyub ortaya, 

Özün şəhid verib, Vətən yaşasın! 

 

 

 

                  Aprel döyüşləri, o qanlı bahar, 

                  İlk dəfə həqiqət nahaqqı boğdu. 

                  Yalnız o il gəldi vicdanlı bahar, 

                  Böyük Qayıdışın əsası doğdu. 
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Samid İmanovlar səndən güc alıb, 

Bayrağı sancdılar Lələtəpəyə. 

O gündən arzusu qursağındadır, 

Həsrətdir o qarı Lələ təpəyə. 

 

 

Gedirəm yol boyu sanki tikirəm, 

İçimdən çölümə özümü körpü. 

Gah o sahildəyəm, gah bu sahildə, 

Edirəm arada özümü körpü. 

 

 

 

Qanıyla ən yeni tarix yazanlar, 

Borcluyuq nə qədər can varsa canda. 

Şövqlə əl basırıq məmləkət boyu, 

Eşqə içdiyiniz mübarək anda. 
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Sizin  andınızın möhürləridir, 

Məzarınız üstə dikələn daşlar. 

Məndən soruşsalar: “Vətən haradır?” 

Deyərəm: “Vətən o daşlardan başlar!” 

 

 

 

Fikir zəvvarıyam özümdən -ona , 

Odur Zəvvarbaşı səyahətimin. 

Səni ziyarətə gəldim,Şəhidim, 

Tanrım əcrin versin ziyarətimin! 
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      Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Camal 

İsmayılovun Valideynlərinin Camal haqda 

danışdıqlarına istinadən.. 
 

Biz qalib gəldik! 
    

1984-cü il  

Cırhacır yay 

Açıldı qaranlığın qapısı laybalay, 

Bir işıq doğdu, 

Adına Camal dedilər. 

O da camalı oldu, 

Həqiqətin, cəsarətin. 

Labirint döngələr dolu yolu 

Düz addımladı. 

Uşaqlığından doğmalarından, 

Düzün əyrini kəsdiyini eşitmişdi 

Və bu deyimi qulağında sırğa eləmişdi. 

Məmləkətin ayaqlarının süründüyü Neftçalada, 

Kim bilirdi, 

Gələcəyin gələcəyi addımlayır ürəklərə? 

Qorxmadı addımladı üzü küləklərə. 

      Arxasını çevirmədi, 

      Dik baxdı uşaqlığından  qorxusuna, 

      Qorxusu yenildi ona. 

Orta məktəb illərini gah Neftçalada, 

Gah da uzaq Rusiyada 
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Aldı. 

Krasnoyarskı diyarın soyuğu da 

Vətənə sevgisini soyutmadlı. 

O, işıq düşüncəsinə 

Bircə an da Vətənsiz yer buraxmadı. 

Sevdi Vətənini, 

Vətəndən uzaqda. 

Anasına:  

-Vətən haqda 

Danış,-dedi. 

Filara Ana 

Vətən gözəlliklərini, 

İlmə-ilmə toxudu oğlunun yaddaşına. 

Vidadi ata  

Neftçala təbiətinin rəsmini çəkdi dodaqlarıyla, 

Camalın gözlərinə. 

Vətən sevgisiylə böyüdü qürbətdə, 

Hər gün arzuları vətənə hicrətdə 

Belə böyüdü, belə! 

Uşaqlığından Vətən yanğısı yer elədi özünə canında, 

Vətən sevdasına təşnəliyi daddı. 

Dodaqları təpidi Vətən deyəndə. 

10 yaşında döndü qibləsinə- 

Neftçalanın Həsənabad qəsəbəsinə. 

Neftçalada 1 nömrəli məktəbdə oxudu, 

-Örnək oldu tanıyanlarına,- 

Filara Ana 
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Bunu yana-yana deyirdi. 

Camal məktəb bitirdi, 

Diş texnikliyinə qəbul oldu, 

Oxumadı! 

Onu qəlbindəki hiss çəkirdi, 

Apardı. 

Bu sevdanın canı Vətən, 

Qanı məhəbbət! 

Yollandı  hərbi xidmətə, 

Sevgiylə atdı o hərbi addımlarını, 

Ümiddən doldurdu silahını, 

Arzularını tuşladı Şuşaya. 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrə yazıldı evdən gizli 

Türkiyədə keçdi ilk hərbi təlimi. 

Döndü Vətənə çiynində ulduzlar 

Göydəki ulduzlara göz dağı. 

Azad eləməyə Qarabağı 

Tələsdi... 

Qaçdı hərdən özündən xəbərsiz o torpaqlara, 

Açdı könlünü ömür-gün yoldaşına: 

-Fatimə, 

Bir gün Şəhid olsam,Vətən yolunda, 

  Saçını yolma. 

  Qızlarım sənə, sən Vətənə əmanətim! 

  Ey sevdası Quran ayələrim, 

Oğlum dünyaya gələcək, 

Adını Alparslan qoyarsız. 
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O məndən sonra davamın davamı! 

Mən olmayanda  yoxluğumda, 

Uşaqlarımdan alarsan havamı. 

Nə qəm çəkərsiz, nə ağlayarsız. 

Nə qara bağlayarsız. 

Qoparmazsız Vətən yaralarını yaxınlarımın. 

Sizin xoşbəxtliyinizə dirsəklənəcək ruhum. 

Təsəllim, 

Şəhid olmağım olacaq. 

Vətən azadsa, biz xoşbəxtik ancaq. 

Əsnadım,Əsmətim  

Bir də üzünü görmədiyim bətnindəki  gələcəyim 

Sənə xatirələrimin canlı yaşantılarıdır. 

Hər gün yaş keçdikcə  

Kiçildikcə boyu ömrün, 

Böyüt onları Vətən üçün!” 

Hər gün həyat yoldaşına  

Keçirdi bu təlimi. 

Dammışdı ürəyinə 

Bilirdi çox erkən gedib – dönməyəcəyini. 

Qızı hərdən sual verərdi: 

-Ata, təqaüdə nə vaxt çıxacaqsan,-deyə. 

O bu an düşərdi sevgi adlı mühasirəyə. 

-Qızım, hərbiçilərin təqaüd kağızı 

Şəhadətidir. 

Pensiya kartı, 

Şəhidlik kağızıdır,  
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Bir də,qızım, Ölümlərin ən gözəlidir Şəhadət! 

O bir ölüm ki, 

Döşəməsi sədaqət, 

Damı səadət! 

Düşünürəm, Mələklərmi vəhy gətirmişdi? 

Küləklərmi ürəyinə pıçıldamışdı? 

Hardan bilirdi bunu? 

Nə deyirdisə onu 

Zaman gerçəkliyə yozurdu. 

Filara ana sözləri xıncım-xıncım çeynəyərək  

deyirdi bunları, 

Mənsə o yanğının dərinliyində, 

Çıtır-çıtır alovlanırdım. 

Çıtırtımı duymurdu Ana, 

Bəlkə, nöqtə qoyardı başlamamışdan yarımçıq 

cümləsinə. 

Yox, danış Ana! 

Bu gün söz haqqı sənindir. 

Sən Şəhid Anasısan. 

Mən sənin qarşında dərsini bilməyən şagird kimi 

Tək ayaq üstə dayanaram istəsən günlərlə. 

Təki sən ürəyini boşalt 

   Dərdinin çəkisini yüngül elə. 

   Ağlama, nə olar, Ana! 

   Sənin ağlamağına, 

Tab etmək, 

Ən sərt qasırğada gəmilərin tabından ağır. 
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Ağlama, 

Gözlərindən axı 

Vətən axır!!! 

İçimdən gələn səsə söykənirəm, 

Ruhum yıxılmasın deyə. 

Baxıram Vidadi atanın gözlərində üzən kədərə 

İlahi, bu gözlər 

Ruhdan ruha pəncərə. 

-Oğlum qürurumdur, 

Vətən sağ olsun!- deyə bilir ata. 

Bəli, 

Vətən sağ olmasa, 

Biz nəyik, kölə? 

70 İl müstəmləkə, 

30 il işğal, 

Bu qədər ləkə, 

Alnımızdan Şəhidlərə görə təmizləndi,ata! 

Qüruruna qurban olum! 

-deyirəm içimdə. 

Bu dəmdə 

Filara ana dağılmış xatirələrin altından nəsə xilas edir. 

Hə,Şair! 

Hər ad günümdə birinci Camalım təbrik edərdi məni. 

Bu dəfə də gözlədim, 

Nə zəngi, nə özü gəldi. 

Əvəzində Şəhadət xəbərini hədiyyə etdi mənə. 

O mənim Cənnətim idi, 
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Onsuz Cəhhənnəm atəşidir hər dəqiqə. 

Bilirəm,Ana! 

Dərdini dağlara desəm,dağlar çökər, 

Şükür edirsən, 

Bax bu şükründə şeytan diz çökər, 

Tanrının Şəhid sevdası önündə. 

Ad günündə, 

Oğlun gör nə boyda hədiyyə edib sənə? 

Vətəni gətirib qapına o gün!! 

Ad gününü təbrik etmək üçün. 

Vidadi ata  dillənir bu an: 

Mən hardasa xoşbəxt atayam. 

Oğlum, diriliş rəmzidir bu torpaqlarda. 

İlahi, bu səsin o üzündə 

Qürura bax. 

Bu üzündə 

Şəhid-Şəhid 

Ayaq üstədir Vətən, 

Diridir qış fəslində də torpaq. 

Gözlərinə baxıram atanın, 

Gözündə qan qoymuş oğul sevdasının izi, 

Gözlər Xəzər dənizi. 

Üzürəm dərinliyinə boğuluram, 

Sahilinə çatmağa can atıram bu baxışların. 

Baxışlar, 

Sevgi adlı yağışlartək yağır. 

Ruhum islanır. 
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Filara ana  

O ana qayğılı baxışlarına bükür məni 

Mən də misralarımı bükürəm Şəhid anasının, 

Ətirli nəfəsinə. 

Ortalıqda sükut boy verir, 

İçimdən diksinirəm sükutun səsinə. 

Baxışlarım çilik -çilik olur, 

Dağılır xatirələrim. 

Yarası qanayan 

Qələmə aldığım bu şəhid misralarda, 

Camalını görürəm Camalın! 

Gülüş dolu Çöhrə 

Bir səs yayılır üfüqlərə: 

“Biz qalib gəldik! 

Biz  qalib gəldik! 

Biz qalib gəldik!” 
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   Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Camal 

İsmayılovun döyüşçü yoldaşı XTQ-nin 

gizirinin danışdıqlarına əsasən. 

     (Məlum səbəblərdən ad verilmir)         
                   

                           

                          Hadrut Fatehi 
 

30 il həsrətlə Vətəndaş deyib, 

Vətən gözləyirdi öz sahibini. 

Düşmən min-min fitnə, fəsad yeridib, 

Dinləmirdi əsas söz sahibini. 

 

Dünya qətnamələr qəbul edirdi. 

Tarixin içinə çölü özgədir. 

Necə olur olsun, hər vaxt, hər yerdə, 

Keçmişə tarixlər əsl güzgüdür. 

 

Yenə susamışdı düşmənim qana, 

Bu dəfə azğınlıq keçdi həddini. 

Azca ümidi də qətl eləyərək, 

Düşmən özü pozdu təmas xəttini. 
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                İyirmi yeddisi Sentyabrda, 

                Düşmən niyyətini puç etmək üçün. 

                Vətən silahlandı böyük-kiçikli, 

                O gün Payızda da şəfəq saçdı Gün. 

 

 

 

Yurdumun Xüsusi Təyinatlısı, 

Keçdi hərəkətə,keçdi Yaşmadan. 

Oğullar gəldi ki, hərəsi bir dağ, 

Oğullar qəlbində Vətən yaşadan! 

 

 

 

Yaşma namusumun yaşmağı oldu, 

Sildi alnımdakı qara ləkəni. 

Şəhidlər, biz sizə borcluyuq hər an, 

Kim çəkə bilərdi sizlər çəkəni?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hadrut  Fatehi 
 

 

 33 

 

 

Düşmənin qorxulu kabusu olan, 

Yurdun xilaskarı 052. 

Vətən savaşında düşmən qəlbinə, 

Solmayan elə bir toxum əkdi ki... 

 

 

 

Adı qorxu, ölüm, barı ayrılıq, 

Bu qorxu yağının ruhunu sardı. 

Döyüş meydanında uduzduğunun, 

Düşmən ilk günündən fərqinə vardı. 

 

 

 

Yaşma yetirməsi Baş gizir Camal, 

O şahin baxışlı “TURAZ ŞAHİNİ” 

Yazdı güllələrlə zəfərlər dolu, 

Hər sətri qələbə Vətən dərsini! 
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Yığıb öz başına komandosunu, 

Dedi: “Qardaşlarım, qisas günüdür! 

Alaq yağılardan Vətən öcünü, 

Qisas qiyamətə qalmadı, şükür!” 

 

 

 

Sentyabrın iyirmi yeddisi səhər, 

O, öz qrupuyla hücuma keçdi. 

Qaraxanbəylidə irəlilədi, 

Bir itki vermədən düşməni biçdi. 

 

 

 

Düşmən ağ bayrağı qaldırdı  başdan, 

Barış istəyənə qənim deyilik. 

Odur  aman verdi aman deyənə, 

Biz ki yerdə sülhün elçiləriyik. 
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Fəqət pusqu qurmuş, hiyləgər yağı, 

O ər oğulları  qətl eləməyə. 

Düşmənim elə bir canilik etdi, 

Hətta utanıram qatil deməyə. 

 

 

 

Min tələ hazırla, a mənfur düşmən, 

Bizim sevgimizin önündə nədir? 

Camaltək oğulun elə biri də, 

Sizinçün ən böyük mühasirədir. 

 

 

 

Camal yardı o gün mühasirəni, 

Yetdi hədəfinə, yetdi, durmadı. 

İrəli, irəli əmrini verdi, 

Təsliməm deyənə əlin vurmadı! 
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Zamanı yubatmaq olmazdı bir an. 

Həyat hücum əmrin coxdan vermişdi. 

Biz ha gözləsək də, gözləmir zaman, 

Odur ki, yeni bir hücuma keçdi. 

 

 

Topladı başına öz qrupunu: 

“İstiqamət Hadrut, hədəf bəllidi, 

Sabah hansı yolla olursa olsun, 

Yağılar tərksilah edilməlidi” 

 

 

 

O kiçik dəstəylə düzəldi yola, 

Hadruta yol aldı meşə tərəfdən. 

Orda da qəsbkar dinc durmamışdı, 

Min tələ qurmuşdu, hiyləgər düşmən. 
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Yanğınlar törədi meşə boyunca, 

Qozluçay dərəsi odda boğuldu. 

Düşmən anlamadı alov nədir ki, 

Üstünə gələnlər oddan doğuldu. 

 

 

 

Bütün pusquları, kor tələləri, 

İti zəkasıyla o məhv elədi. 

O gün ağlın gücü, bir də cəsarət, 

Hadruta Göylərdən Şəfəq çilədi. 

 

 

 

Yurdun qeyrət rəmzi aslan Camalım,  

Düşməni qədəmdə azdıra bildi. 

O Günəş çöhrəli o işıq adam, 

Hadrut göylərindən zülməti sildi. 
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Dörd dildə mükəmməl təlim almışdı, 

Hər dil köməyinə hər vaxt gəlirdi. 

Dörd dildə ünsiyyət rahat qururdı, 

Dörd dili dilçitək gözəl bilirdi. 

 

 

 

Düşmənin radio stansiyasına, 

Girərək erməni dilində dedi: 

“Sizə əmr edirəm geri çəkilin!” 

Özün generaltək təqdim elədi. 

 

 

 

Düşmənə səhv verdi koordinatı, 

Azdı düşmənlərin alın yazısı. 

Zəkana baş əyir düşüncələrim, 

Sən ey qəhrəmanım, Aslan yavrusu! 
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Düşmən batalyonu geri çəkildi, 

Bir güllə atmadan alındı ora. 

Düşmən dərk edəndə aldandığını, 

Baxdı, baxışları çəkildi dara. 

 

 

 

Camal tarix yazdı tarixdə o gün, 

Üzünü oxşadı Qarabağ mehi. 

Laçından səs gəldi, Əhsən səsləri, 

Yaşa, ey Qəhrəman, Hadrut Fatehi! 

 

 

 

Açdın qapısını Hadrutun o gün, 

Qovuşdu qanlarla Vətən-Vətənə. 

Qayıdıb görəsən o Hadrut daha, 

Suqovuşan olub, eşq olsun sənə! 
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Qeyrətinə qurban, ey uca ruhlum, 

Suları qanıyla ey coşduranım! 

Torpağın vəslinə can verənimsən, 

Vətəni Vətənə qovuşduranım! 
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                 Laçın dəhlizində Şəhadət! 
 

Hər gün çarpışırdı olum və ölüm, 

Vəhşət yaşayırdı ölü, diri də. 

Açıb od ağzını şütüyüb keçən, 

Güllələr ötürdü ömürləri də. 

 

 

 

Hər güllə atışı bir ölüm demək, 

Hər ölüm hardasa axan göz yaşı. 

Ərgünəş şeytanın şər yuvasıydı, 

Orda kök atmışdı fitnənin başı. 

 

 

 

Orda möhkəmlətmiş yağılar tamam, 

Əsas aviyasiya qüvvələrini. 

Onlar da nəsibin aldı Camaldan, 

Daddılar ən ağır zərbələrini. 
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Bu ağır sınaqda, zor anda yetdi, 

Köməyə RPQ 26. 

Camal dəqiq hədəf, nişangah seçdi, 

10 dəstə gəbərdi, leşləri qaldı. 

 

 

 

Sonra çaşqın düşmən elə bildi ki, 

Alıb bizimkilər həmin zirvəni. 

Minomyot atdılar saysız-hesabsız, 

Qırdılar bədbəxtlər öz-özlərini. 

 

 

 

     Oydu gözlərini yağı düşmənin, 

     Aldı o “Ərgünəş” yüksəkliyini. 

     O gün orda gördü, ordaca sevdi, 

     Oxşadı Yer Günəş yüksəkliyini. 
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Camal qrupuyla keçmişdi önə, 

O qovur, düşmənsə geri qaçırdı. 

Camal avtomatla snayper kimi, 

Hədəfə ən dəqiq atəş açırdı. 

 

 

 

Cəbhədən -cəbhəyə Zəfər hayqıran, 

Camalım xalqımın adın ucaltdı. 

Bir çox zirvələri fəth eləyərək, 

Ölümü öldürüb kamına çatdı. 

 

 

 

O bu savaşlarda dostlar itirdi, 

Hər bir biri bir qaya, hər biri bir dağ. 

Amma dərk edirdi hər vaxt ucalar, 

Şəhid qanlarından su içən torpaq. 
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O qanlı döyüşdə çiyin yoldaşı, 

Kamil Şirinovu öz qollarında. 

Keçinən görmüşdü, donmuşdu qanı, 

Gizilti duymuşdu damarlarında. 

 

            

 

            Kamil Şirinovu qardaş bilirdi, 

Ölüm bu gün çapdı onun varını. 

Evə-yoldaşına zəng eləyərək, 

Tapşırdı Kamilin uşaqlarını: 

 

 

 

-Fatimə, bu gündən canım Kamilin, 

Uşaqları bizim uşaqlarımız. 

Kamil Şəhadətə ucaldı deyə 

Bir vəfa borcluyuq ona hamımız. 
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Kamil Şirinovtək neçə -neçə dost, 

Camalın qolunda tapşırdı canı. 

Vətən igidlərə əlin açmışdı, 

Şəhidlər qucmuşdu Azərbaycanı. 

 

 

 

Sübhan Cəbrayılov ən əziz dostu, 

Qubadlı uğrunda oldu canından. 

Azadlıq cücərdi, boy atdı gün-gün, 

Ölməz  Şəhidlərin o al qanından. 

 

 

 

Camal düşünürdü, onun qanında, 

İntiqam, intiqam aşıb -daşırdı. 

Qətiyyət atırtı addımlarında, 

Ölüm qorxusundan düşmən çaşırdı. 
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Mənim Qəhrəmanım, sən bir ulusun, 

Yenilməz olduğun sübut elədin. 

Düşmənə yurdumda yurd torpağını, 

Elə özü boyda tabut elədin. 

 

 

 

Ağır yara aldın çətin döyüşdə, 

Dörd gün yata bildin hospitalda sən. 

Yatmağı ar bildin özünə özün, 

Dedin: “dar gündədir, dar gündə Vətən!” 

 

 

 

Yollandın yenə də ən qızğın yerə, 

Orada dönmüşdü ölüm quzğuna. 

Qarşısına keçən hər bir canlını, 

Alırdı o iti caynaqlarına. 
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Laçın dəhlizinə nəzarət üçün, 

Yüksəklik düşməndən alınmalıydı. 

Laçına, oradan hər bir nöqtəyə, 

Bütün yollarımız açılmalıydı. 

 

 

 

Bu çətin tapşırıq, bu ağır sınaq, 

Camalı zirvəyə çəkib aparır. 

16 nəfərlik dəstəsi ilə, 

Camal hücum edir, dəhşət qoparır 

 

 

 

600 düşmənə qarşı 16, 

Saya bax nə qədər fərq var arada. 

İnsan haqq üstündə savaşa qalxsa, 

Doğrudur, köməyi olur Yaradan! 
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Camal təkbaşına 200 leşin, 

Üzür ayağını torpağımızdan. 

Biz türkük, yaramız qoparılarsa, 

Məhəbbət fışqırar  hər yaramızdan. 

 

 

 

Biz Vətən sevdalı, biz yurd sevgili, 

Camal da yurdumun belə qeyrəti . 

Döyüşü qorxulu filmlər kimi, 

Ölümü ucadır ruhun heyrəti. 

 

 

 

Fəqət anlayammaz düşmənim bunu, 

Namərddən törəyən mərdlik nə bilər? 

Mənim düşmənimin hiylədir donu, 

Onun göz yaşın da riyalar silər. 
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Camal anlayırdı bu son savaşdı, 

Döyüş yoldaşların ruhlandırırdı. 

Onun hər kəlməsi, hər Vətən sözü, 

Dostların qəlbini nurlandırırdı. 

 

 

 

Deyirdi: “Qardaşlar, unutmayaq ki, 

Biz olmasaq olar, Vətən sağ olsun! 

Şuşaya bayrağı kim sancacaqsa, 

Ona Yurd deyəcək üzün ağ olsun! 

 

 

 

Bu namus savaşı, sonu ölümdü, 

Fəqət bu ölümdə dirilik yaşar. 

Mərhəba, Şəhadət şəhdin dadan ruh, 

Harda Vətən varsa, orda adın var!” 
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Ağır sınaqlardan üzü ağ çıxan, 

Burda yarammadı mühasirəni. 

Sonuncu gülləyə qədər atışdı, 

Son nəfəsə kimi qoydu nöqtəni. 

 

 

 

Laçın dəhlizini açan zirvədə, 

16 igidlə Şəhid oldu o. 

Ucaldı haqqın son mərtəbəsinə, 

Tarix yaddaşında belə qaldı O! 

 

 

 

Qəhrəman doğulan, qəhrəman ölən, 

Uca ruh, yurdunun xilaskarısan. 

Mənim tariximdə Zəfər sözünün, 

Səhər müjdəsisən, etibarısan. 
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Laçın dəhlizinə gedən zirvədə, 

Canını tapşırdı Vətənə, getdi. 

O gündən Vətəndaş  sevdasını o, 

Hər sevən ürəkdə bir zirvə etdi. 

 

 

23 Oktyabr Həsənabadda, 

İnsan seli vardı şəhid dəfnində. 

Bayrağa bükülü tabut gedirdi, 

Öz nakam eşqinin çiyinlərində. 

       

 

Məzarı Pir oldu Pirətəvanda, 

Sevilmək ən böyük haqqı onun da. 

Üzü ayrılığa getsə də mütləq, 

Sevgidə birləşir hər yol sonunda. 
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PİRƏTƏVAN MƏZARLIĞI 

 

 

İndi elə bir yerdəyəm, 

Ağzımda quruyub dilim. 

Neftçalada bir Pirdəyəm, 

Duaya açılıb əlim. 

 

 

Göy qanadlı düşüncəmdə, 

Yaşıl rəngli səslər dinir. 

Qırmızı üzlü zamanı, 

Anmaq insanlığın dini. 

 

 

Heykəl kimi dayanmışam, 

Canlı məzarlar önündə. 

Düşünürəm mən sağammı? 

Bu nə şübhə düşüncəmdə? 
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Çatlayır bu qəfəs dərim, 

Ruhumu sıxır bədənim. 

Bu daşlardan öyrənirəm, 

Biz ölək, yaşa, Vətənim! 

 

 

 

                        Bu daşlar bir həqiqətdi, 

       Tanrıya gedən həqiqət. 

       Mənə nələr pıçıldayır, 

       Qəlbimdə dinən həqiqət. 

 

 

 

      Bir zamanlar Camal vardı, 

      Eşqi yönü qibləsiydi. 

      Qəlbində döyünən Vətən, 

      Sığındığı Kəbəsiydi. 
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Apardı özü qoynuna, 

Cismin qucaqladı Vətən. 

İndi xəyalım keçəmmir, 

Camal keçdiyi yerlərdən. 

 

 

 

Ölümü yazdı tarixi, 

Qanı Zəfər mürəkkəbi. 

Özü Şəhadət yolçusu, 

Yolu bir Vətən məktəbi. 

 

 

 

Sevdikləri onu gözlər, 

O bütün sevənin atıb. 

Pirətəvan məzarında, 

Vətənlə qol-boyun yatıb. 
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Neftçalanın bu pirində, 

Sırayla bənövşə ömür. 

Baxdım hər şəhid qəbrində, 

Gördüm görünməz göz gülür. 

 

 

 

Bu göz azadlıq hayqıran, 

Ruhun bəsirət gözüdü. 

Burda hər şəhidin daşı, 

Sevginin gerçək üzüdü. 

 

 

 

Yol alıram baxa-baxa, 

Zaman dayanan daşlara. 

Bir vaxt bir-birinə özgə, 

İndi doğma qardaşlara. 
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Hər biri bir xəzinədi, 

Mərdlik, dəyanət adında. 

Torpaq üstü gücsüz deyə, 

Onçün gizləyib altında. 

 

 

Bir məzar önündə lalam, 

Baxıram daşdan göz baxır. 

Misralarım boynun bükür, 

Üzümə dastan göz baxır. 

 

 

Ruhları Vətən göyünə, 

Keşik çəkən sərkərdələr. 

Hər gün sizi ziyarətə, 

Vətən gələr, Vətən gələr! 
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Neftçalanın bu Pirində, 

Bənövşə ömürlər yatır. 

Burda Vətən sevdasının, 

Səsi Tanrıyadək çatır. 
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                          ALPARSLAN 

 

 

12 Fevral günü gəldin həyata, 

Camal yadigarı Alparslan bala. 

Sən Şəhid atanın əmanətisən, 

Müqəddəs Anamız Azərbaycana! 

 

 

Adında iki kök ruhuma işlər, 

Alp – cəsur, qəhrəman, alicənablıq. 

Arslan qanı axır damarlarında, 

Bütün ruhumuzla ona borcluyuq. 

 

 

Alparslan, ey Türkün şanlı övladı! 

Türkün kimliyinə bu ad Gün saçıb. 

Malazgirt savaşı Türk tarixində, 

Kiçik Asiyaya qapılar açıb. 
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O Arslan Çağrı bəy övladı olmuş, 

O Çağrı ki onun Oğuz ordusu, 

Bircə gün ərzində erməniləri, 

Dizə gətirmişdir,  Arslan yavrusu! 

 

 

 

Bax sənin atan da bir dəqiqədə, 

Hadrut qapısını gücüylə açdı. 

Adı çəkiləndə mənfur düşmənlər, 

Döyüş meydanında dal-dalı qaçdı. 

 

 

 

Atan -Fateh Camal Çağrı torunu, 

Adı ürəklərdə sevgi məbədi. 

Məzarı toplumun fəxarət yeri, 

Sevgisi Günəştək ölməz, əbədi! 
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Gəlişin mübarək, doğuluşunla, 

Canlandır soyunun dirilişini. 

Alparslan, Alp Arslan soyudur soyun, 

Kökünə söykənib gör hər işini. 

 

 

 

Bu gün ulu Turan yolunda qəza, 

Hər türkün qanında çağlamalıdır. 

Türkə yan baxanın gözlərin daim, 

Türkün Türk sevgisi dağlamalıdır. 

 

 

 

 

Bu ulu ulusun ey tər pöhrəsi, 

Boy at,boyun boyu səsin boy atsın. 

Xəzərdən dənizindən-Çin dağlarına, 

Mavi göy qübbəsin səsin oynatsın. 
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Unutma, elə bir Şəhid oğlusan, 

Adı Fatehlərlə yanaşı gəlir. 

Sənin doğumunla gələcəyimə, 

İçimdən: “Yüksəl, Türk” səsi yüksəlir. 

 

Cahan Fatehiylə ruhun əkizdir, 

Elə bu ruhla da yaşa dolasan. 

Elə iş görəsən Türk tarixində, 

Elə Alp Arslanla xatırlanasan. 
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CAMAL İSMAYILOVUN QIZLARI:  

ƏSMƏT VƏ ƏSNADIN DİLİNDƏN 

 

“Mən Qəhrəman Camalın qızıyam” 

Əsmət deyir fəxrlə. 

Danışarkən səsindən 

Zaman bir heykəl yonur. 

İçimdən çopur-çopur, 

Elə qayalar qopur. 

Çay sahilindəki torpaqtək, 

Altından ovulur duyğularım. 

Zirvəsindən atılıb intihar edir zaman. 

Bu gün bir ovuc torpağam, 

Bir damla göz yaşı yuya bilər məni. 

Tanrım, Əsmətimin səsi qarşısında  

Düşmən min- min minomyot da atsa, 

Yox, mən yıxılmaram! 

Camal yadigarı Əsmət balam, 

Əsnad balam 

Bu qədər mətinlərsə. 

Düşmən min-min olsun, 

Bu Tomris qeyrəti önündə 

Əyilməyə məhkumdu. 

“Mən Qəhrəman Camalın qızıyam” 

-deyir Əsmət. 

Və Atasına bağlı xatirələri danışır, 
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Danışdıqca 

Tanış səhifələri açır. 

Qovur özünü neçə il əvvələ 

Şahdağdakı əyləncəyə, 

Qusardakı gəzintiyə. 

Bir az sevinc qarışır səsinə, 

Özündən xəbərsiz bağlanır 

Atasının diri xatirəsinə. 

Atası ilə oynadığı lotodan danışır, 

Hərdən qımışır. 

Qazanan atasının olduğunu deyir. 

Hə, qızım, atan təkcə lotoda qazanmadı, 

O həyatla mübarizəni də qazandı. 

Onun sevda yolu Şəhidliyə uzandı. 

Bilsən, bu yolun 

O başında 

Ruhlar necə rahatdı, 

Sən atanla bugünkündən, 

Daha çox  fəxr edərsən 

Əsmət. 

Qismət, 

Həyatın qanunu. 

Əslində, hər kəs özü yazır onu. 

Bir yol ki, sonu 

Başlanğıcdır. 

Nə xoş yolçusuna! 

Əsmət düşünür 
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Yadına nəsə düşür 

Xəyalındakı xəyalla görüşür, 

Susur. 

Yenidən vərəqləyir yaddaşını 

Xatirində əlvan rənglənir 

Atası, anası, bacısı, nənəsi ilə 

Taxtadan qurduqları ev. 

İçinə girə bilmədiyi o evin damında, 

Uşaq xoşbəxtliyi  

Qanad açıb uçmağa hazırlaşan quştək 

Qanad çalır. 

O göyərçin xatirələr dimdiyindən dən salır, 

Ana torpağa. 

Bu hökmən cücərəcək sabaha. 

Sabahların sabahında, 

Sən  

Bacınla 

Yaddaşındakı atana bağlı  

Xatirə kitabını vərəqləyəcəksən. 

Əsnadın dağda yıxıldığını, 

Düşünüb gülümsəyəcəksən. 

Atam ilk müəllimim olub, deyir Əsmət 

Hə,  

Nə mutlu o ataya ki 

Övladına 

Həm atalıq edir, həm müəllimlik. 

Qızım, 
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Əslində  

Sən də, 

Əsnad da, 

Alparslan da, 

Elə mən də müəllimik! 

Həyatın dünən bizə keçdiklərini, 

Sabah kiməsə öyrədirik! 

Amma  atan keçdiyi dərsin 

Hər bəhsi 

Sevgidən güc alırdı deyə. 

Sən söykənib o ruha 

İşıqlı gələcəyə, 

Addımında Zəfər yaşatmalısan! 

Müzəffər Qəhrəman qızı, 

Zəfər çalmış xalqın gələcəyi! 

Gələcək, 

Sizinlə gözəl gələcək! 

Sizi işıqlı günlər çağırır, 

Sizin ömrünüzün hər qütbünə 

Qəhrəman atanızın işıqlı ruhu 

Ekvatordan gün doğur. 

Fəxr edirsiniz, 

Fəxr edin,bəli! 

Həyat , hər gün irəli, irəli 

Deyə hayqırarkən əmrini. 

Siz çoxdan fəth etmisiniz 

İrəlini! 
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                           EPİLOQ 

 

 

Azadlıq heykəli pak ömürlərin, 

Qanları can verdi Azərbaycana! 

Bu uca ölümlə igid ərlərin, 

Adları dillərdə döndü dastana. 

 

 

 

O vaxtsız kəsilən hər pöhrə ömrün, 

Sabah göyərdəcək tumurcuqları. 

Ölümü öldürən ölümsüzlərin, 

Əbədi həyatdır dünyada varı. 

 

 

 

Vətən sevgisinə bürünər hər gün, 

Adına içərlər andını ərlər. 

Hər Şəhid məzarı ziyarətgahdır, 

Önündə nə varsa səcdəyə gələr. 
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Tanrının nəzəri dikilən yerdi, 

Mələklər qucarlar Şəhid qəbrini. 

Qəlbimdə sabaha bir niyyət tutub, 

Burada kəsirəm qurban şerimi. 

 

 

 

Şəhid məzarları varlığımızın, 

Canlı sübutudur torpağımızda. 

Onların qanından güc al, hürlüyüm 

Dalğalan Üçrəngli Bayrağımızda. 

 

 

 

Hər Şəhid məzarı üstündə Bayraq, 

Çətirtək açılıb qoruyur onu. 

Hər Şəhid məzarı düşmənə bir dağ, 

Göstərir xalqının kim olduğunu. 
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Şəhid Camalların nurlu camalı, 

Zülmətdən qurtardı dünənimizi. 

Onların ruhunun kölgəsindəcə, 

İşıqlı gələcək gözləyir bizi. 

 

Bu gün bütün dünya bax səninlədi, 

Ey azad Vətənim,adın müzəffər. 

Şəhidlər qanıyla təsdiq elədi, 

Haqqındır, haqqındır, haqqındır ZƏFƏR! 
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VƏTƏN MÜHARİBƏSİ QƏHRƏMANI  

CAMAL İSMAYILOVUN HƏYATI VƏ DÖYÜŞ 

YOLUNA QISA BAXIŞ 

 

Camal İsmayılov 1984-cü il iyulun 7-də Neftçala 

rayonunun Həsənabad qəsəbəsində anadan olmuş-

dur. Camal İsmayılovun ailədə bir bacısı və bir qardaşı 

olmuşdur. 1986-cı ildə — Camal İsmayılovun 2 yaşı 

olanda İsmayılovlar ailəsi Neftçala rayonundan  Rusi-

yanın Krasnoyarsk diyarının İqarha şəhərində yaşama-

ğa başlamışdılar. 

Camal İsmayılov 1990-cı ildə İqarha şəhəri V. P. As-

tafyev adına 1 nömrəli orta ümumtəhsil məktəbinin bi-

rinci sinfinə qəbul olmuşdur və birinci sinfi orada bitir-

mişdir. 1994-cü ildə İsmayılovlar ailəsi doğma Neftçala 

rayonuna qayıtmışdır və Camal İsmayılov təhsili-

ni Neftçala şəhərində 1 nömrəli tam orta məktəbdə da-

vam eləmişdir. 2001-ci ildə oradan məzun olmuşdur.  

Camal İsmayılov 2008-ci ildə Fatimə İsmayılova ilə 

ailə həyatı qurmuşdur. 2009-cu il təvəllüdlü Əsmət və 

2011-ci il təvəllüdlü Əsnad adında qızları olan Camal 

İsmayılov, hərbi əməliyyatlara yollanmazdan əvvəl oğ-

lunun olacağını öyrənmişdir və övladına Alparslan 

adını verəcəyini demişdir. 2021-ci il fevralın 12-də 

onun oğlu dünyaya gəlmişdir və övladına Alparslan 

adı verilmişdir  

https://az.wikipedia.org/wiki/1984
https://az.wikipedia.org/wiki/7_iyul
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99s%C9%99nabad_(Neft%C3%A7ala)
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Krasnoyarsk_diyar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0qarha&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala
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Camal İsmayılov 2002-ci ildə müddətli həqiqi hərbi 

xidmətə çağırılmışdır. O, Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-

rinin "N" saylı hərbi hissəsində xidmət edən zaman 

hərbi hissə rəhbərliyinin diqqətini cəlb elədiyinə görə 

xidmətini Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə davam eləməsi 

barədə qərar verilmişdir. 

Camal İsmayılov 2015-ci il martın 2-dən aprelin 2-

nə qədər Konya şəhərinin 3-cü Ana Jet Üs Komutanlı-

ğında baş tutan "TURAZ Şahini - 2015" hərbi təlimləri-

nə, sentyabrın 28-dən oktyabrın 16-na qədər Gürcüs-

tanda baş tutan dağçılıq üzrə hərbi təlimlərə qatılmış-

dır və buna görə diplomlarla təltif edilmişdir. 

Camal İsmayılov 2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə ötən 

gecədən Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələri-

nin bölmələri arasında cəbhənin Tərtər və Cəbrayıl-

Füzuli istiqamətlərində başlanan Aprel döyüşlərin-

də savaşıb. 

2019-cu ilin 6-24 mayında 5 dövlətin qatıldığı və 

Kayseri şəhəri yaxınlığında yerləşən Ərciyəs dağında 

baş tutan "ERCİYES - 2019" hərbi təlimlərinə qatılmış-

dır, buna görə də diplomlarla təltif edilmişdir.  

Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələ-

rinin baş giziri olan Camal İsmayılov 2020-ci il sent-

yabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən –

Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi 

və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması 

üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayı-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C3%BCsusi_T%C9%99yinatl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99r_(Az%C9%99rbaycan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Konya
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrc%C3%BCstan
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrc%C3%BCstan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Aprel_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Aprel_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C3%BCsusi_T%C9%99yinatl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99r_(Az%C9%99rbaycan)
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C3%BCsusi_T%C9%99yinatl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99r_(Az%C9%99rbaycan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_Qaraba%C4%9F_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
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lın, Hadrut qəsəbəsinin,  Füzulinin,  Qubadlının  və  

Laçının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. 

Camal İsmayılov oktyabrın 21-də Laçın dəhlizi uğrun-

da gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Neftçala 

rayonunun Həsənabad qəsəbəsində dəfn olunub. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-

də xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin 

azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə 

qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirən za-

man göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həm-

çinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zaman igid-

liyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə gö-

rə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 09.12.2020-ci 

il tarixli Sərəncamına əsasən Camal İsmayılova "Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı" adı verildi.  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 

uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə 

qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə 

borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Pre-

zidenti  İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərənca-

mına əsasən Camal İsmayılov ölümündən son-

ra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edildi.  

Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad 

edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatı-

laraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə gö-

rə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24.12.2020-ci 

il tarixli Sərəncamına əsasən Camal İsmayılov ölümün-

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n_d%C9%99hlizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft%C3%A7ala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99s%C9%99nabad_(Neft%C3%A7ala)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%22V%C9%99t%C9%99n_u%C4%9Frunda%22_medal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
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dən sonra "Cəbrayılın azad olunmasına görə" meda-

lı ilə təltif edildi.  

 

  (26.06.2008) — "Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 

illiyi" yubiley medalı 

  (26.06.2012) — "Qüsursuz xidmətə görə" 3-cü 

dərəcəli medalı 

  (26.06.2013) — "Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 

illiyi" yubiley medalı 

  (08.05.2015) — "Qələbə günü münasibətilə 

hərbi parada qatıldığına görə" medalı 

  (26.06.2017) — "Qüsursuz xidmətə görə" 2-ci 

dərəcəli medalı 

  (26.06.2018) — "Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi" 

yubiley medalı 

  (09.12.2020) — "Vətən Müharibəsi 

Qəhrəmanı" medalı (ölümündən sonra)  

  (15.12.2020) — "Vətən uğrunda" 

medalı (ölümündən sonra)  

  (24.12.2020) — "Cəbrayılın azad olunmasına 

görə" medalı (ölümündən sonra 
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