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                             ÖN SÖZ ƏVƏZİ 
 

Müzəffər ordunun şanlı əsgəri, 
Ərənlər yurdunun ər övladıyam! 

Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox, 
Babəklər yurdunun hürr övladıyam! 

* * * 
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü, 
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü, 
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü, 

Mövlalar yurdunun nur övladıyam! 
* * * 

Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm, 
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm, 

Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm, 
Alovlar yurdunun nar övladıyam! 

* * * 
Unutma, şah babam Xətai başdı, 

Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı, 
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı, 
İgidlər yurdunun nər övladıyam! 

* * * 
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var, 

Gen dünya yağıya daim olub dar, 
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar, 
Aslanlar yurdunun şir övladıyam! 

* * * 
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Göydən Yer üzünə ərmağan, payam, 
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam, 
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam, 

Ozanlar yurdunun sirr övladıyam! 
* * * 

Ustacam, vətənim vətən içində, 
Axıb duruluruq zaman köçündə, 

Min bir anlamı var, adi “heç”in də, 
Aqillər yurdunun pir övladıyam! 

 

                                 Zaur Ustac, şair-publisist, 

                     “Yazarlar” jurnalının baş redaktoru. 
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Baş-leytenant  Osmanov  Elnur Rza oğlu  - Kürdəmir rayonu,        

şəhid Vüqar Qurbanov adına Köhnəbazar kənd tam orta   

məktəbinin  fizika müəllimi, Vətən  müharibəsi  iştirakçısı.    
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                                       XATİRƏ YAĞIŞI 

Bəzən dəniz içinə çökər, qəlbində fırtınasın qoparar, 

Ləpələr qəlbinin divarlarına çırpılar, sökər ruhunu ... 

Dünyanın ağırlığını iliklərində hiss edərsən , 

Çəkər dəniz bataqlıq kimi səni səndən aparar ... 

Mövsümündən aslı olmadan gecələr üşüdər səni , 

Təklənərsən , doğmalar arasında qərib düşərsən ... 

Yad olarsan dünyaya, tənhalaşarsan ... 

Özündən qaçıb uzaqlaşmaq  istəyərsən , elə özün üçün qəribsəyərsən , 

Gecənin qaranlığından qorxarsan , sabah açılmaz deyə ... 

Bilirsənmi,  gecənin qaranlığından çox  

gündüzün aydınlığından qorxar insan , axı gecələrin qarşılığında xəyallar 

büruyər səni ... 

Gündüzlər çəkilər , xəyallar acı gercəklər kimi dolaşar ayağına, 

Büdrəyər ayaqların dolaşanda , fikirlərin qarışanda ... 

Fikirlər gecələr aydınlaşar xəyalının dənizində ... 

Bəzən düşünərsən dəyişdiyini , ya da insanların dəyişdiyini , 

Çılığınlıqdan susqunluğuna, ruhunun ağırlığından şikayətlənərsən , 

İndi yaşatdıqlarından yaratdığın əsərini bəyənirsənmi? 
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Tam anlayıb, tamamlaya bilmədiyin qəriblikdən yaradıb qürbətində 

yaratdığın insanı bəyənirsənmi? 

Kimə ünvanlı bu suallar, müqəssir kimdir görən ... 

Əlbəttə ki bütün müharibələrə səbəb və səbəbkar olanlar ... 

Dinləyin məni indi! 
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                                                   GÖY  ÜZÜ 

Göyün üzü açıq olsa da yağış kəsmir, çətin olan döyüşü daha da 
çətinləşdirdi. Aran yerlərindən fərqli olaraq dağlarda yağan yağışın soyuğu 
çox olurdu. Qazma sığnacağın üstünü göy çadırla örtsələr də öz rəngi və 

səmanın vəhdəti müharibə ağırlığını aydın şəkildə əks etdirirdi . Hər yan 

torpaq , səngər ətri verirdi. Ocaq çatmağa icazə olmadığından biri birlərinə 

söykənib döyüş əmrinin nə zaman gələcəyini gözləyirdilər. Belə vaxtlar çox 

darıxdırıcı olurdu. Başlarını qatmaq üçün əsgərə gələn məktubları oxuyar 
xalqın bu ağır və şərəfli gündə birlik olmasından  güc alardılar. İsti paltarlar, 
papaq, corab, bəzi gigeyenik əşyalar və şirniyyat ev yeməkləri göndərilirdi . 

Adətən corabların içindən əsgərə yazılmış məktublar çıxar sevə - sevə 

oxuyardılar. Kiçik cavuş çantasından bir dəstə məktub çıxarıb hamıya 
payladı. Müəllim əlindəki məktubu o özünə , bu uzunə baxıb dilləndi : 

- Telefon çıxandan unutmuşduq kağız məktubları... 

Görüm mənim məktubum hardan ?!  

Məktubu acanda fərqli bir ətir ,fərqli bir qoxu : 

- ,, Salam əsgər " - deyə səslədi elə bil .. 

Məktubun sonunu oxuya bilmədi,əlləri əsdi , səsini içinə çəkib qəhərini 

boğmağa çalışsa da bacarmadı. Tez tələsik imza yerinə baxdı.Məktubun 

imza yerində bir ad vardı .... 

İlahi..sanki çiyinlərinə isti bir əl toxundu . Zərif və güçlü əl ... O əllər ki , onu 

körpə ikən yıxılmağa qoymamış , soyuqdan , istidən açıdan qorumuş , 
yıxılanda çəkib qaldırmış , üz - gözünü sığallamışdı . Bir qol sarıldı boynuna 
...o qol ki,cənnətin ətrini yer üzünə gətirən onun həyatında bitən qızının 
qollarıydı ...Hənifə ... 
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Bu təsadüf idimi ya zərurət bilmədi , amma məktub qızından gəlmişdi. 
Məktubun ətrini ciyərlərinə çəkdi doya - doya .Unutdu səngərdə olduğunu, 

unutdu əsgərlərin ona baxdığını .Hamı susmuşdu ,elə dağlar və dağlardakı 
müharibə də ... 

Başını qaldırıb ehtiyatla boynuna toxundu . Ovuclarını üz-gözünə sürtdü 

  Qəfil hərəkətlə MAXE Kərimov məktubu ondan aldı.Sonra oxuyarsız 
desədə artıq onu duymurdu .Qazma sığınacaqda nəfəsi çatmadı,havaya 
çıxdı hava da kövəlmişdi sanki.gözlərini silib dərindən nəfəs aldı.Arxasınca 
çıxan Kərimova  

-Mənim məktubum qızımdanmış ! -  deyə bildi..Bu sözdən gözləri yaşarsa 
da sadəcə gülümsündülər. Bu gülüş düşməni məhv etməyə bir həmləydi. 

-  Nəhayət toy başladı ...Toy nə toy ... sədası bütün dünyaya səs salan , 

Qafqazın sinəsində dörd ocaq qalamağa səbəbkar toy ...Dünya belə 

atəşfəşanlıq görməmiş , düşmən belə cəngi ilə qarşılaşmamışdı . qovurması 
gilizi , plovu mərmi , qalan təamları tank , zirehli texnikalar gətirən bu 

toyun gəlini 30 ilin əsarətindəydi . Oğlan evi gəlmişdi .xonçalı , səbətli , 

xınası damarında axan qanı ,qoçu canı oldu Vətən torpağına ... Boynuna 
bəy xalatı deyil ,Vətən bayrağı doladı oğullar ...O bayraq ki, hər an ürəyinin 

üstündə gəzdirdilər və evinə bayraq olub geri gəldilər ...  
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                                                   DAN YERİ 

Dan yeri gözünü yağışla açmışdı. Yağış da öz damlalarında bir kövrəklik 

gətirmişgi.Adəti üzrə işə tələsirdi. Hər sentyabr gələndə duyğular 
yenilənir,xatirələr aguşuna alar, qəlbində firtınalar qopardı. 

 Bəzən dəniz içinə çökər, qəlbində fırtınasın qoparar, 

Ləpələr qəlbinin divarlarına çırpılar, sökər ruhunu ... 

Dünyanın ağırlığını iliklərində hiss edərsən , 

Çəkər dəniz bataqlıq kimi səni səndən aparar ... 

Mövsümündən aslı olmadan gecələr üşüdər səni , 

Təklənərsən , doğmalar arasında qərib düşərsən ... 

Yad olarsan dünyaya, tənhalaşarsan ... 

Özündən qaçıb uzaqlaşmaq  istəyərsən , elə özün üçün qəribsəyərsən , 

Gecənin qaranlığından qorxarsan , sabah açılmaz deyə ... 

Bilirsənmi,  gecənin qaranlığından çox  

gündüzün aydınlığından qorxar insan , axı gecələrin qarşılığında xəyallar 

büruyər səni ... 

Gündüzlər çəkilər , xəyallar acı gercəklər kimi dolaşar ayağına, 

Büdrəyər ayaqların dolaşanda , fikirlərin qarışanda ... 

Fikirlər gecələr aydınlaşar xəyalının dənizində ... 

Bəzən düşünərsən dəyişdiyini , ya da insanların dəyişdiyini , 
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Çılığınlıqdan susqunluğuna, ruhunun ağırlığından şikayətlənərsən  , 

İndi yaşatdıqlarından yaratdığın əsərini bəyənirsənmi? 

Tam anlayıb , tamamlaya bilmədiyin qəriblikdən doğulan qürbətində 

yaratdığın insanı bəyənirsənmi? 

Kimə ünvanlı bu suallar , müqəssir kimdir görən ... 

Əlbəttə ki bütün müharibələrə səbəb və səbəbkar olanlar . 

 

Hərdən sözlər ilişib qalar baxışlarında deyə bilmərsən.. 

Hərdən qarşındaki insan susar ,baxışları fəryad edər.. 

Kəsər bütün ümidlərini aciz qalarsan o susduqca .Küsərsən ,inciyərsən 

qırılarsan…. 

Amma yenə dönüb o baxışlara sığınarsan. 

Gözündən süzülən həsrətin ətri sarar ruhunu, 

Qarişdırar yuxunu sən qəbul edə bilmərsən onun yoxluğunu. 

Əllərin əsər rəsminə toxunanda ,hər toxunuş ürəyini yandırar,  

Sən buza dönən rəsmə sarılarsan. 

İçindən gələn səsə cavab tapmayanda qırılar parçalanarsan. 

Xəyalların yağışında islanar ruhun…. 
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Büdrəyərsən,yıxılanda kəsər səni öz sınığın 

Ürəyində yuva edər,bir ömürlük öz qırığın. 

 

Sənlə bahəm yaşa dolar həyatında izin qoyar 

Aman verməz sağalasan ağrıların gözün oyar 

 

Lal süküta qarışarsan duyan olmaz səsinidə 

Görən olmaz sinəm  üstə nalə deyən kəsinidə 

 

 Sükut olan öz bəstənə gecə -gündüz ağlayarsan 

Günəşdən od alar sinən öz -özünü dağlayarsan 

 

Dolar gözünün yaşından buludlar da cana gələr 

Edam kəndirin darıxar gələn şirin cana gələr 

 

Ruhuna sıxdığın kəsin bircə anda dönər yada 

Burnunun ucu göynəyə o zalımsa gəlməz dada  
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Daşa dönər ,qaya olar ,söykənərsən sən dağ bilib   

Zirvələrdən pay umarsan əl açarsan insan bilib 

 

Qırar səni zirvələrdə qar görəndə gördüklərin  

Ürəyindən vurar səni ürəyinə hördüklərin. 

 

Bu dünyanın ədaləti yağışda  isladar səni 

Günəşində qurudarsa ,küləyindən asar səni 

 

Öz əlinlə öz yaranın qaysağını qopararsan 

Ha çalışsan ha çarpışsan bircə kəfən apararsan 

 

Yağan yağış sinif otağını pəncərələrində duman 

yaratmış,sinif otağına başqa bir görkəm vermişdi 

Əlləri ilə şüşələrə toxundu.Çevrilib bir daha otağı gözdən keçirdi.Divardan 

asılan şəkillər sanki bu yağış səsindən ayılmış,otaqda başqa bir harmoniya 

yaratmışlardı.Hardansa bir maşın səsi yağış səsinə qarışmışdı.Səs və bu 

dumanlı süşələrdən süzülən damlalar onu sinif otağında alıb dağlara 
apardı. 
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                                        XƏYAL  YAĞIŞI                                         

 Səhər başlayan yağış hələ də kəsməmişdi.Səhəngi qırılan buludlar elə hey 

nalə deyir gözünün qorası tökürdü. 

Bu gün nə işdə nə evdə özünə yer tapa bilmirdi.Yuxuya gedər 

bəlkə,dincələr deyə gözlərini yumdu.Səsləri dinləməyə başladi.Küsən yağış 
damlaları cəza kəsirmiş kimi BDU-nun pəncərələrini döyəcləməyə başladı 
xəyallarında.Hərbi biliklərə BDUnun hərbi kafederasında sahiblənərək 

letenant rutbəsi almışdır.O vaxt heç ağlına gəlməzdi ki,bir gün ……. 

Universiteti bitirdikdən sonra Kürdəmir rayonunun Muğanlı məktəbində 

çalışmışdır.2000ci ilin fevral ayında hərbi xidmətə getmiş ,2001-ci ilin 

dekabrında leytenant rütbəsi ilə geri dönmüşdür.hərbi xidmətdən sonra 

Ərşəli kənd məktəbində pedaqoji fəaliyətini davam etmişdir.Yaşadığı yer 
ilə iş yerinin uzalığı onu 2007-ci ildə Köhnəbazar kənd tam orta məktəbinə 

gətirmiş,öz savadı təcrübəsi  ilə şagirdlərin sevimlisinə çevilmişdir. Vətən 

müharibəsi başlananda 27 sentyabrdan yenidən hərbiyə qayıtmış 
təlimlərdə iştirak etmişdir. Xocavənd,Fizuli,Hadrud,Üçtəpə 

istiqamətlərində ağır döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ağdamın Yusifcanlı və 

Mərzili kəndləri uğrunda kededən döyüşlər onun xastirində ən ağır 
döyüşlərdən biri kimi qalmışdır.                                 Hər zaman öz 

çılğınlığı,sərtliyi ilə seçilən zabit bu gün xəyalların əsiri olmuşdur. 

 Qalxıb otaqda dolaşır.Yenə dəqiqələr keçir , saatın xəyanətkar  səsi sükutu 

pozur , 

Yenə xəyalları onu dara çəkir , fikrində  nələr qarışır , düşüncəsi nələri 

yozur ... 

Yenə gecənin qaranlığında bir qərib duyğuyla həmsöhbətləşir  , 

Hərdən dağılır fikirlər , pərən düşür xəyalının  yollarında ... 
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Hərdən də yuxu kimi məst olur xəyalların qollarında ... 

Yuxu da ərşə qonaq gedib  , dönmür ki geriyə , 

Arzuları şikəst doğulur ayaq ata bilmir ki , yeriyə ... 

Gecənin qaranlığında ümüdləri dara çəkilir , 

Bütün istəkləri , arzuları bir -bir gözlərindən tökülür . 

Mənim arzularım çox darıxandı , qərib adamın ruhu kimi küsəndir : -  deyir 

. 

Qəriblik çox kövrəkdi , yetimdi , baxışları nəfəsi kəsəndi deyir ... 

Bilirsənmi darıxanda içdiyin çay belə sərxoş eyləyir adamı  

Onu isə səssizliyi sərxoş edib , susmağı içində fəryad qoparır ... 

Darıxmaq necə bir hiss bilməsə , artıq darıxmaq ağrıdır onu , 

Dara çəkir , baxışlarını boğur , nəfəsini kəsir .  

Yenə dəqiqələr saat , saatsa gün olur ... 

Alır aparır  gecənin qaranlığı zabiti ... 

Qəflətən bir daş ya bir qayaya dönür qəflətən də yağış olub buludlara 
dolur. 

Yağır isladır ruhunu, gecənin qaranlığı ağlayır yağış damlaları altında ... 

Onunsa xəyalları rəqs edir o yağışda.  

Yağışa qarışır göz yaşları , yanağına süzüldüyunu görmür  
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Yağışın damlası bilib , yağışda islatma özünü də deyib qınaq edir xəyalına , 

Heç kim bilmir ki , onun cismi yox , ruhu yuyulur yağışın damlalarında ...  

 

Hər il olduğu kimi 8-NOYABR ZƏFƏR bayramına qızı hər kəsdən əvvəl 

təbrikini hazırlamış,iş masasının üstünə qoymuşdu.Masaya yaxınlaşıb 
hədiyyəsini açanda qızının onun rəsimlərindən bir xatirə albomu 

hazırladığını gördü. 

Alboma belə bir məktub da əlavə edilmişdi. 

                                                 CANIM  ATAM 

 Mən bilirəm ki, sən hədiyyə sevmirsən. Ona görə də sənə belə bir 

hədiyyə hazırladım. Sən mənim arxa-dayağım ümidlərim arzularımsan. 
Ata sən müharibədə olanda dünya mənim üçün boş və qaranlıq oldu. 
Səni itirmək qorxusu hər an məni boğurdu. Amma bilirdim ki, sən məni 

qardaşımı ailəmizi tək qoymayacaqsan. Bilirdim ki, mənim atam haqqın 
yolundadır. Hər gün sənə Azərbaycan əsgərinə dua etdim. Çox şükür bu 
gün bizimləsən. Ata mən sən olmayanda nəfəs ala bilmirəm. Şünki sən 

mənim nəfəsimsən. Mən fəxr edirəm ki, mənim atam  SƏNSƏN. 

                                                 İmza: HƏNİFƏN 

 Və dəqiqələr keçir ... Yuxu da ərşə çəkilib . Dan yeri asılı qalır kipriklərində 

... Tək bir arzu dolanır xəyalında ... 

Səhər açılanda görəm ki, ulduzlar yer üzünə tökülüb . 

Yarılıb səmanın köksü , ilmək- ilmək sökülüb. 

Səhər açılanda görəm ki, bütün dənizlər bir olub , okeana meydan oxuyur. 
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Okeanlar çaşıb qalıb bu qəflətdən sıxışıb bir küncə ətrafında sərhəd 

toxuyur. 

Səhər açılanda görəm ki, bütün qarğa , quzğunlar intihar edib bir 
qaranquşun qanadında . 

Küləklərin əksinə qanad çalır ən kiçik quşcuğaz da qalibiliyyət inadında. 

Səhər açılanda görəm ki, buludlar yerdə dolub boşalır . 

Köksü yarılan səmanın günəş olan gözləri, qəlbinin hikkəsindən yaşarır.  

Səhər açılanda görəm ki, anaların saçları bəyazdan siyaha çönüb. 

Bir günlük olsa belə dünyadan köçənlər qovuşmaq üçün geri dönüb. 

Səhər açılanda görəm ki, özünü dağ bilən təpələr ,düzənə tabe olduğun 
anlayıb . 

Döyür baş gözünə əfv diləyir, özünü gecə - gündüz danlayır.  

Səhər açılanda görəm ki, balıqlar tilov atıb yer üzünə qarmağa mirvari 
taxıb  . 

Yer üzündə nələr baş verib , xəbərim olmayıb mən dənizin dibində olanda 

göy  balina üzümə baxıb ... 

Səhər açılanda görəm ki, ədalət yenidən bər- qərar olub beşiyində. 

Tankların lüləsində göyərçinlər yuva salmış, qartal dayanıb keşiyində. 

Səhər açılanda görəm ki, bütün uşaqlar xoşbəxtdir, gözlərindən 

gözlərindən gülüş doğur . 

Dar ağacı çiçək açır, hər çiçəyi üstündə bülbüllər nəğməsiylə həsrəti boğur. 
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Səhər açılanda görəm ki, dünyanın rəngi açılıb bəq vurur günəş kimi . 

Qarşımda bütün xəyallarım gerçək olub alışır atəş kimi. 

Səhər açılanda görəm ki …    

Dan yeri xəyal yağışının damlaları arasından süzülürdü...... 

. 
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                                  BU VƏTƏN 

Bu vətən bu torpaq əmanət bizə 

Qanıyla torpağa can verənlərdən 

Ən çətin məqamda, ən çətin anda,  

Yaralı dostuna qan verənlərdən.  

 

Bu torpaq bu oba,bu yurd yerləri, 

Bizə yadigardır şəhid adından. 

Üç rəngli bayrağı bağrına basıb 

Qəlbinə göz yaşı axan qadından 

 

Bu gün başlamışdı bu tarixi yol 

Illərdi bizləri gözləyən yurda.  

Bu gün gözü yolda qalan vətənin 

Körpə uşağı da dönmüşdü qurda.  

 

Bu vətən,bu sərhəd,bu şanlı tarix,  

Bizə igidlərin əmanətidir. 
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30 ildən sonra səslənən "Cəngi"  

Gələcək illərin səadətdir… 

 

                                     VƏTƏN  OĞLU 

Oğuz tonqalların qaladız yenə 

Dağların ünyetməz şis zirvəzində  

Vətən bayrağını göyə uşaltdız 

Şuşanın günyetməz qış zirvəsində 

 

Nə oddan çəkindiz tufandan qorxduz  

Dağların yalından tutub getdiniz  

Kəsəndə yolları duman bulud çən  

 Yağışa çevrilib  gözdən itdiniz 

 

Hər bir addım səsi Zəfər çəngisi  

Qartal tək şığıdı düşmən üstünə  

Alıb caynağına parçaladılar  

Durular yağının yaman qəsdinə  
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Bu gün sənin günün ay Vətən oğlu  

Zəfərin mübarək günün mübarək  

Azad obamızda yeni açılan  

Üçrəngli bayrağın gülün mübarək 

 

Onlar həmişə bizimlədir. 
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Rəvan Məlikov   

RƏVAN 

Ətrafı dövrə vuran tankların qopardığı toz dumanı bürüyər  göz-gözü 

görməzdi . Bu fürsəti qaçırmaq olmazdı döyüşdə . Düşmən təpədəydi . Ardı 
- arası kəsilməyən güllə yağışı altında  ordumuz irəliləməyə başladı . 
Nəhayət öz mövqelərini tutdular . Bir addım geri çəkilmək olmazdı ... 
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Üz - gözünü yalayan güllərdən tutaraq irəlləyən ordumuz nəhayət 

yüksəkliyi öz nəzarətinə götürdü . Bir anlıq sakitlik çökdü ətrafa. Həzin 

payız küləyi bütün səsləri içinə çəkmişdi sanki . Havanın özü darıxırdı 
.Yaralıların olmasına baxmayaraq bütün komanda sevinc içində idi . Belə 

bir ağır döyüşdən itki vermədən çıxmışlardı. Artıq vaxtdır. 

,, Bir neçə əsgər və zabiti yeni alınmış yüksəklikdə posta yerləşdirib 
möhkəmləndirmək lazımdır." - deyə düşünərkən zəng gəldi . Eşitdiyi xəbər 

bütün sevincini aldı ondan ... 

Dərindən nəfəs aldı . Nəfəsi darıxır , çırpınır , içində özünə yer tapa 

bilmirdi. 

Gözləri ürəyinin pəncərəsindən asılı qalmışdı sanki . Ovuclarına baxdı , 
tanımadı əllərini ... 

,, Heç əllər tətikdə darıxarmı ? 

Səs titrəyərmi öz-özünə danışanda ? 

Evinin divarları sənə doğru gələrmi ? 

Heç əhvalın dəyişəndə necə olduğunu tapa bilmədiyin olarmı ? " - deyə 

düşündü bir anlıq ... 

Darıxar əlbəttə gözünün önündə əllərinin təbaşıri hələ getməyən şagirdin 
şəhid olursa , ,, Anamdan muğayat olun !" - deyirsə əllər hər yerdə 

darıxar... Öz düşüncəsindən diskindi ...    

Rəvan şəhid olmuşdu ... 

... sükütun səsi batırdı qulaqlarını ... 

Duydunmu darıxmağı , hiss etdinmi indi ?! 
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Anama deməyin ,onu tək qoymayın demişdi Rəvan  

Kiçik yaşlarından hərbiyə meyli olan Rəvan Müddətdən artıq hərbi 

qulluqçu kimi işə düzələndə ən çox anası sevinmişdi.Rəvanın qardaşı da 
hərbiçi idi. İlk təhsilini Köhnəbazar kənd tam orta məktəbində(2003  

2014illərdə) alan Rəvan 44 günlük VƏTƏN müharibəsi başlananda 45gün 
idi ki MAXEkimi xidmətdə idi.Müharibənin ilk günündən döyüşlərdə iştirak 
etmiş və oktyabrın 1-ndə Cəbrayıl rayonunun Rüzgar kəndinin azad 

olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmançasına ŞƏHİD olmuçdur 

O bütün komandanı qorudu , özü isə…… 

 

Ömür dediyin biir göz qırpımında keçir. Hər anında bir xatirə yaşayar, 
yağışın yağması, günəşin parlaması, bəzən də adi bir toz-duman səni çəkib 

haralara aparar... 

Xatirələrin də bəzisi qaya kimi sərt, bəzisi daş olar yoluna düşən, bəzisi də 

dağ olar sinənə çəkilən ... 

Bütün bunları düşünərək dərin xəyallara dalmış keçmiş zabiti qapının 
qəfil  döyulməsi xəyallardan ayırdı...  
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Fərid Məmmədov 

FƏRİD 

Əlində səliqə ilə yığılmış şirniyyat olan Könül : 

--Buyurun müəllim ,sizə çay gətirdim - deyə gülümsündü  : - Bu gün qara 

göz Fəridin ad günü idi onu qeyd edirdik . - dedi. 

- Hansı Fəridin? 
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-Fərid də ... hər zaman sən Fəridsənee  dediyiniz . 

- Həə ... 

Təbrik edirəm !  

Dərindən nəfəs alıb sinif otağına göz gəzdirən keçmiş zabit gözlərini 

pəncərənin şüşəsinə düzülən damlalara zillədi . Boş otaq , divarlardan 
asılmış şəkillər yenidən xəyala daldırdı onu ...  

,, FƏRİD " - deyə pıçıldadı : ,, Qaragöz Fərid ..." 

Sinif otağının divarından boylanan bir cüt baxış müəllimin pıçıltısını sanki 
duydu və gülümsündü . Qeyri-ixtiyarı rəsmə yaxınlaşan müəllim qəhərini 

boğa bilmədi .Yaman kövrək olmuşdu bu aralar . ,, Qaragöz Fərid " - deyib 

rəsmə astaca sığal  çəkdi . Xatirələr sığala sığmadı , Fəridin baxışlarından 
bütün sinifə doldu... 

Sakit , səssiz , özünəməxsus baxışları ilə seçilirdi Fərid .Nə qədər vaxt keçsə 

də Fəridin zəhmətdən və soyuqdan  göyərmiş əllərini hələ də 

unutmamışdı. 

O Fəridin Şəhid olduğunu döyüşdə olanda eşitmişdi . Fəridə tərəf baxdı . 
Həmin xatirələr tarixin yazısı kimi gözlərindəydi . 

O qədər sakit , o qədər zəhmətkeş şagird idi ki ...Uşaq yaşlarından 
çalışmağa başlamış , anasına , atasına kömək olmuşdu . Səhərin soyuğunu , 
günün istisini bilməz , nə qədər yorulsa belə şikayətlənməzdi . 

Susar , susar , susardı ... Bütün xatirələrdə öz sükutu ilə qaldı... 

Xəzan olmuş yarpaq hər zaman ağacı tərk edəcəyi günü gözləyir , 

Bax bu qorxu , həyacan öldürər səni ... 
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İndi soruşarlar ,, Necəsən? "- deyə ümidsiz qopacağini gözləyən yarpaq 

kimi ... 

O yarpaq kimi hər an düşəcəyimi , 

həsrətin ayaqları altında qalacaq anı gözləyirəm... 

Nə fərqi , indi məngənəsindəyəm əslində , 

Ümid ölümlə çarpışır , həsrət üzümə gülür , 

Ayrılığın ətri gəlir , payızın ətri kimi dağlayır ruhu... 

Həqiqət olmayan gerçəklər , yuxuya çevrilən xəyallar , 

Ruhunu zirvəyə qaldırıb , ordan yerə vuran atəş  

Yandırarsa yandırar , kəsərsə nəfəsi kəsər ... 

Ey ruhumda dolaşan qərib qonaq ! 

İcazə ver ,  gedim bir ovuc torpaq olum ... 

Şəhid kimi bir ovuc həsrət qoxuyan torpaq ... 

Həsrət qoxuyan qaragöz Fərid ... 

Arzu və istəklərin də oxşarı ,bənzəri olarmış. Taleləri bənzər yazılan igid 
balalar arzuları yarım qaldı.Fərid Məmmədov orta təhsilini Köhnəbazar 

kənd tam orta məktəbində almışdır(2006     2017)Hərbiyə olan həvəsi 

yarım qalan arzuları nəhayət həyata keçmiş MAXEkimi işə başlamışdır .27 
sentyabr 2020 çi ildə müharibə başlanan zaman ön cəbhədə,düçmənlə 

təmas xəttində cəsarətlə döyüşmüşdür.son döyüşü Suqovuşan ərazisində 

olmuş 15 15 oktyabrda döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhadətə 

ucalmışdır . 



 

 

 29  

 

Havanın dumanı dağlardakı döyüşü ,döyüş xatirələrini özündə əks etdirirdi 

sanki.stəkandakı çay o çaydan gələn qoxu otağı öz ağuşuna 
almış,xəyallarını alıb aparmışdı 

Dağlara çökən payız dumanının sisi düşmən gülləsindən qorunmaq üçün 

üstünə geyindiyin bronjleti dahada ağırlaşdırırdı .Başına keçirdiyi 
dəbilqəsinın kənarlarında su damırdı. Özünü komandirə çatdıran əsgər 

komandirə isti çay gətirdiyini söyləyəndə ağır da olsa üzünə bir təbəssüm 

qondu. Bir necə gün öncə yanında partlayan düşmən mərmidisindən sonra 

əsgər dostların : ,, Allah sizi bu dəfə bağışladı , daha özünüzü qoruyun ! " - 
deməsi yadına düşdü .O günlər çox ağır günlər idi... 

Ehh ...nə xatirələr olmadı nə acılar olmadı... Özünü ələ almağa çalışsa da 
həyacanı boğa bilmirdi . Divardan boylanan şəkillər bütün xatirələri 

oyatmışdı .Yusifcanlı, Mərzili, Alxanbəyli, Üçtəpə, Xocavənd...  
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Murad  Yunusov 

 MURAD 

Qapının açılması xatirələri səksəndirdi bir az .Gələn 8A sinifindən Murad 

İdi. 

Qara gur saçları , iti baxışları Muradın qorxmazlığından xəbər verirdi : 
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- Müəllim , siz hələ getməmisiz? 

- Nə olub , Murad? 

- Uşaqlarla yarışa hazırlaşırıq , ona görə gəlmişik . 

- Hansı uşaqlar ? 

- Əli , Rəvan , Fərid , Nizami , Ravil ! 

Bütün komanda !.. 

,, Butun komanda ! "... İllər necə də sürətlə  keçmiş , xalq oz oğullarını 
adlarla yenidən yaşadıb bu məktəbə göndərmişdi . Sinifdə havası çatmadı . 
Ötən illərin xatirəsi , körpə balaların siması gözündə çanlandıqca onu 
qəhər boğurdu . Xatirələr yağışın damlaları kimi  isladırdı uz - gözünü ... 

beləcə hər günü fikir , xəyalla keçirdi .Yollar uzandıqca xatirələr də 

çığırlardan boylanır , yola nərdivan atırdı. 

Aylardan sentyabr , günlərdən yağışlı payızın cümə günü idi . Hər sentyabr 

ayının gəlişi soyuq payızın və ayrılığın rəngi ilə gəlirdi . Nədənsə ayrılıq 
xəzan rəngdə görünürdü. Şəkillərdə qızılı rəngli yarpaqlar üşüyür , amma 
öz qürurunu qırmırdı . Yoxsa bütün bunlar tək onun gözünə görünürdümü? 

--Müəllim , gəlirsiz? 

--Həə ... gəlirəm , gəlirəm ! 

Muradın ardınca otaqdan çıxıb pilləkənləri enməyə başladı. 

Böyük foyedə yan-yana düzülmüş şəkillər , şəkilləri bürüyən çiçəkləri 

görüncə tablolara yaxınlaşdı. 

Murad : 
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- Müəllim , biz yarışda qəhrəman qardaşlarımızın adıyla iştirak edəcəyik . 

Hər birimiz öz adaşının rəsmi olan köynəklər hazırlamışıq ! - deyə məlumat 

verdi. 

Müəllimin gözlərindəki kədər bir damla yaşla yanaqlarına süzüldü. 

- Ay müəllim , siz ağlayırsız? 

Yenə qəhər müəllimi boğdu . Qeyri-ixtiyarı stola düzüləri gülləri oxşadı 
şəkilləri sığalladı. 

Artıq orda dayana bilməyib məktəbin həyətinə endi . Asta adımlarla illərin 

yadigarı olan çinar ağacın  kökündən pay alıb böyüyən bala çinara  

söykəndi. 

Payız olmasına baxmayaraq yarpaqlarını hələ tökməmiş çinar ağacı 
müəllimə sanki təsəlli verir , öz zümzüməsi ilə oxşayırdı . Əvvəllər heç 

duyğularla ovunmaz , xarakterinin  sərtliyi , çığınlığı ilə seçilərdi . Müharibə 

soyuğluğu , ayazı ilə bərabər bir kövrəklik vermişdi ona ...Yağışın 
yağmasıyla torpaqdan qalxan ətir səngər ətri gətirirdi özüylə ...  

Artıq çinarın yarpaqları onu islanmaqdan qoruya bilmir , üz - gözünü yağış 
damlaları yalayırdı : 

- ,, Bəzən bir salama belə ehtiyac duyarsan " - deyə düşündü . 

,,Gözləyərsən, salam necəsən ? "- deyər . 

verdiyi cavabın soyuqluğu şaxta kimi kəsdi özünü  . Ətrafı təmizlənmiş 
səliqə ilə bağlanmış bir ağac boylanırdı bağçada.bir  xatirə lövhəsi asılmışdı 
üstündən .Tez açıb tez solan , yetirdiyi ağacların bəhərini yeyə bilməyən 

Muraddan ... 
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Bəli , bu ağacı Murad əkibmiş... Kəndin çox həyətində Muradın əlindən 

əkilən , canlanan ağaclar var . Özü isə vətən gülü oldu ...  

Müəllim əlini sinəsinə çəkdi , ağacın yarpaqlarına toxundu . Muradı görür 
kimi oldu  hər yarpaqda damcılanan yağış damlasın 

Bəzən baxışların dikilər uzaqlara , 

Kimsənin bilmədiyi bir nöqtəyə ... 

Ümid edərsən gələcəyinə, ümid edərsən görəcəyinə ... 

Baxışların yol çəkər , uzaqları yaxın edərsən ... 

 Pırhapır  düşər ürəyinə , xəyallar qıdıqlayar səni , 

Bulud kimi dolub yerə çökərsən  , 

Bitməz dəli darıxmağın... 

Qaysaq tutan yaraların qan verər , 

Çat - çat olar bədəninin sol yanı .. 

Sənin səndən xəbərin olmaz , qulağında bir səs dolaşar : 

- ,, İnfarkt !" - deyə ... 

Xəstəxana otağı , dərman ətri , həkim vahiməsi ...bürüyər bütün vücudunu 

tənhalıq ağrısı ... 

Qorxar hər kəs susmağından , baxışlarının axtardığı kəsin gəlməz ... 

Dolar gözlərinə həsrətin bir damla yaş olar , süzülər yanağına ... 

Ruhunun ağrısı bir fırtına edər ki, içində  
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hamı çəkilib gedər , təklənərsən , yenə xəyalında o... 

Kimsəsiz xəstəxana koridorunu bir ayaq səsi bürüyər  

Və o səsssss bir ömür qulaqlarının aradığı səs olar ... 

Gözlərini açmamış üzünə bir damla yaş düşər , başının üstündə anan 

ağlayar...  
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Əli Məmmədov 

ƏLİ 

Düşündükcə onu dəhşət bürüyürdü. Cəbhədə onunla bir briqadada olmasa 

da döyüşən şagirdləri vardı.Rəvan , Murad , Fərid ..bu gün də Əli . 
Kəşfiyyatçı Əli ...  
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Texnikomdan son zəngə gəlmiş ,boynunda vətən bayrağı son zəngi 

vurmuşdu . Bütün günü çiynindən bayrağı salmadı , oynadı , rəqs etdi , 

amma bayrağına sığındı. Sonra eşitdik ki məktəbi dondurub hərbiyə gedib 

.Əsgərlikdən sonra isə hərbidə qalıb çalışır. Günü dağlarda keçirdi .Ailənin 

tək oğlu 4 bacının bir qardaşı .,, Şuşaya bayrağı özüm sancacam ! " - deyib 

sinəsi üstündə gəzdirdiyi bayrağa bürünüb geri gəlmiş ... Hə !.. Əli Şəhid 

olmuşdu.gözlərindəki məna oqədər aydın oqədər dərin idi ki.o parlaq 

gözlərin məlalı nə idi ilahi .4bacının hec birinin  gözləri elə mənalı deyildi 
.Kimsə o mənanı bilmədi duymadı.bəlkədə Əli o aydınlıqda nur,nurdan 
doğan tanrı qonağı idi.Bilmədik səmanın aydınlığını gözlərində daşıyan, hər 

aydınlıqda bizim görmədiyimiz bir ayrılıq  yükü çəkən bəlkə də qayğı 
vardı.Əli gözlərinin  aydınlığında yelkən açmış ölümün ən alisinə Şəhidlik 

zirvəsinə ucalmışdı.2004çü ildə köhnəbazar kənd tam orta məktəçinə 

daxilm olmuş,9-cü sinifi bitirmiş BAKİ NEFT ENERGETİKA kollecinə daxil 

olmuşdur .kollecinn son kursundan da könüllü hərbi xidmətə yola 

düşmüşdur.Müharibə başlarkən könüllü həmlə kəşfiyyatçısı olmağı seçmiş 
bir çox yüksə görmüşdkliklərin alınmasında şücaət göstətmişdir.noyabrın 
4ndə döyüş yoldaşını atəç xəttindən çıxararkən qəhrəmancasına 
ŞƏHİDolmuşdur 

Bu nə dərddir , İlahi ?!.  
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Ravil Hümbətov 

RAVİL 

 Yerə sığmayan göydə duruş gətirməyən xatirələr bütümüşdü ətrafi.Yağışın 
ətri səngər ətri verir.ötənləri göz  önündə canlandırlrdı. 
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 Divar boyu düzülən şəkillər xatirələri daha da tələsdirirdi. Baxışların 
arasından boylanan qıyqacı  körpə baxış məsumluq ilə  seçilirdi. O bu 

baxışlar qarşısında duruxdu ,şəklə yaxından baxdı.Ravil            ....  Hansı 
sinif ... 

RAVİL İBTİDAİ sinifi bizdə oxuyub. 

Hansı Ravil 

Zülfi müəllim 

-Cəbrayıllı köçkünlərimiz vardıre məktəbdə  

məskunlaşanlar. 

Bütün otaqlar,məktəb bu baxışın ocağı evi oldu.ravil oldu bir anda bütün 
məktəb. 

Səndəmi deyə bildi..O idi ..Həyatı kimi təhsili də köçkünRavil..Ermənilər 

Cəbrayıla hücum edəndə ailəsi ilə bircə qaçqın düşmüşdülər.Məktəbin 

binasında yurd- 

 yuva qurmuş,ilk addımlarını bu məktəbdə atmışdı. 

Xəyallar onu aşağı korpusa,vaxtilə köçkünlərin yaşadığı binaya apardı. 
Əlləri ilə oxşadı divarları.uşaqlar olmayanda məktəb o qədər səssiz və 

kədərli görünürdü ki. Sanki səhər şagird səsindən gülümsəyən bina indi 

matəm içindəydi.Ravil 4cü sinifə qədər bu binada yaşamış ,burda təhsil 

almışdı.Atası Bakıya köçəndə o da ailəsi ilə birgə getmişdi. Müharibənin 

dəhşətini o körpədən duymuş bütün əzab əziyyətini görmüşdü..Ravilə dərs 

deməsə də şəhid balasını oxşar kimi oxşadı xatirə dolu divarları 

Yuxarı məktəbin pilləkəninə çatanda ayaq saxlayıb söhbətini davam 

etdirdi. 
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-Bilirsən ELNUR m necə çətin günlər idi.Hər gün şəhid xəbəri,torpaq itgisi 

.Minlərlə insan öz yurdundan köçkün düşmüşdü. Köhnəbazar məktəbində 

Cəbrayıllı köçkünlər məskunlaşmışdı. Yurd yuvasını ,neçə illik əzab -

əziyyətlə tikib qurduğu ev-eşiyi,əzizlərinin məzarlığını qoyub gələn 

insanlarin üzünə baxmaq o qədər çətin idi ki. 

Məktəbə adını verilən VÜQAR QURBANOV,14yaşında ŞƏHİD olan SEHRAN 
QƏNİYEV,MÖHÜBBƏT ƏZİMOV,MUSTAFAYEV VİDADİ,.. OSMANOV 
SƏMƏNDƏR  hər biri bu məktəbin məzunları,könüllü cəbhəhəyə 

yollanmışlardı. 

Dalğalanan bayrağa baxaraq .. 

-Çox çətindir  müəllim ,bir zamanlar parta arxasında mənə baxan 

şagirdlərimi indi şəkillərdən oxşamaq deyən zabiti   

-Vidadi şəkilləri götür gəl deyən Sehranın səsi onları xatirələrdən ayırdı.Bir-

birilərinə baxıb  

Qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Deyə bildilər 
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Salam Azərbaycan əsgəri! 

Müharibə nə qədər cətin və dəhşətli olsa da bizi qorxutmur. Çünki biz sizə, 

ordumuza güvənir və inanırıq. Bilirik ki, 30 illik bi acı həsrətə  sizlər son 

verəcəksiniz. Vətən anadır!  Vətən atadır!  Vətən ailədir... Bütün 

Azərbaycan ailəsi sizlərə dua edir. Mənim  Atam da ehtiyatda olan 

leytenant kimi müharibə başlayanda könüllü döyüşlərə qatılmışdır . Sizə bu 

məktubu bir zabit qızı kimi yox, Azərbaycanlı kimi yazıram, deyirəm ki, 

kəsin ermənilərin ayağını bizim eldən.  Elə kəsin ki, bir daha gələ 

bilməsinlər. Onlar soyğunçu, oğru,  heç bir ada layiq olmayan  
məxliqdurlardır. Neçə illərdir bizim torpaqları zəbt etmiş, dinc əhalimizi 

öldürmüş, əsir almış, qaçqın etmişlər.  Nə qədər ata-babalar, ana- nənələr 

Vətən həsrəti ilə həyatdan köçdülər. Hələ  də Xocalı ağrısı qəlbimizdə 

sızlayır. Əziz əsgərim biz türkük . Allaha inanıb,  insanlığa güvənən türk. Siz 

Azərbaycan bayrağını ən uca zirvələrdə asın ki, hamı görsün  Qarabağ 
kimindir...  Qarabağ Azərbaycanındır! QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 
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         FOTOLAR 
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Qızımın Azərbaycan əsgərinə yazdığı məktubu oxuyuram. 
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“Soyuq səngərləri isidən ürək, 
Özü üşüsə də od saçsın gərək!” 
  
Zaur Ustacın “Komandir” şeirindən. 
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“Torpağın içinə girmədən, onun qoxusunu sinə dolusu, 
ciyərlərinə çəkmədən yurdsevər olmaq mümkün deyil... 
Torpağa qarışmalısan ki, torpağın qədrini biləsən... Yemək 
yeyəndə də, su içəndə də onun içində bir qıxmıq torpaq 
udmalısan ki, torpaqlaşasan... Yurdlaşasan... Yurd 
olasan... Torpaq qoxusundan şirin və yadda qalan qoxu 
duymadım... Hiss etmədim...” 
  
Zaur Ustacın “93-ün yayı” romanından. 
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“Müzəffər ordunun şanlı əsgəri, 
Ərənlər yurdunun ər övladıyam! 
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox, 
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!” 

 

Zaur Ustacın “Ustacam” şeirindən. 
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Hər gün növbəti əmr üçün darıxırdıq... 
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Səngərdə əlamətdar günü qeyd etməyin ləzzəti başqadır. 
 
“Bu evin divarı yoxmuş, ilahi, 
külək xəyallarla savaşır yenə, 
xəzan yarpaqları uçur yanımdan 
bir payız havası çökür sinəmə.” 
 
Rəfail Tağızadənin “Uçuq evdə payız” şeirindən. 
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Yurdumuz, yuvamız ana torpaq.... Doğma torpaq... 
 
“Sil həsrətin göz yaşını. 
Uşaqlar da görməsin. 
Qara buludları qovacaq 
xoş xəbərin gələcəyinə inan. 
Bizi gözləyir xoşbəxt zaman..” 
 
Rəfail Tağızadənin “Yadından çıxarma” şeirindən. 
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... və bu da son... Evə dönürəm. Zəfər bizimlədir. 
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Ağdamın və Xocavəndin azad olunmasına görə. 
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Yenidən öz sevimli peşəmlə məşğulam. 
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                                   QEYDLƏR 
 
 

 
 

Üzqabığının müəllifi:  Tuncay Şəhrili (Mustafayev). 
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