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                                 ÖN SÖZ 

                            MAYOR QULİYEV 

                                         (müqəddimə) 

Bu şəxs yaddaşımda məhz belə qalıb – Mayor Quliyev. Tale elə 
gətirib ki, 17 aprel 1994-cü ildə Tərtərdə (Marağa-Şıxarx 
qəsəbəsində) rəhbərlik etdiyi öz taboru  ilə döyüş mövqeyinə 
yola düşməzdən əvvəl  25-30 dəqiqə ayaqüstü söhbət etmişik. 
O vaxtlar mən artıq müharibənin ilk günlərindən Ağdərə 
istiqamətində mövqelənib, möhkəmlənmiş hərbi hissənin 
komandant bölüyünün əsgəri idim. Mayor Quliyev  və  Kapitan 
Seyidov (mayor Məhərrəm Məcnun oğlu Seyidov) o cümlədən  
digər 3 tabor ilə birlikdə gənc əsgərlərdən ibarət 5 yeni tabor 
həmin gün (Nasosnu - Qusar) bizə qatılmaq üçn gəlmişdilər. 
Mənim  həmyaşıdım olan Sərdar da bu yeni gələn əsgərlərin 
içində olduğuna görə onların gəlişindən əvvəlcədən xəbərim 
var idi. Sərdar Kapitan Seyidovun taborunda (IV tabor, II bölük) 
əsgər idi. Hündür və canlı olduğuna görə ona pulemyot (PK) 
təhkim etmişdilər. Avtobuslar gəlib çatan kimi o hələ 
avtobusdan düşməmiş Kapitan Seyidovun taborunda olduğunu 
dəqiqləşdirdim və Kapitan Seyidovla söhbət etməyə başladıq. 
Sonra Sərdara da icazə verdi o da bizə qoşuldu bir xeyli ordan-
burdan söhbət etdik. Sonra Sərdarı silah-sursat qəbul etmək 
üçün göndərdi. Bu arada Bərdədən olan valideyinlər lazımsız 
söz-söhbətlə Kapitan Seyidovu bir az narahat etdilər. Nəhayət 
Sərdar “PK”-sını patron və digər vacib  təhcizat ləvazimatları ilə 
birlikdə alıb yanımıza qayıtdı. Bu vaxt  Mayor Quiylev də bizə 
yaxınlaşdı. Nəhayət bərdəli valideyinlər də kənara çəkildilər. 
Dördümüz bir xeyli söhbət etdik. Onları maraqlandıran hər şey 
barədə sual verirdilər.  
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Mən də eşidib bildiklərimdən cavab verirdim. Sərdarla söhbət 
edirdik. Əsas nələrə ciddi fikir verməsini tapşırırdım. (Bu vaxta 
qədər (17.04.1994) mən artıq Ağdərə istiqamətindəki cəbhənin 
1993-cü ilin yayı və qışı kimi qarışıq dövründən, eyni  zamnda 
1994-cü ilin yanvar-fevral ütüsündən salamat çıxmağı bacarmış 
kifayət qədər təcrübəli əsgər idim – mövcud vəziyyəti bütün 
pafosdan uzaq çılpaqlığı ilə ancaq belə ifadə etmək doğru olar.) 
Nə qədər təklif etsəm də çay da içmədilər. Silah-sursat alan 
əsgərləri nəzarətsiz qoyub getmək istəmədilər. Bütün yeni 
gələn əsgərlər zəruri təhcizatla tam təmin olunub, döyüş 
mövqeylərinə yola düşənə qədər (təxminən yarım saat) 
dördümüz söhbət etdik. İndi onların heç biri həyatda yoxdur... 

QISA  ARAYIŞ 

Polkovnik leytenant (bu rütbədə heç gəzmədi) Quliyev Novruzəli 
Quluş (Məmmədqulu) oğlu 1944-cü il iyulun 10-da Naxçıvan 
Muxtar Respublikanın Şahbuz rayonun Kükü kəndində anadan olub. 
1951-1961-ci ildə Şahbuz rayonunda orta təhsil almiş, Sovet ordusu 
sıralarında qulluq etmişdir. 

Novruzəli Quliyev Moskva şəhərində ali təhsil almiş, 1978-ildə 
doğma Vətəninə qayitmişdir. O, uzun müddət Sumqayıt şəhər 
hərbi komisarlığında çalışmış mayor rütbəsinə qədər 
yüksəlmişdir. 

Vətənin üstünü qara buludlar alındığı görən təcrübəli hərbiçi 
1994 – cuüil aprelin 16-da rəhbərlik etdiyi batalyonu ile birlikde 
Tərtər-Agdərə döyüş bölgəsinə göndərilmişdir. O, batalyon 
komandiri olaraq bir sıra əməliyyatlar həyata keçirərək, 
düşmənə agır zərbələr endirmişdir. 
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 Mayor Quliyev 24 aprel 1994-cü ildə Soltanlı kəndi uğrunda 
gedən döyüşlərdə tabeliyinde olan əsgər ve zabitlərlə son 
nəfəsinə qədər döyüşmüşdür. 

Qeyri-bərabəre döyüşlərdə dörd əsgəri ilə itkin düşmüşdü. 

...  Silahlanıb hərə öz döyüş mövqeyinə yollandı... Sonrakı 
günlər müxtəlif mövqelərdən cürbəcür məlumatlar gəlməyə 
başladı. Həmin dövrlərdə istiqamət üzrə nəzarətçi-bu vəzifəni 
məhz belə adlandırmaq doğru olardı- General Orucov bizi də 
dəfələrlə həyəcan siqnalı ilə qaldıraraq müxtəlif mövqelərə 
göndərdi. Atəşkəsə doğru ən qızğın döyüşlərin getdiyi (gənc 
əsgərlərin sadəcə qurban verildiyi) günlər idi. Deyirdilər ki, 
düşmən ciddi-cəhdlə “Dördyola” (Ağdam-Bərdə-Ağcabədi-
Tərtər) çıxmaq istəyir. Biz artıq Qapanlıya yerləşmişdik (14 
may – atəşkəsi orada qarşıladıq). Rövşən Əkbərov da 
rəhbərlik etdiyi məşhur taboru ilə burada – ön xəttə idi. Hətta 
deyirdilər ki, Nəciməddin Sadıqov da onunla birlikdə ön 
xəttədir. Rövşən Əkbərovun kəndə girən maşınını bir neçə 
dəfə postda yoxladığıma görə şəxsən görsəm də Nəciməddin 
Sadıqovu orada görüb-görmədiyimi dəqiq xatırlamıram. Ancaq 
onu qeyd edə bilərəm ki, adının orada olması bəs edirdi. Çünki, 
o olan yer həmişə əminiyyətdə olardı. Biz onlardan arxada 
dayanmışdıq... Bütün bəd və şad xəbərləri Qapanlı kəndində 
aldım. Əvvəlcə Mayor Quliyevin acı xəbəri gəldi. Sonra isə 
Kapitan Seyidovun ən yaxın çevrəsindəki əsgərləri ilə birlikdə 
başına gələnlərdən məlumat aldıq. “PK-çı” Sərdar həmin 
döyüşlərdən salamt çıxmağı bacarmışdı… Atəşkəs oldu. Bizə 
köməyə gəlmiş gənc əsgərlərdən təşkil olunmuş  5 taborun 
(2850 –təxmini 1 taborun ştatı 570 nəfər idi-dən) yerdə qalan 
əsgərlərindən ibarət III TABOR yaradılıb bizim hərbi hissəyə 
verildi.  
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Demək olar ki, bütün yüksək rütbəli təcrübəli zabitlər də 
sıradan çıxdığına görə həmin tabora Dima adında gənc zabit 
rəhbərlik etməyə başladı... Hər “III TABOR” adı gələndə Mayor 
Quliyev, Kapitan Seyidov və bir də Sərdar gəlib durudu 
gözümün önündə... 1994-ün payızına doğru Sərdarı hərbi-
hissəmizin Gəncə şəhərində yerləşən kazarmasına 
göndərdilər. Qanlı döyüşlərdən salmat çıxmağı bacarmış 
Sərdar Gəncədə dünyasını dəyişdi... Çox ibrətamiz hadisə idi... 
Bu günə qədər hər yeri gəldikcə bu söhbəti edirəm... Bu gün 
həmin dörd nəfərdən üçü haqq dünyasındadır... ... və onlar tək 
deyil, onlara qədər, onlardan sonra neçə-neçə şəhid qardaş, 
dost, heç olmasa bir neçə saat bir yerdə olduğumuz belə adsız 
qəhrəmanlar var... dastan olan ibrətamiz hadisələr var... Bütn 
olub-keçənləri düşndükcə tək bir bəhanə ilə təskinlik tapa 
bilirəm: - mənim missiyam gördüklərimi yazmaqdan ibarətdir. 
Böyük Allah məni ona görə yaşadır...  Allah bütün məzarlı və 
məzarsız şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu kiçik girişimi çoxdan 
yazdığım şeirlərlə bitirib, sinəmizdə sağalmaz dağların birinə 
həsr olunuş “Dağ”a keçid etmək istəyirəm (04.12.2022. Bakı.): 

ŞƏHİD HAQQI 
(Mübarizlərin ruhu qarşısında borcluyuq…) 
Hər bir gedən şəhidin haqqı var boynumuzda, 
Onlara borclu olan bir can var qoynumuzda, 
Gərəkdir, sırğa ola; qulaqda, eynmizdə, 
Əgər biz unutsaq da, dövran bunu unutmaz… 
Bu yara hey su verər, zaman onu qurutmaz… 
* * * 
Bu bizim şakərimiz, həp şikarı unutmaq, 
Boş-boş təsəllilərlə ruhumuzu ovutmaq, 
Cismimiz oyansa da, layla deyib uyutmaq, 
Bir gün biz istəsək də, dövran bizi oyatmaz… 
Biz yatmaq istədikdə, zaman bizi uyutmaz… 
* * * 
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Bir əsgər kəmərinin toqqasıcan yoxuq biz, 
İllərdi ki, gözləyir; neçə qışdı, neçə yaz, 
Deyir: – “Gəl bu şəhidə bir quruca məzar qaz”, 
Bu qədər bivec ata, yada ki, qardaş olmaz… 
Vallah, atam-qardaşım bundan vacib iş olmaz… 
* * * 
Hər şeyi yükləmişik, Lazım bəyin belinə, 
Zalım oğlu zalım da qüvvət verib dilinə, 
Heç kimsə razı olmaz, bir quş səkə gülünə, 
Bəs bu dağlarda yatan gül balalar kimindi?! 
Ay – ulduzlu toqqalar, qumqumalar kimindi?! 
* * * 
Dəstəklərə yazılı, neçə-neçə adımız, 
Qundaqlara qazılı, sezilməyən ay-ulduz, 
Nişan durub, gözləyir; birdən düşər yolumuz, 
Gəlin, o nişanların gözün yolda qoymayaq… 
Bu işi, bu gün görək, sabaha saxlamayaq… 
* * * 
Bu işin bir yolu var, göstəribdi Mübariz! 
Torpaq bizim Vətənsə, düşməlidi izimiz. 
Bəsdir bəhanə etdik, bağlanıbdı yol-iriz. 
Örnəkdən, ibrət alıb, cümləmiz coşmalıyıq!!! 
Tikanlı məftilləri bu gün biz aşmalıyıq!!! 
* * * 
Dəli bilirlər bizi, doğruldaq adımızı, 
Dost özün göstərəcək, tanıyaq yadımızı, 
İllərdir su vermişik, püskürək odumuzu, 
Belə yaşamaq olmaz, bilməliyik hamımız!!! 
Mübariz gedən yolu, getməliyik hamımız!!! 
03.08.2019 – 19.06.2020. Bakı. 
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MÜQƏDDƏSLƏR 
(… bütün məzarsız Vətən övladlarına ithaf olunur…) 
Səngəri məzarı olan qardaşım, 
Hələ də bilinmir əhvalın sənin… 
Dəfndən Məada Bərzəx deyirlər, 
Məchuldur durumun, məqamın sənin… 
* * * 
Silahın pas tutub, daha heç atmaz, 
Dəbilqən gəzsə də, çəkmən köç etməz, 
Kəmər yox olsa da, toqqan heç itməz, 
Qumquman olubdu kimliyin sənin… 
* * * 
Üç rəngli bayrağım süsləyən dağlar, 
Hər zirvə minlərlə şəhidi ağlar, 
Bənövşə çiçəyi qəlbimi dağlar, 
Dağların ağ qarı kəfənin sənin… 
* * * 
Zaur buz bulaqdan içəmməz daha, 
Bənövşə müqəddəs, dərəmməz daha, 
Ağ qarı tapdayıb, gəzəmməz daha, 
Bu yurdun nəyi var, ünvanın sənin… 
09.05.2021. – Bakı. 
 
Mayor Quliyev - Polkovnik leytenant (bu rütbədə heç gəzmədi) 
Quliyev Novruzəli Quluş (Məmmədqulu) oğlu da belə 
müqəddəslərimizdən biridir. İnşəAllah tezliklə ailə üzvlərinin, onu 
sevənlərin ziyarət etməyə bir ünvan, - ziyarətgahı olacağına ümid 
edirik. Şanlı zəfərlə bitən İkinci Qarabağ Müharibəsindən sonra bu 
yöndə dövlətimizin əlaqədar qurumları tərəfindən fasiləsiz iş aparılır. 
Tezliklə sinələrə çəkilən dağlara su çilənəcəyinə, bu yaraların səbbi 
alınacağına inanırıq. Gələcəyə böyük ümidlərlə: 
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DAĞ 
(Mayor Quliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş 

sonet çələngi) 

I 

Qoqi dağlarının ətəklərində 

Bir körpə izi var quzusun gəzir. 

Qarın arxasınca zirvəyə doğru, 
Göbələk, ya çaşır, ruzisin gəzir… 

* * * 

Amansız müharibə cövlan edirdi, 

Bu körpə dünyaya gələn çağlarda. 
Əllər üzülmüşdü Qoca Tanrıdan, 
Tale yazılırdı “Cici” dağlarda. 
* * * 

Kövrək addımların atdı Küküdə, 

Arzu, istəyinə çatdı Küküdə; 

Qədim Naxçıvanda, Şahbuz elində. 

* * * 

Bir qismət loxmanı yedi halaldan, 

Yaradan qorudu hər cür zavaldan, 

Şükür saf qəlbində, təmiz dilində. 
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II 

Şükür saf qəlbində, təmiz dilində, 

Çəmənlər, çiçəklər oxşadı ruhun. 
Böyüdü içində Yurda məhəbbət, 

Gəzdi zirvələrdə izini Nuhun. 

* * * 

Sağında Salvartı, solunda Buzqov, 
Gəzdi qarış-qarış bütün dağları. 
Heyranı olmuşdu o Batabatın, 
Bir başqa aləmdir Şahbuz bağları. 
* * * 

Təhnəsi, Çay düzü oylağı idi, 
“Cici yurd” zirvəsi yaylağı idi, 
Gördü Biçənəkdə çin-çin biçini. 

* * * 

Əyriqar, Sisqatar oylağı oldu, 
Dağdağan zirvəsi yaylağı oldu, 

Böyüdü bir barmaq çiynində çini. 
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III 

Böyüdü bir barmaq çiynində çini, 

Qoqi qərib idi, Qanlı göl müdhiş. 
Hərdən yamaclarda fikrə dalırdı, 
Eynini açmırdı nəsə belə iş… 

* * * 

Hətta neçə kərə gedib dərinə, 

Gəlin qayasıyla durdu üz-üzə. 

Sordu Kolanın incə dərdini, 

Qoqidən Göyçəylə gəldi göz-gözə. 

* * * 

Gəzdi qarış-qarış eli, obanı, 
Əlindən qoymadı yerə yabanı, 
Heybəsi çiynində, kitab əlində. 

* * * 

Sevirdi müəllim, sevirdi şagird, 
Hamının gözündə qəhrəman, igid, 

Xətiri, hörməti doğma elində. 
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IV 

Xətiri, hörməti doğma elində, 

Böyüdü, boy atdı dağlar qoynunda. 
Gəzdi başdan-başa aranı, dağı, 
Gördü necə dağlar ağlar qoynunda… 

* * * 

Yaş üstə yaş gəldi, olmuşdu ərgən, 

Hər sini bir yeni arzu gətirdi. 

Başında yüz fikir, özünə inam, 

Kamala yetişdi, təhsil bitirdi. 

* * * 

Ağıllı, kamallı, həssas ürəkli, 

Qəlbində çağlayan min bir diləkli, 

Bir cavan olmuşdu dağlarda qartək. 

* * * 

Bəlkə də saf idi min dəfə qardan, 

Zirehi var idi ismətdən, aradan, 

Böyüdü həyatda ər oğlu ərtək . 
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V 

Böyüdü həyatda ər oğlu ərtək, 

Hələ körpəlikdən sevdi göy üzün. 

Ay, ulduz olmuşdu daim sirdaşı, 
Elindən yol aldı qürbətə uzun… 

* * * 

Bir göz qırpımında ötüşdü zaman, 
Dönmüşdü Yurduna çiynində ulduz. 

Gecələr göylərdə görərdi bir vaxt, 

İndi gecələyir çiynində ulduz… 

* * * 

Böyüdü günbəgün, məqam dəyişdi, 
Çıxdı bərkdən, boşdan yetişdi, bişdi, 
Bərkidi, yetkinlik sininə doldu. 

* * * 

Öz doğma Yurdunda yandırdı çıraq, 
Bütün dost-tanışa çatmışdı soraq, 
Dostuna, tanışa nümunə oldu. 
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VI 

Dostuna, tanışa nümunə oldu, 

İşində böyüdü, olmuşdu ata. 
Xəyallar çin idi hələlik çin-çin, 

Kaş bütün cavanlar arzuya çata… 

* * * 

Yaradan açmışdı bütün yolları, 
Yurdunun dörd yanı güldü, çiçəkdi. 

Bütün xəyalları olmuşdu gerçək, 

Bağında gülləri ləçək-ləçəkdi… 

* * * 

Hərdən şairliyi gəlirdi qonaq, 

Mücərrəd sonluqdan verirdi soraq, 

Duymuşdu taleyi istəyirdi bac. 

* * * 

Bəzən nağıllar da olurmuş gerçək, 

Yolumuz hər zaman olmur gül-çicək, 

Həyat çox qəribə, yollar dolanbac. 
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VII 

Həyat çox qəribə, yollar dolanbac, 

Hərləndi, fırlandı döndü lap başa. 
Yenə qarlı Qoqi, yenə Qanlı göl, 
Bəxtimiz bizimlə yeriyir qoşa. 
* * * 

Zaman axdı-axdı duruldu yenə. 

Arzuya gedən yol buruldu yenə. 

Uşaqlıq içində doğuldu yenə. 

Ruzisi dağlara qovuldu yenə… 

* * * 

Fəsillər gözünə çəkmişdi pərdə, 

Hürr Yurdu yenidən düşmüşdü dərdə, 

Yollar elə həmin dolanbac yoldu. 

* * * 

Örkənmi günahkar, yoxsa doğanaq? 

Yurdun səmasında hava boğanaq, 
İbrətli hekayə, nümunə boldu. 
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VIII 

İbrətli hekayə, nümunə boldu, 

Həyat dediyimiz axar bir sudur. 

Bir yol gördüyünü bir də görməzsən, 

Əlbəttə ilk gözə görünən budur. 

* * * 

Əgər diqqət edib, buxarı görsək, 

Yagışı, dolusu, qarı var suyun. 
Milyon illər ötüb, keçsə də zaman, 

Bu qoca təbiət dəyişməz huyun. 

* * * 

Bu yerdə Bəhmənyar düşür yadıma, 
Onun fikirləri çatır dadıma, 
Tale hər il açan güldü elə bil. 

* * * 

Elə ki, doxsanlar gəldi yetişdi, 
Onun da yadına babası düşdü, 
Yenidən dünyaya gəldi elə bil. 

 



Zaur Ustac – Dağ (sonet çələngi) 

 

 19  

 

 

IX 

Yenidən dünyaya gəldi elə bil, 

Adın Novruzəli qoydular yenə. 

Bu ad babasından qalmışdı nişan, 
Yolunu saldılar o gedən yönə… 

* * * 

Nişansız babadan nişan qalan ad, 
Onu da götürdü o gedən yola. 

Bu yol elə yoldur varar mənzilə; 

Nə qədər dönsə də, gah sağa-sola… 

* * * 

Zaman dediyimiz su kimi lövhə, 

Şəffaf görünsə də, gizli min töhfə, 

Yaddaşda olanı unutmadı bil. 
* * * 

Getdi “baba yolun”, çünki, oğuldu, 
Duyanlar dəhşətə gəldi, boğuldu, 
Boğazlar qurudu, söz tutmadı dil. 
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X 

Boğazlar qurudu, söz tutmadı dil, 
Ağıla gəlməyən, gələr başlara. 
Yenə izlər düşdü, torpağa, quma, 
Tarixsə, yazıldı qanlı daşlara… 

* * * 

Gərək enməyəydi, o dağdan düzə, 

Fəqət, bu iradə xaricindədir. 

Nə qədər “kaş” deyib, “gərək” söyləsək, 

“Qəza” da, “qədər” də məxrəcindədir. 

* * * 

Qızlar atasına oxşar həmişə, 

Oğul anasına (dayısına) bax sən gərdişə, 

Babalar əsasdır, ruhuna rəhmət. 

* * * 

Çox vaxt yuxuları tərsə yozuruq, 

Əzəldən cızılmış çevrə cızırıq, 
Ulu Bəhmənyarın ruhuna rəhmət. 
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XI 

Ulu Bəhmənyarın ruhuna rəhmət, 

O düşüb talenin, bəxtin izinə. 

Onun çöhrəsinə gülüb həqiqət, 

Elm taqət verib onun dizinə… 

* * * 

Gözlə görünməyən ağır yükdür o, 
Əvvəldən bəllidir kim daşıyacaq. 
Bu yükün altına girən bilgələr 

Nə qədər bilgi var, hey yaşayacaq! 
* * * 

Ulu Bəhmənyarın tapdığı bu yol, 
Mənzilə aparır olsa da sağ-sol, 

Hər damla su belə, mənbəyə döndü. 

* * * 

O da çox dolandı yalı, yamacı, 
Çoxlu şirin gördü, nə qədər acı, 
Qartaltək uçduğu zirvəyə döndü. 
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XII 

Qartaltək uçduğu zirvəyə döndü, 

Yenə də oylağı yalçın qayalar. 
Talenin, qismətin üzü bozdu, boz. 

Astarın örtsə də rəngli boyalar… 

* * * 

Bir körpə izi var, şehli çəməndə, 

Payız qırov gizlər, qışda soyuq qar. 
İllər ötüb keçir, zaman işində, 

Keçidlər bəzən gen, bəzən oyuq, dar… 

* * * 

Gəzib dolaşırıq göz məsti-xumar, 

Bəzən kələ-kötür, bəzən də hamar, 

Yollar həmən yoldu, yön də o yöndü. 

* * * 

Milyon iz içində bir iz seçilir, 

Bu iz həmin izdir, yön alıb gedir, 
Yenə həmin tərəf, elə o yöndü. 
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XIII 

Yenə həmin tərəf, elə o yöndü, 

Atadan, babadan qalma daşlı yol. 
Qara maqnit kimi çəkir bizləri, 

İndi hünərin var, yaşa, özün ol! 
* * * 

O da çox dolandı, gəzdi dünyanı, 
Fəqət cızığından çıxmadı bir yol. 
Gecələr düşündü, gündüz yoxladı, 
Nəticə məlumdu, yox idi hürr yol! 

* * * 

Yol təkdir nə qədər olsa da uzun, 

Bu fikri min dəfə, yüz yerə yozun, 

Qəbuldur iradlar, qəbul məzəmmət… 

* * * 

Çaylar həmin çaydır, göllər həmin göl, 

Düzlər həmin düzdür, çöllər həmin çöl, 

Qoqi dağlarında həmin əzəmət. 
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XIV 

Qoqi dağlarında həmin əzəmət, 

Zirvəsi dumanlı, örtüyü ağ qar. 
Həmin qoca qartal qıy vurur yenə, 

Bir az aşağıda bəhrəli bağ, bar… 

* * * 

Yamaclar yerini verir dərəyə, 

Düzdə şır-şır axır şırıltılı çay. 
Ətrafa qupquru sakitlik çöküb, 

Nə qədər çağırsan verən olmaz hay. 

* * * 

Lap dibdə bir kənd var, yolları daşlı, 
O kənddə bir ana gözləri yaşlı, 
Bir bala əlləri ətəklərində… 

* * * 

Arı vızıltısı, bülbül cəh-cəhi, 

Matah nübarların şirin bəh-bəhi; 

Qoqi dağlarının ətəklərində. 
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XV 

Qoqi dağlarının ətəklərində, 

Şükür saf qəlbində, təmiz dilində, 

Böyüdü bir barmaq, çiynində çini, 

Xətiri, hörməti doğma elində. 

* * * 

Böyüdü həyatda ər oğlu ərtək, 

Dostuna, tanışa nümunə oldu. 

Həyat çox qəribə, yollar dolanbac, 

İbrətli hekayə, nümunə boldu. 

* * * 

Yenidən dünyaya gəldi elə bil, 

Boğazlar qurudu, söz tutmadı dil, 
Ulu Bəhmənyarın ruhuna rəhmət. 

* * * 

Qartaltək uçduğu zirvəyə döndü, 

Yenə həmin tərəf, elə o yöndü, 

Qoqi dağlarında həmin əzəmət… 

Son. 

22-27.11.2022. Bakı. 
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 اون بئش  
 نین اتکلرینده،  قوقی داغالری

 شوکور صاف قلبینده، تمیز دیلینده، 
 بؤيودو بیر بارماق، چیینینده چینی، 

 خطیری، حؤرمتی دوغما ائلینده. 
 * * * 

 بؤيودو حیاتدا ار اوغلو ارتک، 
 دوستونا، تانیشا نومونه اولدو. 

 حیات چوخ قریبه، يولالر دوالنباج، 
 عیبرتلی هئکايه، نومونه بولدو. 

 * * * 
 يئنیدن دونیايا گلدی ائله بیل، 

 بوغازالر قورودو، سؤز توتمادی دیل، 
 ا رحمت. اولو بهمنیارین روحون

 * * * 
 يه دؤندو،  قارتالتک اوچدوغو زیروه

 يئنه همین طرف، ائله او يؤندو، 
  …قوقی داغالریندا همین عظمت

 سون. 
 . باکی. 22-27.11.2022
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 اون دؤرد  
 قوقی داغالریندا همین عظمت، 

 سی دومانلی، اؤرتويو آغ قار.  زیروه
 همین قوجا قارتال قیي وورور يئنه، 

  …لی باغ، بار آز آشاغیدا بحرهبیر 
 * * * 

 يه،  ياماجالر يئرینی وئریر دره
 شیر آخیر شیریلتیلی چاي. -دوزده شیر

 اطرافا قوپقورو ساکیتلیک چؤکوب، 
 نه قدر چاغیرسان وئرن اولماز هاي. 

 * * * 
 الپ دیبده بیر کند وار، يولالری داشلی، 

 او کندده بیر آنا گؤزلری ياشلی، 
  …اللری اتکلریندبیر باال 
 * * * 

 جهی، -آری ویزیلتیسی، بولبول جه
 بهی؛ -ماتاه نوبارالرین شیرین به

 نین اتکلرینده.  قوقی داغالری
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 اون اوچ  
 يئنه همین طرف، ائله او يؤندو، 

 آتادان، بابادان قالما داشلی يول. 
 قارا ماقنیت کیمی چکیر بیزلری، 

 ایندی هونرین وار، ياشا، اؤزون اول! 
 * * * 

 او دا چوخ دوالندی، گزدی دونیانی، 
 فقط جیزیغیندان چیخمادی بیر يول. 

 لر دوشوندو، گوندوز يوخالدی،  گئجه
 نتیجه معلومدو، يوخ ایدی هورر يول! 

 * * * 
 يول تکدیر نه قدر اولسا دا اوزون، 

 ، يوز يئره يوزون،   بو فیکری مین دفعه
  …قبولدور ایرادالر، قبول مذّمت

 * * * 
 چايالر همین چايدیر، گؤللر همین گؤل، 
 دوزلر همین دوزدور، چؤللر همین چؤل، 

 قوقی داغالریندا همین عظمت. 
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 اون ایکی  
 يه دؤندو،  قارتالتک اوچدوغو زیروه

 يئنه ده اويالغی يالچین قاياالر. 
 طالعنین، قیسمتین اوزو بوزدو، بوز. 

  …آستارین اؤرتسه ده رنگلی بوياالر
 * * * 

 بیر کؤرپه ایزی وار، شئهلی چمنده، 
 پايیز قیروو گیزلر، قیشدا سويوق قار. 

 ایللر اؤتوب کئچیر، زامان ایشینده، 
  …کئچیدلر بضا گئن، بضا اويوق، دار

 * * * 
 خومار، -گزیب دوالشیریق گؤز مستی

 کؤتور، بضا ده هامار، -بضا کله
 يولالر همن يولدو، يؤن ده او يؤندو. 

 * * * 
 میلیون ایز ایچینده بیر ایز سئچیلیر، 
 بو ایز همین ایزدیر، يؤن آلیب گئدیر، 

 يئنه همین طرف، ائله او يؤندو. 
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 اون بیر  
 اولو بهمنیارین روحونا رحمت، 

 او دوشوب طالعنین، بختین ایزینه. 
 سینه گولوب حقیقت،  اونون چوهره

  …علم تاقت وئریب اونون دیزین
 * * * 

 ين آغیر يوکدور او،  گؤزله گؤرونمه
 اولدن بللیدیر کیم داشییاجاق. 

 لر  بو يوکون آلتینا گیرن بیلگه
 نه قدر بیلگی وار، هئي ياشاياجاق! 

 * * * 
 یغی بو يول، اولو بهمنیارین تاپد

 سول، -منزیله آپاریر اولسا دا ساغ
 يه دؤندو.  هر دامال سو بئله، منبع

 * * * 
 او دا چوخ دوالندی يالی، ياماجی، 

 چوخلو شیرین گؤردو، نه قدر آجی، 
 يه دؤندو.  قارتالتک اوچدوغو زیروه
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 اون  
 بوغازالر قورودو، سؤز توتمادی دیل، 

 ين، گلر باشالرا.  عاغیال گلمه
 يئنه ایزلر دوشدو، تورپاغا، قوما، 
  …تاریخسه، يازیلدی قانلی داشالرا

 * * * 
 يیدی، او داغدان دوزه،  گرک ائنمه

 دیر.  فقط، بو ایراده خاریجینده
 سک،  سؤيله ”گرک“دئییب،  ”کاش“نه قدر 

 دیر.  ده مخرجینده ”قدر“دا،  ”قضا“
 * * * 

 قیزالر آتاسینا اوخشار همیشه، 
 اوغول آناسینا )دايیسینا( باخ سن گردیشه، 

 باباالر اساسدیر، روحونا رحمت. 
 * * * 

 چوخ واخت يوخوالری ترسه يوزوروق، 
 ازلدن جیزیلمیش چئوره جیزیریق، 

 اولو بهمنیارین روحونا رحمت. 
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 دوققوز  
 يئنیدن دونیايا گلدی ائله بیل، 

 لی قويدوالر يئنه.  آدین نووروزه
 بو آد باباسیندان قالمیشدی نیشان، 

  …يولونو سالدیالر او گئدن يؤن
 * * * 

 نیشانسیز بابادان نیشان قاالن آد، 
 اونو دا گؤتوردو او گئدن يوال. 

 بو يول ائله يولدور وارار منزیله؛ 
  …سوال-نه قدر دؤنسه ده، گاه ساغا

 * * * 
 ،   ز سو کیمی لؤوحهزامان دئدیگیمی

 شفاف گؤرونسه ده، گیزلی مین تؤهفه، 
 يادداشدا اوالنی اونوتمادی بیل. 

 * * * 
 ، چونکی، اوغولدو، ”بابا يولون“گئتدی 

 دويانالر دهشته گلدی، بوغولدو، 
 بوغازالر قورودو، سؤز توتمادی دیل. 
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 سککیز  
 عیبرتلی هئکايه، نومونه بولدو، 

 حیات دئدیگیمیز آخار بیر سودور. 
 بیر يول گؤردويونو بیر ده گؤرمزسن، 

 ایلک گؤزه گؤرونن بودور.    البته
 * * * 

 اگر دقت ائدیب، بوخاری گؤرسک، 
 ياگیشی، دولوسو، قاری وار سويون. 

 میلیون ایللر اؤتوب، کئچسه ده زامان، 
 بو قوجا طبیعت ديَیشمز هويون. 

 * * * 
 نیار دوشور يادیما، بو يئرده بهم

 اونون فیکیرلری چاتیر دادیما، 
 طالع هر ایل آچان گولدو ائله بیل. 

 * * * 
 ائله کی، دوخسانالر گلدی يئتیشدی، 

 اونون دا يادینا باباسی دوشدو، 
 يئنیدن دونیايا گلدی ائله بیل. 
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 يئددی  
 حیات چوخ قریبه، يولالر دوالنباج، 

 هرلندی، فیرالندی دؤندو الپ باشا. 
 يئنه قارلی قوقی، يئنه قانلی گؤل، 

 بختیمیز بیزیمله يئریگیر قوشا. 
 * * * 

 آخدی دورولدو يئنه. -زامان آخدی
 آرزويا گئدن يول بورولدو يئنه. 

 اوشاقلیق ایچینده دوغولدو يئنه. 
  …روزیسی داغالرا قووولدو يئن

 * * * 
 فصیللر گؤزونه چکمیشدی پرده، 

 هورر يوردو يئنیدن دوشموشدو درده، 
 يولالر ائله همین دوالنباج يولدو. 

 * * * 
 اؤرکنمی گوناهکار، يوخسا دوغاناق؟ 

 يوردون سماسیندا هاوا بوغاناق، 
 عیبرتلی هئکايه، نومونه بولدو. 
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 آلتی  
 دوستونا، تانیشا نومونه اولدو، 
 ایشینده بؤيودو، اولموشدو آتا. 

 چین، -لیک چین خیالالر چین ایدی هله
  …کاش بوتون جاوانالر آرزويا چاتا

 * * * 
 يارادان آچمیشدی بوتون يولالری، 

 يوردونون دؤرد يانی گولدو، چیچکدی. 
 بوتون خیالالری اولموشدو گئرچک، 

  …لچکدی-باغیندا گوللری لچک
 * * * 

 هردن شاعرلیگی گلیردی قوناق، 
 موجررد سونلوقدان وئریردی سوراق، 

 يیردی باج.  دويموشدو طالعیی ایسته
 * * * 

 بضا ناغیلالر دا اولورموش گئرچک، 
 چیجک، -يولوموز هر زامان اولمور گول

 حیات چوخ قریبه، يولالر دوالنباج. 
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 بئش  
 بؤيودو حیاتدا ار اوغلو ارتک، 

 لیکدن سئودی گؤي اوزون.  هله کؤرپه
 آي، اولدوز اولموشدو دایم سیرداشی، 

  …ائلیندن يول آلدی قوربته اوزون
 * * * 

 بیر گؤز قیرپیمیندا اؤتوشدو زامان، 
 دؤنموشدو يوردونا چیینینده اولدوز. 

 لر گؤيلرده گؤرردی بیر واخت،  گئجه
  …يیر چیینینده اولدوز ایندی گئجله

 * * * 
 گون، مقام ديَیشدی،  به ودو گونبؤي

 چیخدی برکدن، بوشدان يئتیشدی، بیشدی، 
 برکیدی، يئتکینلیک سینینه دولدو. 

 * * * 
 اؤز دوغما يوردوندا ياندیردی چیراق، 

 تانیشا چاتمیشدی سوراق، -بوتون دوست
 دوستونا، تانیشا نومونه اولدو. 
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 دؤرد    
 خطیری، حؤرمتی دوغما ائلینده، 
 بؤيودو، بوي آتدی داغالر قوينوندا. 

 باشا آرانی، داغی، -گزدی باشدان
  …گؤردو نئجه داغالر آغالر قوينوندا

 * * * 
 ياش اوسته ياش گلدی، اولموشدو ارگن، 

 هر سینی بیر يئنی آرزو گتیردی. 
 باشیندا يوز فیکیر، اؤزونه اینام، 

 صیل بیتیردی. کماال يئتیشدی، تح
 * * * 

 عاغیللی، کماللی، حساس اورکلی، 
 قلبینده چاغاليان مین بیر دیلکلی، 

 بیر جاوان اولموشدو داغالردا قارتک. 
 * * * 

 قاردان،    بلکه ده صاف ایدی مین دفعه
 زیرئهی وار ایدی ایسمتدن، آرادان، 

 بؤيودو حیاتدا ار اوغلو ارتک . 
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 اوچ  
 بؤيودو بیر بارماق چیینینده چینی، 

 قوقی قریب ایدی، قانلی گؤل مودهیش. 
 هردن ياماجالردا فیکره دالیردی، 
  …عینینی آچمیردی نسه بئله ایش

 * * * 
 حتی نئچه کره گئدیب درینه، 

 اوزه. -گلین قاياسییال دوردو اوز
 سوردو کوالنین اینجه دردینی، 

 گؤزه. -قوقیدن گؤيچیله گلدی گؤز
 * * * 

 قاریش ائلی، اوبانی، -گزدی قاریش
 الیندن قويمادی يئره يابانی، 

 سی چیینینده، کیتاب الینده.  هئیبه
 * * * 

 سئویردی معلم، سئویردی شاگیرد، 
 نین گؤزونده قهرمان، ایگید،  هامی

 خطیری، حؤرمتی دوغما ائلینده. 
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 ایکی  
 شوکور صاف قلبینده، تمیز دیلینده، 

 لر، چیچکلر اوخشادی روحون. چمن
 بؤيودو ایچینده يوردا محبت، 

 لرده ایزینی نوحون.  گزدی زیروه
 * * * 

 ساغیندا سالوارتی، سولوندا بوزقوو، 
 قاریش بوتون داغالری. -گزدی قاریش

 حئیرانی اولموشدو او باتاباتین، 
 بیر باشقا عالمدیر شاهبوز باغالری. 

 * * * 
 سی، چاي دوزو اويالغی ایدی،  تهنه

 سی يايالغی ایدی،  زیروه ”جیجی يورد“
 چین بیچینی. -گؤردو بیچنکده چین

 * * * 
 ايریقار، سیسقاتار اويالغی اولدو، 

 سی يايالغی اولدو،  داغداغان زیروه
 بؤيودو بیر بارماق چیینینده چینی. 
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 داغ 

 سینه حصر اولونموش سونئت چلنگی(  )مايور قولییئوین عزیز خاطیره
 بیر  

 نین اتکلرینده  قوقی داغالری
 بیر کؤرپه ایزی وار قوزوسون گزیر. 

 يه دوغرو،  قارین آرخاسینجا زیروه
  …گؤبلک، يا چاشیر، روزیسین گزیر

 * * * 
 جؤوالن ائدیردی،    آمانسیز محاربه

 بو کؤرپه دونیايا گلن چاغالردا. 
 اللر اوزولموشدو قوجا تانریدان، 

 داغالردا.  ”جیجی“طالع يازیلیردی 
 * * * 

 کؤورک آددیمالرین آتدی کوکوده، 
 يینه چاتدی کوکوده؛  آرزو، ایسته

 قدیم ناخچیواندا، شاهبوز ائلینده. 
 * * * 

 بیر قیسمت لوخمانی يئدی حااللدان، 
 هر جور زاوالدان،  يارادان قورودو

 شوکور صاف قلبینده، تمیز دیلینده. 
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 سونئت چلنگی    
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 مقدسلر 

 ( …بوتون مزارسیز وطن اؤوالدالرینا اتحاف اولونور …)
 سنگری مزاری اوالن قارداشیم، 
  …هله ده بیلینمیر احوالین سنین

 دفندن مادا برزخ دئییرلر، 
  …مجهولدور دورومون، مقامین سنین

 * * * 
 سالحین پاس توتوب، داها هئچ آتماز، 
 دبیلقن گزسه ده، چکمن کؤچ ائتمز، 
 کمر يوخ اولسا دا، توققان هئچ ایتمز، 

  …سنین قومقومان اولوبدو کیملیگین
 * * * 

 ين داغالر،  اوچ رنگلی بايراغیم سوسله
 هر زیروه مینلرله شهیدی آغالر، 
 بنؤوشه چیچیی قلبیمی داغالر، 

  …نین سنین داغالرین آغ قاری کفه
 * * * 

 زاور بوز بوالقدان ایچممز داها، 
 بنؤوشه مقدس، درممز داها، 

 آغ قاری تاپدايیب، گزممز داها، 
  …وار، اونوانین سنینبو يوردون نَیی 

 باکی.  –. 09.05.2021
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 نین توققاسیجان يوخوق بیز،  بیر عسگر کمری
 يیر؛ نئچه قیشدی، نئچه ياز،  ایللردی کی، گؤزله

 ، ”گل بو شهیده بیر قوروجا مزار قاز“ –دئییر: 
  …بو قدر بیوئج آتا، يادا کی، قارداش اولماز

  …ایش اولمازقارداشیم بوندان واجیب -والاله، آتام
 * * * 

 میشیک، الزیم بَیین بئلینه،  هر شئیی يوکله
 ظالم اوغلو ظالم دا قوووت وئریب دیلینه، 

 هئچ کیمسه راضی اولماز، بیر قوش سکه گولونه، 
 بس بو داغالردا ياتان گول باالالر کیمیندی؟! 

 اولدوزلو توققاالر، قومقوماالر کیمیندی؟!  –آي 
 * * * 

 نئچه آدیمیز، -ی، نئچهدستکلره يازیل
 اولدوز، -ين آي قونداقالرا قاضیلی، سئزیلمه

 يیر؛ بیردن دوشر يولوموز،  نیشان دوروب، گؤزله
  …گلین، او نیشانالرین گؤزون يولدا قويماياق

  …بو ایشی، بو گون گؤرک، صاباحا ساخالماياق
 * * * 

 بو ایشین بیر يولو وار، گؤستریبدی موباریز! 
 لیدی ایزیمیز.  تورپاق بیزیم وطنسه، دوشمه

 ایریز. -بسدیر بهانه ائتدیک، باغالنیبدی يول
 میز جوشمالیییق!!!   اؤرنکدن، عیبرت آلیب، جومله

 تیکانلی مفتیللری بو گون بیز آشمالیییق!!! 
 * * * 

 دلی بیلیرلر بیزی، دوغرولداق آدیمیزی، 
 ، جک، تانییاق يادیمیزی دوست اؤزون گؤستره

 ایللردیر سو وئرمیشیک، پوسکورک اودوموزو، 
 يیک هامیمیز!!!  لی بئله ياشاماق اولماز، بیلمه

 يیک هامیمیز!!!  لی موباریز گئدن يولو، گئتمه
 . باکی. 19.06.2020 – 03.08.2019
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لی ظابطلر ده  لی تجروبه دئمک اوالر کی، بوتون يوکسک روتبه
سیرادان چیخدیغینا گؤره همین تابورا دیما آدیندا گنج ظابط رهبرلیک 

آدی گلنده مايور قولییئو، کاپیتان  ”اوچ  تابور“يه باشالدی... هر  ائتمه
اون -1994سیدوو و بیر ده سردار گلیب دورودو گؤزومون اؤنونده... 

میزین گنجه شهرینده يئرلشن   حیصه-نا دوغرو سرداری حربیپايیزی
کازارماسینا گؤندردیلر. قانلی دؤيوشلردن سالمات چیخماغی 

ده دونیاسینی ديَیشدی... چوخ عیبرتامیز  باجارمیش سردار گنجه
ایدی... بو گونه قدر هر يئری گلدیکجه بو صؤحبتی ائدیرم... بو    حادثه

حاق دونیاسیندادیر... ... و اونالر تک  گون همین دؤرد نفردن اوچو
نئچه شهید قارداش، دوست، -دئییل، اونالرا قدر، اونالردان سونرا نئچه

هئچ اولماسا بیر نئچه ساعت بیر يئرده اولدوغوموز بئله آدسیز 
-لر وار... بوتن اولوب  قهرمانالر وار... داستان اوالن عیبرتامیز حادثه

منیم  -انه ایله تسکینلیک تاپا بیلیرم: کئچنلری دوشندوکجه تک بیر به
میسسییام گؤردوکلریمی يازماقدان عبارتدیر. بؤيوک هللا منی اونا گؤره 

 ياشادیر... 
سین. بو کیچیک  هللا بوتون مزارلی و مزارسیز شهیدلریمیزه رحمت ائله

گیریشیمی چوخدان يازدیغیم شعرلرله بیتیریب، سینمیزده ساغالماز 
يیرم  ا کئچید ائتمک ایسته”داغ“حصر اولونوش داغالرین بیرینه 

 . باکی.(: 04.12.2022)
 شهید حاقی 

 ( …)موباریزلرین روحو قارشیسیندا بورجلويوق
 هر بیر گئدن شهیدین حاقی وار بوينوموزدا، 
 اونالرا بورجلو اوالن بیر جان وار قوينوموزدا، 

 گرکدیر، سیرغا اوال؛ قوالقدا، عینمیزده، 
  …تساق دا، دؤوران بونو اونوتمازاگر بیز اونو

  …بو يارا هئي سو وئرر، زامان اونو قوروتماز
 * * * 

 بو بیزیم شاکریمیز، هپ شیکاری اونوتماق، 
 بوش تسللیلرله روحوموزو اوووتماق، -بوش

 جیسمیمیز اويانسا دا، اليال دئییب اويوتماق، 
  …سک ده، دؤوران بیزی اوياتماز بیر گون بیز ایسته

  …دیکده، زامان بیزی اويوتماز ياتماق ایستهبیز 
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جو ایلده سولتانلی کندی اوغروندا -1994آپرئل  24 مايور قولییئو
گئدن دؤيوشلرده تابعلیگیندئ اوالن عسگر وئ ظابطلرله سون 

 سینه قدر دؤيوشموشدور.  نفه
 برابرئ دؤيوشلرده دؤرد عسگری ایله ایتکین دوشموشدو. -قئیری

ره اؤز دؤيوش مؤوقئیینه يولالندی... سونراکی گونلر ...  سالحالنیب ه
يه باشالدی. همین  موختلیف مؤوقئلردن جوربجور معلوماتالر گلمه

نی محض بئله   بو وظیفه-دؤورلرده ایستیقامت عذره نظارتچی
لرله هیجان   گئنئرال اوروجوو بیزی ده دفعه -آدالندیرماق دوغرو اوالردی

ختلیف مؤوقئلره گؤندردی. آتشکسه سیقنالی ایله قالدیراراق مو
جه  دوغرو ان قیزغین دؤيوشلرین گئتدیگی )گنج عسگرلرین ساده

جهدله -قوربان وئریلدیگی( گونلر ایدی. دئییردیلر کی، دوشمن جدی
يیر. بیز آرتیق  ترتر( چیخماق ایسته-دی آغجابه-برده-)آغدام ”دؤرديوال“

ماي  14قاپانلییا يئرلشمیشدیک ) سی اورادا قارشیالدیق(.  آتشکه –
اؤن  –رؤوشن اکبروو دا رهبرلیک ائتدیگی مشهور تابورو ایله بورادا 

خطته ایدی. حتی دئییردیلر کی، نجیمددین صادیقوو دا اونونال 
نینی بیر  دیر. رؤوشن اکبرووون کنده گیرن ماشی بیرلیکده اؤن خطته

سم ده نجیمددین پوستدا يوخالدیغیما گؤره شخصاً گؤر   نئچه دفعه
دیگیمی دقیق خاتیرالمیرام. آنجاق اونو  گؤرمه-صادیقووو اورادا گؤروب

رم کی، آدینین اورادا اولماسی بس ائدیردی. چونکی، او  قئید ائده بیله
اوالن يئر همیشه امینیتده اوالردی. بیز اونالردان آرخادا 

دیم. اولجه دايانمیشدیق... بوتون بد و شاد خبرلری قاپانلی کندینده آل
مايور قولییئوین آجی خبری گلدی. سونرا ایسه کاپیتان سیدووون ان 

کی عسگرلری ایله بیرلیکده باشینا گلنلردن  سینده ياخین چئوره
“معلومات آلدیق.  چی-پک سردار همین دؤيوشلردن سالمت  ”
يه گلمیش گنج  آتشکس اولدو. بیزه کؤمه …چیخماغی باجارمیشدی

2850تابورون ) 5موش  عسگرلردن تشکیل اولون  – تابورون  1تخمینی 
دن( يئرده قاالن عسگرلریندن عبارت اوچ  تابور -نفر ایدی 570شتاتی 

يه وئریلدی.  يارادیلیب بیزیم حربی حیصه  
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من ده ائشیدیب بیلدیکلریمدن جاواب وئریردیم. سردارال صؤحبت 
و سینی تاپشیریردیم. )ب لره جدی فیکیر وئرمه ائدیردیک. اساس نه

نین  کی جبهه ( من آرتیق آغدره ایستیقامتینده17.04.1994واختا قدر )
جو ایلین يايی و قیشی کیمی قاریشیق دؤوروندن، عینی  -1993

فئورال اوتوسوندن سالمات چیخماغی -جو ایلین يانوار-1994زامندا 
مؤوجود وضعیتی  –لی عسگر ایدیم  باجارمیش کیفايت قدر تجروبه

اق چیلپاقلیغی ایله آنجاق بئله ایفاده ائتمک بوتون پافوسدان اوز
-دیلر. سالح دوغرو اوالر.( نه قدر تکلیف ائتسم ده چاي دا ایچمه

دیلر.  مه سورسات آالن عسگرلری نظارتسیز قويوب گئتمک ایسته
بوتون يئنی گلن عسگرلر زروری تهجیزاتال تام تعمین اولونوب، دؤيوش 

ياریم ساعت( دؤردوموز صؤحبت  مؤوقئیلرینه يوال دوشنه قدر )تخمینن
 ائتدیک. ایندی اونالرین هئچ بیری حیاتدا يوخدور... 

 قیسا  آرايیش 
لی قولوش )مممدقولو( اوغلو  پولکوونیک لئیتئنانت قولییئو نووروزه

دا ناخچیوان موختار رئسپوبلیکانین شاهبوز -10جو ایل اییولون -1944
جی ایلده شاهبوز -1961-1951رايونون کوکو کندینده آنادان اولوب. 

رايونوندا اورتا تحصیل آلمیش، سووئت اوردوسو سیراالریندا قوللوق 
 ائتمیشدیر. 

ایلده -1978لی قولییئو موسکوا شهرینده آلی تحصیل آلمیش،  نووروزه
دوغما وطنینه قايیتمیشدیر. او، اوزون مدت سومقايیت شهر حربی 

 قدر يوکسلمیشدیر.  سینه کومیسارلیغیندا چالیشمیش مايور روتبه
1994لی حربیچی  وطنین اوستونو قارا بولودالر آلیندیغی گؤرن تجروبه  

-دا رهبرلیک ائتدیگی باتالیونو ایلئ بیرلیکدئ ترتر-16جوویل آپرئلین  –
سینه گؤندریلمیشدیر. او، باتالیون کوماندیری  آگدره دؤيوش بؤلگه

لر   وشمنه آگیر ضربهرک، د اوالراق بیر سیرا عملیاتالر حیاتا کئچیره
 ائندیرمیشدیر

 
 
 



Zaur Ustac – Dağ (sonet çələngi) 

 

 63  

 

 
 مايور قولییئو 

 )موقددیمه( 
مايور قولییئو. طالع ائله  –بو شخص يادداشیمدا محض بئله قالیب 

شیخارخ -جو ایلده ترترده )ماراغا-1994آپرئل  17گتیریب کی، 
سینده( رهبرلیک ائتدیگی اؤز تابورو  ایله دؤيوش مؤوقئیینه يوال   قصبه

دقیقه آياقوستو صؤحبت ائتمیشیک. او واختالر  30-25دوشمزدن اول  
قامتینده نین ایلک گونلریندن آغدره ایستی  من آرتیق محاربه

نین کوماندانت بؤلويونون   نیب، مؤحکملنمیش حربی حیصه مؤوقئله
عسگری ایدیم. مايور قولییئو  و  کاپیتان سیدوو )مايور محررم مجنون 

تابور ایله بیرلیکده گنج عسگرلردن  3دن  دیگر   اوغلو سیدوو( او جومله
اق قوسار( بیزه قاتیلم -يئنی تابور همین گون )ناسوسنو  5عبارت 

اوچن گلمیشدیلر. منیم  همیاشیدیم اوالن سردار دا بو يئنی گلن 
دن خبریم  عسگرلرین ایچینده اولدوغونا گؤره اونالرین گلیشیندن اولجه

وار ایدی. سردار کاپیتان سیدووون تابوروندا )دؤرد  تابور، ایکی  بؤلوک( 
عسگر ایدی. هوندور و جانلی اولدوغونا گؤره اونا پولئمیوت )پک( 
تهکیم ائتمیشدیلر. آوتوبوسالر گلیب چاتان کیمی او هله آوتوبوسدان 

میش کاپیتان سیدووون تابوروندا اولدوغونو دقیقلشدیردیم و  دوشمه
يه باشالدیق. سونرا سردارا دا ایجازه  کاپیتان سیدووال صؤحبت ائتمه

بوردان صؤحبت ائتدیک. -وئردی او دا بیزه قوشولدو بیر خئیلی اوردان
سورسات قبول ائتمک اوچون گؤندردی. بو آرادا -سرداری سالح سونرا
صؤحبتله کاپیتان سیدووو بیر -دن اوالن والیدئیینلر الزیمسیز سؤز برده

”پک“آز ناراحات ائتدیلر. نهايت سردار  سینی پاترون و دیگر واجیب  -
تهجیزات لوازیماتالری ایله بیرلیکده آلیب يانیمیزا قايیتدی. بو واخت  

لی والیدئیینلر ده کنارا  قوییلئو ده بیزه ياخینالشدی. نهايت برده مايور
چکیلدیلر. دؤردوموز بیر خئیلی صؤحبت ائتدیک. اونالری ماراقالندیران 

ده سوال وئریردیلر. هر شئي باره  
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