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Salam olsun, Azərbaycanın ilk hibrid jurnalı olan “Yazarlar”ın çox 
dəyərli yazarları və oxucuları!  Bizim yalnız bir məqsədimiz  var ki, 
o da “Yaradıcı uşaq - gәnclәrin dövrü mәtbuatda çıxışını asanlaşdırmaq , 
onların tanınmasına kömәklik göstәrmәk” olmaqla məramnaməmizdə  
aydın şəkildə qeyd olumuşdur. Aylıq ədəbi-bədii, elmi jurnal olan 
“Yazarlar” kitabxanalar üçün ənənəvi qaydada  məhdud sayda nəşr 
olunur və elektron formatda bir neçə sabit,  dayanıqlı, təhlükəsiz 
platformadan PULSUZ olaraq yayımlanır. Jurnalın bu günə qədər 
çap olunmuş bütün nömrələrini BİTİK.AZ saytından sifariş yolu ilə 

əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda Wahtsapp: (+994) 70-390-39-93  
“YAZARLAR, ANCAQ YAZARLAR…”  © YAZARLAR 
                                                                                                       
 
          

http://bitik.az/
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    Zaur USTAC 

 

                             BAŞ REDAKTORDAN 

Salam olsun, dəyərli oxucular!  
Jurnalımızın Fevral   2023-cü il (26-cı) sayı  ilə görüşünüzə 
gəlmişik. 
Daimi oxucularımza yaxşı məlumdur ki, biz “Yazarlar” olaraq 
Fevral ayına həmişə xüsusi həssaslıqla yanaşmış və uzun illər 
bu ayı “susmuşuq”. Bu il də ənənəmizə sadiq qalaraq 
“Oriyentir ulduzu” povestini təqdim edir və Xocalı faciəsi, 
şəhidlər haqqında bir neçə yazı (şeirlər), sonda isə Xocalı 
qurbanlarının hələlik bizə məlum olan tamamlanmamış 
siyahısını dərc etməklə kifayətlənirik. Allah bütün şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin. Amin. 
Lap sonda tanınmış rəssam Natiq Nəcəfzadənin məchul simalı 
və baxışlı qadın rəsmi ilə Fevral, Mart sayları  arasında əlaqə 
qurmağa, fevraldan marta keçid etməyə çalışmışıq. Bütün bu 
sadalananlar nə qədər uğurlu alınıb siz qiymət verəcəksiniz.  
2023-cü ildə  ikinci buraxılışı diqqətinizə təqdim edirik. Buyurun, 
tanış olun. 
 

 

                                               

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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                                      “YAZARLAR”  JURNALI 

 

“Yazarlar” jurnalı öz işini aşağıdakı prinsiplər və sturuktur 
əsasında qurur: 

 Jurnalla əməkdaşlıq edən yazarlar “Müstəqil Yazarlar 
Konfederasıyası” adlı alt qurumda birləşirlər (məqsəd yaradıcılıq 
əlaqələrini möhkəmlətmək və bir-birinə dəstək olmaqdan ibarətdir. 
Heç bir maddi və ticari məqsədi yoxdur. Üzv yazarlar nə qurum, 
nə də bir-birləri qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar. Üzvülük 
haqqı nəzərdə tutulmayıb.) 

 Gənc yazarlar “Yazarlar dərnəyi” adlı ikinci alt qurumun vasitəsi 
ilə mütamadi olaraq ustad yazarlardan faydalı məsləhət və 
tövsiyələr alırlar. Bundan əlavə dərnək əvvəlcədən müəyyən 
olunmuş layihələr çərçivəsində jurnalın xüsusi buraxılışlarını 
təşkil edir. 

 Müəyyən layihələrin təşkili və gənc yazarların elan olunmuş 
müsabiqələrə təqdim edilmiş əsərlərinin nəşr olunmaq üçün 
seçilməsinin obyektivliyini təmin etmək məqsədi ilə tərkibi gizli 
saxlanılan 5 (beş) nəfər təcrübəli və filoloji təhsili olan yazardan 
ibarət “Yaradıcılıq Komisiyyası” adlı üçüncü alt qrum yuxarıda 
qeyd olunduğu kimi ancaq yaradıcılıq məsələləri ilə məşğul olur. 

 “Yazarlar” jurnalı bütün sadalanan və burada qeyd olunmamış 
gündəlik fəaliyyət zamanı ortaya çıxan məsələləri ictimai 
əsaslarla (ödənişsiz) həyata keçirir. 

 
 

                                            

 

https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
https://yazarlar.az/2021/03/10/yazarlar-jurnali-pdf/
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"Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı 
yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz 

qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər 
tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni 

zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir." 
  

Heydər Əliyev 
  

Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən 
dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Azərbaycanın ümummilli 
lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırmının on illiyiyi münasibətilə Azərbaycan xalqına 
müraciətinə qeyd etmişdir: "Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən 
qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu". 
  
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi-
şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalmışdır. 
Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə 
çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayət 
olunmuşdur. Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet 
dövründə də davam etmişdir.1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min 
azərbaycanlı deportasiya olunmuş Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində 
yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min 
azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə 
çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr erməni 
ideloloqlarının "dənizdən dənizə Ermənistan" adlı sərsəm bir ideyasını 
reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın 
ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə 
nəticələndi. 

 
 XOCALI SOYQIRIMI BEYNƏLXALQ CİNAYƏT KİMİ 
 XOCALI SOYQIRIMI DÜNYANIN GÖZÜ İLƏ 

 XOCALI SOYQIRIMI ŞAHİDLƏRİNİN İFADƏLƏRİNDƏN 

http://supremecourt.gov.az/static/view/175
http://supremecourt.gov.az/static/view/176
http://supremecourt.gov.az/static/view/177
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Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd 
olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda 
bütün cinəyət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi olan 
Xocalı soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin 
sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, 
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, 
Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. 
  
Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi nə idi? Bu bir tərəfdən 
Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli 
maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən 
birdəfəlik silmək məqsədi idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, 
Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət 
ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu xüsusi mədəniyyət tarixə Xocalı-Gədəbəy 
mədəniyyəti kimi düşmüşdür. Xocalının kromlexləri, dolmenləri, siklopları, kurqanları 
və digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf 
dinamikasını özündə əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələridir. Erməni 
işğalından sonra bütün bu maddi mədəniyyət abidələrinin məhv ediliməsi və 
dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika 
vasitəsiylə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla 
yanaşı dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır. 
  

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi 
birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. 
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Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə 
yaxın insan qalmışdı. Çünki, mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində 
blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində 
qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər ödürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı 
dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 
qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər 
valideyinlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov 
götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. 
  
Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz 
vəhşiliklə həyata keçirilmişdir. Hücumda həmçinin mayor Oqanyan Seyran 
Muşeqoviçin (Seyran Oqanyan hazırda Dağlıq Qarabağda ermənilərin qeyri-qanuni 
rejiminin "müdafiə naziri"dir) komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, 
Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonun, 1 saylı batalyonun 
qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni 
zabit və praporşik iştirak etmişdir. ("Xocalının işğalına dair istintaq 
materiallarından"). 
  

Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan 
qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. 
Rusiyanın "Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün 
ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, 
onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit 
(130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından 
keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə 
yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş,10 nəfər küt alətlə 
vurularaq öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin 
soyulması faktını da qeydə almışdır. 
  
Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir. Xocalı sakini Əntiqə erməni 
hərbçilərinin tələb etdiyi "bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir" sözlərini dilinə 
gətirmədiyinə görə ermənilər tərəfindən diri-diri yandırıldı. Digər Xocalı sakini 
Səriyyə Talıbova danışırdı ki, "4 mesxeti türkü və 3 azərbaycanlının erməni 
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qəbirinin üzərində başını kəsdilər. Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini 
çıxartdılar". 
  
Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata 
keçirmişdilər. Onlarıın başının dərisini soymuş, başlarını və bədəninin digər 
orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını 
yarmışdılar. Hücum zamanı Xocalıda istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 kalibrli 
patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün bunlar Ermənistanın 
Cenevrə konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq 
dinc sakinlərə qarşı həyata keçirilən soyqırım olduğunu təsdiqləyir. 
  
Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, 
alman, amerikalı və digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə 
gətirmişdir. 
  

Xocalı qaçqınlarının BMT, Avropa İttifaqı və 
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciətində deyilir: Artıq 10 ildən 
artıqdır ki, biz, qaçqın vəziyyətinə düşmüş xocalılar, ürək ağrısı və eyni zamanda 
böyük ümidlə bütün dünyanın sülhsevər xalqlarına, beynəlxalq təşkilatlara müraciət 
edirik. Sizdən xahiş edirik, erməni hərbi təcavüzü nəticəsində bizim başımıza gələn 
bəlaya laqeyd qalmayasınız. Biz inanırıq ki, dünyanın BMT, Aİ və ATƏT kimi kifayət 
qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər ölkələri Ermənistan kimi dövlətin 
belə təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər. 
  
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı 
faciəsi kimi soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı 
1948-ci il 9 dekabr "Soyqırım cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması" 
konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin 
Beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. 
Dünya bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün 
sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilmişdir. Bu gün Ermənistanda 
mühüm dövlət postları tutanlar, Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan eləcə də Robert 
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Köçəryan və digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə 
qarşısında cavab verməlidir. 
  
Cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya 
ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin 
parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi 
cinayətə - Xocalı soyqırımına, əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi 
qiymət verməlidirlər. 

 
 XOCALI SOYQIRIMI BEYNƏLXALQ CİNAYƏT KİMİ 
 XOCALI SOYQIRIMI DÜNYANIN GÖZÜ İLƏ 

 XOCALI SOYQIRIMI ŞAHİDLƏRİNİN İFADƏLƏRİNDƏN 

 
 

MƏNBƏ: SUPREMECOURT.GOV.AZ 
 
 

HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

http://supremecourt.gov.az/static/view/175
http://supremecourt.gov.az/static/view/176
http://supremecourt.gov.az/static/view/177
https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/
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  Zaur USTAC 
                      

—ORİYENTİR  ULDUZU— 

Bu povest Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı 
gizir İbrahimov MÜBARİZİN əziz xatirəsinə həsr olunur. 

birinci fəsil 

17.06.2010-cu il saat 21:00 “TG” istiqamətində təmas xətti 

-Seyid, indi ANS-in xəbəri başlayacaq, televizoru açaq? -
əsgərlərdən biri soruşdu. 

-Aç. Aç, görək nə deyirlər… 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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Elə bil, televizor da hazır dayanmışdı, qoşulan kimi 21 
xəbərinin başlandığını bildirən çarx getməyə başladı. 

-Bax, o, çiynində kamera olan oğlan var ha, onu tanıyıram, adı 
Azərdi… Köhnə məhəllədə qonşu idik! – əsgərlərdən biri 
dilləndi. 

-Ayə sən də elə hər xəbər başlayanda onu deyirsən…- yerdən 
söz atdılar. 

– Neyniyim e… 

– Sakit durun, görək nə deyirlər! – axır ki, Seyid dilləndi. 

Bilindaja ani bir sükut çökdü. Düzü, bura bilindaj deməyə 
adamın dili də gəlmir. Sizdə təxmini təsəvvür yaratmaq üçün 
deyə bilərəm ki, adi tələbə yataqxanasındakı otağın 
şəraitindən qat-qat yaxşı şəraiti var; həftədə bir dəfə 
dəyişdirilən yataq ağları, əl, ayaq dəsmalları, bayırda ayrıca 
hamamı, fasiləsiz elektirik enerjisi. Qəza halları üçün nəzərdə 
tutulan, əsgərlərin öz aralarında “divijok” adlandırdığı, benzinlə 
işləyən elektirik generatoru və s. Bütün bunlardan əlavə, 
kütləvi qırqın silahlarının tətbiqinin nəticələri də nəzərə 
alınmaqla müdafiə məqsədi ilə möhkəmləndirilmiş bir otaqdan 
söhbət gedir. Yəni bilindaj dediyimiz otaq, döyüş üçün əsil 
topdağıtmaz qala olmaqla bərabər, istirahət üçün də üç ulduz 
bir otel nömrəsindən geri qalmır. 

-“Ağdamın Yusifcanlı, Tərtərin Qızıloba kəndləri istiqamətində 
ermənilər atəşkəsi pozmuşlar. Düşmən cavab atəşi ilə 
susdurulmuşdu…”- aparıcının səsi eşidildi. 
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– Pozmadıqları gün olur ki???- Seyid ayağa durdu. 

Zərblə əlini stolun üstünə elə vurdu ki, nə yaxşı dəftər-kitabdan 
başqa heç nə yox idi… Az qala bütün bilindaj silkələndi. 

-Pozublar, pozublar… Qurban olum, ay ALLAH, sən özün 
mənə səbr ver… – deyə-deyə Seyid bayıra çıxdı, tranşeylə lap 
ön müşahidə nöqtəsinə gəldi. Üzü dağlara tərəf baxdı, baxdı, 
baxdıqca göz dağına çevrilmiş bu dağlar ağırlığında suallar 
sıxmağa başladı onu. Görəsən, “HÜCUM” əmrini çoxmu 
gözləyəcəyik??? Qurban olum , ay ALLAH, Ali Baş Komandan 
bircə, bu “HÜCUM” ƏMRİNİ VERSƏYDİ!!! Bəs, bu torpaqları 
kim azad edəcək? Bəs, bu dağlardakı səngərlədə neçə illərdir 
torpağa tapşırılacağı günü gözləyən igid-ər şəhidlərimizin 
sümüklərini nə vaxt yığıb mənzilinə çatdıracağıq??? Düşünə- 
düşünə dərə boyu daglara baxdı. İndi onun baxışları dağlara 
zillənsə də, dağların arxasında da nə olduğunu gün kimi aydın 
görürdü… Halbuki, o, heç Çaylıda da olmamışdı, amma 
postdakı bütün əsgərlər kimi o, da bilirdi ki, dərədə, daşı daş 
üstə qalmayan, bu, kənd Çaylıdı. Adından da göründüyü kimi 
vaxtında çox səfalı, axarlı-baxarlı kənd olub. Dərə boyunca 
dağlara – Talışa tətəf – qalxanda, Gülüstan, birinci görünən 
dağı aşdıqdan sonra Madagiz, sonra hər yerdə gölqırağı, 
çayqırağı üzü Günbatana sağ tayla, dağ cığırı ilə gedib 
çıxırsan yol ayrıcına, ayrıc dərədədi, köhnə ferma binası da 
var dərədə. Fermanın yanında dağ yolu ilə təxminən iki saat 
dolama yollarla sağ tərəfə qalxsan, Dəstəgüldü. Dəstəgüldə 
qışda qar dizdən olsa da dərədəki bulağın başında artıq Fevral 
ayının ortalarında qarın, buzun içində bənövşələr açır. O, 
bənövşələrin qurusu indidi də postdakı köhnə dəftər- kitabların 
arasında durur, təzələrini dərməyincə uşaqlar atmaq istəmirlər. 
Necə olsa da bu quru bənövşələr də VƏTƏN TORPAĞININ bir 
nemətidir axı, bundan əlavə hər quru bənövşənin öz tarixçəşi 
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var, hər quru bənövşə bir əsgər yadigarıdır… Dəstəgüldən 
sonra üzü Günbatana aşırımlar aşsan Keçəldağ, sonra Murova 
qədər gedib çıxarsan… Fermanın yanından dolamalarla sol 
tərəfə qalxsan, Tonaşen -1, Tonaşen-2, Tonaşen-3… Əgər 
ermənilər dağıtmayıbsa, yolqırağı kilsə də olmalıdı- 
kəşfiyatçılarımız yolüstü həmişə orda dayanıb dincələr, siqatet 
çəkmək istəyənlər siqaret çəkərmiş ya da oranı görüş yeri 
təyin edib döyüş tapşırığın yerinə yetirdikdən sonra orda 
görüşüb, birlikdə qayıdarlarmış… 

İndi, Seyid Çaylıya baxır, baxır baxdıqca da nəzərləri ölü bir 
nöqtədə ilişib qalır, fikir-xəyalında isə İrəvana dogru yol 
başlayırdı bu Çaylıdan, gözünü çəkə bilmirdi bu Çaylıdan, göz 
dağına çevrilmişdi bu ÇAYLI… Düşünürdü; lap qoy olsun bu 
kəndə bir tabor, taborun dayaq məntəqəsi. Qoy olsun bu 
şərəfsizlərin adam tapıb doldura bilmədikləri ala-yarımçıq 
ştatla 100-120 nəfər. Aləm bir-birinə qarışsa, qoy bu 
şərəfsizlərə 20-30 şərəfsiz də köməyə gəlsin. O da gəlib çata 
bilsə… Ayə Vallahi heç nə yoxdu, bu 150-160 kölgəsindən 
qorxan dığa nədiki, bir əmr ola lap İravana qədər gedərəm… 

Seyid fikirləşə-fikirləşə özünə o qədər arxayın olurdu ki, 
xəyalında canlandırdığı Çaylıdakı tabor indi onun gözündə 
uşaq vaxtı hardasa qarşılaşdığı ən zəif, ən çəlimsiz uşaqdan 
da zəif görsənirdi. Bir sözlə Seyidin gözü bu taboru çoxdan 
yemişdi… 

Seyid yenə nə fikirləşirsən?– bu səs Seyidi sanki 
yuxudan oyatdı. 

– Nə bilim e Vallah,bir şeyi başa düşə bilmirəm ki, 
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bu şərəfsizlərin oyunbazlıqlarına nə qədər dözəcəyik? 
“Qrajdaniski”-də dözmək olmur, deyirsən gedim orduya. 
Orduda dözmək olmur, deyirsən gedim ön cəbhəyə. Burda heç 
durmaq olmur- şərəfsizlər hər gün gözünün qabağında min 
hoqqadan çıxırlar… Lap dəli oluram. Ya Allah sən özün mənə 
səbr ver… 

Seyid blindaja keçdi, yerində oturub bir çay içdi. 

Elə bil, nəsə ürəyinə dammışdı, ancaq yenə sabah bu vaxt 
nələr olacağından əsla xəbəri yox idi… Ola bilsin bəlkə də 
seyid fəhmı ilə nəsə duymuşdu… 

Xüsusən, son vaxtlar onda belə bir fikir yaranmışdı ki, Uca 
Tanrı istədiyi bəndəsinə lazımi məqamda, haqq işi üçün elə bir 
güc verər ki, böyük bir ordu da bu gücün qarşısında aciz qalar. 
Necə ki, uzaq keçmişimizdə Həzrəti Əli Allahin iradəsiylə 
düşmən ordusu ilə dəfələrlə təkbaşına döyüşə girmiş, həmişə 
də onun köməkliyi ilə qalib olmuşdu. Seyidin diqqətini çəkən 
yaxın keçmişimizdə, Çanaqqala döyüşlərinin əfsanəvi 
qəhrəmanlarından biri olan topçu əri Mehmet oğlu Seyit 
Çavuşun başına gələnlər idi – həmin qanlı döyüşdə Seyit 
Çavuşun atdığı bir mərmi döyüşün taleyini həll edən amillərdən 
biri olmuşdu, ancaq burada Seyidin diqqətini çəkən Seyit 
Çavuşun mərmini necə atması idi. Deməli, növbəti düşmən 
mərmisi partlayandan sonra Seyit Çavuş görür ki, top, Əli adlı 
başqa bir əsgər yoldaşı ilə onun ümidinə qalıb. Düşmən 
gəmiləri də sahilə yaxınlaşır, yəni əsgər şərəfinin, vətən 
torpağının bundan ağır və çıxılmaz vəziyyəti ola bilməz. Əsgər 
yoldaşı Əli ilə bu müşkülü dartışırkən, Seyit Çavuş özündə elə 
bir güc hiss edir ki, təxminən 300 kg-a yaxın mərmini 
təkbaşına bir neçə dəfə topa qoyub, atəş edir axır ki, düşmənin 
ən ünlü gəmilərindən birin vurur… Ağır, sürüşkən mərmiləri 
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götürmək, bir neçə pilləkən qaldırıb, topun lüləsinə 
yeritməkdən əlavə burda iki maraqlı məqam Seyidi 
düşündürürdü; birincisi, nə Seyit Çavuş, nə də yoldaşı Əli 
tuşlayıcı, nişançı deyildi, sadəcə heyət nəfəri idi, ikincisi isə, bu 
hadisə məşhur olandan sonra komandiri fotoqrafçı gətirdir 
istəyir ki, mərmini qaldıran vəziyyətdə Seyit Çavuşun şəklini 
çəkdirsin, ancaq Seyit mərmini qaldıra bilmir ki, bilmir… 
Düşünə-düşünə Seyid özü üçün yəqinləşdirdi ki, Cənabi- Haqq 
istədiyi məqamda istədiyi adama elə bir güc verər ki, uca 
dağlar belə insanın qarşısında duruş gətirə bilməz. Necə ki, 
Fərhad Şirin eşqi ilə Bisütunu yerlə bir etmişdi… 

– Allahım, mənə də belə bir güc ver!!! Əllərini Haqqın 
dərgahına uzatdı Seyid. Nə fikirləşdisə, qələm-dəftər götürüb, 
yazmağa başladı: 

-“Canım, atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah 
cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin.Vətənin 
dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. 
Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olanadək bu 
şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam- ağlamayın, 
əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi 
dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq 
bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz 
Mübariz. Haqqınızı halal edin.” 

Ya Allah, sən özün mənə səbr ver. Sən özün kömək ol deyib, 
dəftəri örtdü. Artıq, gecədən xeyli keçmişdi. Seyid qalxıb, 
bilindajdan çıxdı. Yenə lap ön müşahidə nöqtəsinə getdi. 
Postdakı əsgərlə bir az söhbət etdi. Ayıq ol! – tapşırdı. Atışma 
olsa nə edəcəyi barədə bir də soruşdu. Qayıdıb, bilindaja gəldi, 
öz yerinə uzandı. Baxışları qeyri-iradi tavandakı xırda bir 
nöqtəyə zillənmişdi. Tavana baxsa da dərə boyunca, dağların 
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arxasında uzanan yollarla İrəvana qədər gün kimi aydın 
görürdü…. 

ikinci fəsil 

18.06.2010-cu il “ TG “ cəbhəsi, Seyidin postu. 

Bu gün lap isti idi. Ya da, adama belə gəlirdi. Bir də isti olacaq 
də yayın ən oğlan çağıydı, ancaq buna isti demək olmazdı. 
Vallahi elə bil, torpaqdan od qaynayırdı. Sanki, Gün dağların 
arxasına keçdikcə, torpaqdan qlxan isti daha da artırdı… 

– Bu gün nə yaman sakitçilikdi, yəqin istiyə görə öz deşiklərinə 
girib, yatıblar.- əsgərlərdən biri dilləndi. 

– Bu sakitçiliyin bir zibili çıxacaq- Seyid cavab verdi. 

Şərrin ilk qaranlığı ilə şərəfsizlərin ilk güllələri də gəldi. Çox 
maraqlı idi. Həmişəkindən fərqli olaraq, əsgərlərin “trassuyuşşi” 
adlandırdığı işıqlandırıcı-yandırıcı güllələrlə düz bilindajın 
üstünə atırdılar. Ara-sıra ön müşahidə məntəqəsinin qabağına 
“AQS” mərmiləri də düşüb partlayırdı. Sanki, dığalar, belə 
bilindajlarının olamamağının paxıllığın çəkirdilər… 

Hətta Günün alnındakı düzün ortasında, güllənin altındakı 
yaxşı səngərə də paxıllıq edir bu şərəfsizlər… Çox maraqlıdır 
ki, əziyyət çəkib özləri düzəltmək istəmir ha, hazırına nazir 
olmaq istəyir bu şərəfsizlər… Özlərində olmayan ( nəyi var ki, 
bu bədbəxtlərin) yaxşı bir şey gördükdə əvvəlcə istərlər 
ağlayıb, zıqqamaqla ona sahib olsunlar, gördükdə ki, bir şey 
hasil olmur, başlayarlar xoruzlanmağa ki, bəs burda mənəm, 
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Bağdadda kor xəlifə bu saat onu verməlisən mənə, bu variant 
da kara gəlməyən də zora əl atarlar, əl altdan iş görərlər, ayaq 
altı qazarlar, mənim deyil qoy onun da olmasın deyib, 
dağıdarlar, yandırarlar, məhv edərlər bu şərəfsizlər… Bu da 
onların iyrənc erməni xislətindən irəli gəlir. 

Odur ki, belə bir vəziyyət Seyidin diqqətindən qaça bilməzdi. 
Bu şərəfsizlər kimə, nəyi nişan verirlər? Anlaya bilmədim – 
düşündü Seyid. 

Seyid tranşeylə ön müşahidə məntəqəsinə getdi. 
Hava qaraldıqca dığaların atdıqları yerlər açıq-aşkarbilinirdi. 
Həmişə atdıqları yerdən- öz deşiklərindən atırdılar. Nədənsə 
bu səhnə həmişə “Tom və Ceri” cizgi filmini xatırladırdı Seyidə. 
Özündən asılı deyildi neyləsin. Həmişə də dığalar atmağa 
başlayanda bu səbəbdən üzündə xəfif təbəssüm cizgiləri 
yaranırdı. İndi də üzündə təbəssüm, inşallah hamınızı elə o 
deşiklərdə su ilə boğacayıq sizə heç güllə də düşmür 
şərəfsizlər- düşünə-düşünə bilindaja qayıtdı. Bu “Hücum” əmri 
nə vaxt olacaq ay Allah?- Sualı burğu kimi beynini eşdi 
Seyidin… 

Şəxsi heyyəti örtülü meydançada düz! – köməkçisinə göstəriş 
verdi. 

“SİLAHA” – köməkçinin komandasdı eşidildi. 

Əsgərlər bir göz qırpımında silah-sursatlarını götürüb, örtülü 
meydançada düzüldülər. 

Seyid silah otağına keçdi. YA ALLAH SƏN ÖZÜN KÖMƏK 
OL!!! – nidası silah otağının ən uzaq küncündəki, ən kiçik 
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çatdakı, ən xırda cücünü də oyatdı. Seyid elə hazırlaşırdı ki, 
sanki, qarşıdakı döyüşdən xəbərdar idi, ancaq əsla xəbəri yox 
idi ki, hələ qabaqda nələr gözləyir onu. O, heç xəyalına belə 
gətirə bilməzdi ki, bir neçə saatdan sonra nələr olacaq… O, 
sadəcə uşaq vaxtı dönə-dönə oxuduğu “Koroğlu” dastanından 
yadında qalan Koroğlunun hər səfər qabağı “altdan geyindi 
üstdən qıfıllandı, üstdən geyindi altandan qıfıllandı” deyimi ilə 
gerçəkləşən, “yayda bürüncəyini götür, qışda özün bilərsən” 
atalar sözü ilə min illərin süzgəcindən süzülüb gələn, igid 
ehtiyatı əldən verməz prinsipinin tələblərinə uyğun hərəkət 
edirdi. O, dəfələrlə komandirlərindən eşitmişdi ki, adi bir kibrit 
çöpünün də həyati əhəmiyyəti ola bilər. O, çox gözəl bilirdi ki, 
qalibiyyətli döyüş yaxşı hazırlıqdan çox asılıdır. Odur ki, 
ehtiyatı əldən verməzdi heç vaxt. Bura döyüş bölgəsidi, hər an 
hər şey ola bilər, əsgər hər an ən qızğın, həlledici döyüşə belə, 
girməyə hazır olmalıdır. Düşünə-düşünə əsgərlərin “lifçik” 
dediyi üzərində silah-sursat daşımaq üçün çoxlu cibləri, 
arxasında çantası olan jiletini geydi, öz iki dəstəkli qatlama 
avtomatını götürdü, əlavə sandıqları “lifçik”-in ciblərinə 
yerləşdirdi, nə qədər yerləşdirə bildisə o qədər əl qumbaraları 
götürdü, “lifçik”-in arxa cibinə əlavə patron və əlavə əl 
qumbaraların yerləşdirdi. Çıxmaq istəyirdi ki, üst-başına bir də 
baxdı- bu “yüz ölç, bir biç” məsəlinin tələblərindən irəli gəlirdi. 
İki dənə də tüstü şaşkası götürdü. Silah otağının qapısından 
çıxırdı ki, gözü divardakı jilkaya sataşdı. Onu da götürüb 
şalvarın yan cibinə qoydu. Silah otağından bayıra bir addım 
atmışdı ki, “FARAĞAT”- köməkçinin komandası eşidildi. Bu 
vaxt Seyidin kölgəsi örtülü meydançaya çıxmışdı. 

Seyid örtülü meydançaya çıxdı, döyüşə hazır vəziyyətdə, bir 
cərgə düzülmüş əsgərləri gözdən keçirdi. Köməkçi sıradan bir 
addım qabağa çıxıb məruzə etdi: 



Yazarlar                                              Fevral   2023 

 

 19  

 

-“Yoldaş Gizir döyüş heyyəti döyüşə hazırdır” 

-“Azad”- Seyidin amiranə səsi sükutu pozdu. 

-Hamı diqqətlə qulaq assın- Seyid döyüş tapşırığın və hesabatı 
bir daha əsgərlərə çatdırmağa başladı; əsas hesabatı hamı 
bilir, bu olacaq “A” qaydası, yəni bu qaydada hamı həmişəki 
qaydada öz yerlərin tutur, əmri məndən alır. Yox əgər qeyri-adi 
nəsə olsa keçəcəyik “B” qaydasına. “B”, nədi? Bu qaydada 
mən yoxam, əmir və göstərişləri nə qədər sağdı, köməkçidən 
alırsız, əgər işdi, ona da nəsə olsa, onda hərə öz komandiridi, 
yəni, heç kim əlavə kömək gələnə qədər durduğu yerdən bir 
addım da kənara atmır, tualet kimi dayandığınız yerdən 
istifadə edə bilərsiniz,- icazə verirəm. Lazım gəlsə hamı 
dayandığı yerdə ölür, ancaq bir addım qıraqda olmaz! Heç kim 
deməsin ki, mən yoxam; yuxarıdan baxacam, o dünyada da 
əlimdən qurtara bilməzsiz. Aydındır? 

-“Elədiki var”! 

-“Sual var”? 

-“Sual yoxdur!” 

Diqqət; “Düzlən”, “Farağat” Döyüş qaydası “A” olmaqla, 
“Döyüşə”!!! 

Əsgərlər hesabata uyğun təhkim olunduqları postlara qaçdı. 
Seyid özü lap öndəki müşahidə məntəqəsinə getdi. Ermənilər 
həmişə atdıqları yerdən ara-sıra atırdılar. Ancaq Seyid 
“trassiyuşşi” güllələrin uçuşduğu səmtə yox, tamam başqa 
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tərəfə; təpələrin qurtardığı, qaranlıq dərələrin başladığı səmtə 
baxırdı, sanki, nəsə axtarırdı bu qaranlıq, boz təpələrin 
kölgəsində. Başqa vaxt Ay işığında hər yan süd kimi aydın 
görünsə də, indi elə bil Ay da ermənılər tərəfdə idi, üzünü 
nazla göstərir, tez də qaçıb, buludların arxasında gizlənirdi. Nə 
olar ay Ay qardaş, bütün dünya bu şərəfsizlərin tərəfindədir, 
heç olmasa sən bizim tərəfimizdə ol barı, axı bayrağının 
üstündə sənə yer verən bizik, ermənilər deyil… Sanki, axırıncı 
kəlmələr Ayın lap heysiyyatına toxundu, bir anlığa da olsa, boz 
çöllərə, qaranlıq dərələrə süd aydınlığı gəldi. 

-Aha, ora bax! – nəhayət Seyid axtardığın tapdı. 

Gördüyün dəqiqləşdirmək üçün köməkçidən soruşdu: 

-Oriyentir 2-dən 100 metr sağa təpənin qurtaracağına bax, gör 
bir şey görürsən? 

– Hə, hə təpənin dibi ilə əyilə-əyilə gəlirlər. Onlar birlikdə 
saymağa başladılar; bir, iki, üç, dörd, beş, altı… axtardılar, 
axtardılar bəs yeddinci hardadır görəsən, yoxsa elə cəmi altı 
nəfərdilər… 

Yeddinci yoxdu, hə yüz faiz altı nəfərdilər- Seyid düşündü- bu 
da onların adam tapıb doldura bilmədikləri manqa. Çox 
maraqlıdır bu altı dığa sallana-sallana nəyə gəlir? – öz-özünə 
fikirləşdi. 

Nəhayət köməçiyə vəziyyətə uyğun tapşırıqlarını verdi: 

1.Aşağı xəbər ver; 
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2.Keçdik “B” – yə; 

3.Oriyentir 1-i keçənə qədər heç kim atəş açmır, qoyun 
gəlsinlər; 

4.Mən getdim, Oriyentir 3-ün yaxınlığında onların arxasında 
olacam. 

üçüncü fəsil 

– “YA ALLAHIN ADI”- “DÖYÜŞƏ”!!! 

Son tapşırıqlarını verib, gündə min yol baxışları ilə getdiyi yolu 
indi üzüaşağı Çaylıya tərəf getməyə başladı; ya Allah, ey 
Həzrəti Əliyə şir gücü verən Allahım, Seyit Çavuşa o gücü 
verən UCA TANRIM, hər şey sənə xatir, sənin adınla- mənə 
güc ver, düşmənin yanında xar etmə…. 

Buludları Ayın üzərinə örtük kimi çəkməsini, dualarının qəbul 
olunması kimi düşündü Seyid. Bir andaca hər yan zülmət 
qaranlığa qərq oldu. Bununla Uca Tanrı Seyidin yolunu açır, 
bu işə öz razılığın bildirirdi.Seyid dərə aşağı elə gedirdi ki, elə 
bil, uşaq vaxtı məktəbə gedib-gəldiyi yolla addımlayırdı. Bu 
yerlərin hər iki tərəfdən də dəfələrlə minalandığın bilsə də, 
sanki, indi yadından çıxmışdı. Futbol meydançasında top 
qovan kimi, qovurdu kol-kosu. 

Göz-gözü görmürdü, Seyid nə vaxt üçüncü oriyentirə çatdığını 
heç özü də bilmədi. Bu vaxt atəş səsi eşidildi. Güllələrdən 
onun yanından keçəni də oldu. Əvvəlcə yerini möhkəmlətdi, 
sonra ətrafa göz gəzdirdi. Onun postundan atırdılar- nə tez 
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çatdılar öz-özünə düşündü. Bir-iki qatar da atdılar. Bəs bu 
şərəfsizlər niyə atmırlar, hara yox oldu bunlar?- Seyid təmkinlə 
düşündü. Birdən lap yaxınlıqdan- onun 35-40 addımlığından 
atəş açıldı. Hə, demək burdasız- öz-özünə dedi Seyid. İndi 
baxaq görək vəziyyət necədir? Bir-iki qatar da qarşılıqlı güllələr 
uçuşdu. Seyid sanki, filim seyr edirmiş kimi izləyirdi mənzərəni. 
Bu dəm onun postunda tək-tək üç-dörd güllə atıldı. Elə bil, 
qarşısında bomba partladı; gecənin qaranlıq və sakitçiliyində 
qarci-qurci səslə necə vay-şivən qopdusa, Seyid bir az da 
diksinən kimi oldu. O, çox eşitmişdi, ancaq görməmişdi. Yəqin 
qan görüblər- düşündü Seyid. Səs gələn tərəfə addımlamağa 
başladı.Elə bil Ay da yardımçı olmağa söz vermişdi TÜRK 
OĞLUNA… Seyid iti, olduqca yumşaq addımlarla səsə tərəf 
addımlayır, qarci-qurci “arə TURKİ”, “TURKE”sözlərini aydın 
eşidirdi, ancaq hələ heç nə görmürdü, birdən Ay işığında nəsə 
parladı düz gözünün qabağında. Cəld özünü yerə atdı. 
Sürünə-sürünə balaca təpənin üstündəki kolun dibinə gəldi. 
Səsə tərəf boylandı, Ay da öz köməyini əsirgəmədi. İndi o, beş 
dığanı aydın sayırdı. Bəs altıncı hanı?- bir az da qalxıb 
boylandı. Bunlara nə olub belə, niyə hürüşürlər görəsən?- 
düşündü Seyid ancaq özlərin elə itirmişdilər ki, bir-bir tutub 
aparsan da xəbərləri olmazdı. Bunun ciddi bir səbəbi olmalı idi. 
Ay bir də parlayanda əsərin qəhrəmanı ortaya çıxdı; Seyid 
gördü ki, topa dayanıb, vay-şivən qoparan ermənilərin 
ortasında yerdə nəsə çapalayır. Diqqətlə baxanda məlum oldu 
ki, qan məsələsi dəqiqdi. Şərəfsizlər də yaralı yoldaşına 
köməklik etmək əvəzinə, başına yığışıb, vay-şivənlə həmdə 
yazığın olan-qalan canını alırdılar. Bu mənzərə Seyidi 
təəssüfləndirdi də… 

Seyid indi düşünürdü ki, hansı üsulla bunların külünü göyə 
sovursa, daha ağıllı qərar olar; o, gah əlindəki əl qumbarasına, 
gah da öz iki dəstəkli avtomatına baxdı. Bəlkə, yaxınlıqda 
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başqa da kimsə var, ya bunları müşahidə edən var? –düşündü 
və əl qumbarasının üzərində dayandı. İki qumbaranı hər 
ehtimala qarşı döyüş vəziyyətinə gətirdi, ancaq məsələni bir 
qumbara ilə bitirmək lazımdı ki, müşahidəçilər üçün mina 
mənzərəsi yaransın- onsuz da hər gecə çaqqal-çuqqal neçə 
mina partladır, lap hərdən ikisi dalbadal da partladığı vaxtlar 
olur. Seyid bir neçə addım da qabağa gedib, qumbaralardan 
birini necə atdısa, topa durub, hay-həşir salan ermənilərin 
ortasında uzanıb zarıyan yaralının qucağına düşdü. Bu da 
Seyidin ona göstərə biləcəyi yeganə köməklik idi… İkinci 
qumbaraya ehtiyac qalmadı. 

Seyid özünü balaca təpənin dalında torpağa elə sıxmışdı ki, 
üstünə tökülən daş-kəsək də heç vecinə deyildi. Görəsən, 
özümə heç nə olmayıb?- düşündü, indi də içində bir təəssüf 
hissi baş qaldırdı; görə bilmədim, heç vaxt bilməyəcəm necə 
uçuşurdular havada. Yavaşca arxası üstə çevrildi, əvvəlcə bir-
bir ayaqlarını, sonra isə növbə ilə əllərini,qollarını tərpətdi. Hər 
şey qaydasındadı- düşündü. Əslində Seyidin narahatçılığı 
yerində idi; çölün düzündə bu cür yaxın məsafədə əl 
qumbarası atmaq, atan adam üçün də təhlükəlidir. Seyid bunu 
çox yaxşı bilirdi- o yalnız birinci Allah- Talanın, ikinci də cəldlik 
və peşəkarlığının sayəsində salamat qalmışdı. O, əsla 
ölümdən qorxmurdu, planlarının yarımçıq qalacağından 
narahat idi. Beş-on dəqiqə də keçdi. Durub oturdu. Hadisə 
yerinə nəzər saldı, Allahdansa, tüstü də yox idi. Gecənin 
sükutunu pozacaq bir hənirti belə yox idi. Elə bil, heç 10-15 
dəqiqə əvvəl burda aləm bir-birinə dəyməmişdi. 

Seyid daha 20-25 dəqiqə də ətrafı izlədi ki, görsün səs-səmir 
var, ya yox. Tam sakitçilik idi. Buludlar da Ayı sərbəst 
buraxmışdı. Seyid Ay işığında aydın görünən dağlara, dədə-
təpə düzlərə və bir də ermənilərin qarşıdakı taborunun dayaq 
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məntəqəsinin olduğu ehtimal olunan dərəyə baxdı. Dəli şeytan 
deyir, get bunların hamısını biç, yüz faiz bilirəm indi hamısı 
toyuq-cücə kimi yatışıb- düşündü. Bəlkə gedim, bu şərəfsizləri 
bir yoxlayım, televizorda sərsəm-sərsm guruldayırlar, onlara 
AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİNİN nəyə qadir olduğun göstərim,- 
götür-qoy etdi. Ya Allah, getdim e. Dərə aşağı üzü Çaylıya 
tərəf getməyə başladı. Yol boyu öz-özünə düşünürdü; qoy 
olsun orda 100-120 kölgəsindən qorxan dığa, lap 30-40 nəfər 
də dovşandan qorxan köməyə gəlsın. Hə bu kölgəsindən 
qorxmayanları necə ləngidə bilərik- düşünə-düşünə gəlib çıxdı 
yol ayrıcına. Bu nə yoldu belə? – fikirləşdi, özü də ikisi birdən 
qoşa. Görəsən, hansı işləkdi? Aşağı-yuxarı baxdı; aşağı Çaylı, 
yuxarı dağlar. Sağa-sola baxdı, sağ da qurumuş qanqal, sol da. 
Hər iki yolun ortasın ot basmışdı. Nə fikirləşdisə əyilib əlinin 
içini yerə sürtdü. Sonra keçib o, biri yolu da o qaydada yoxladı. 
Hə, bax bu yoldu maşınların gedib, gəldiyi yol- xırda qum kimi 
daşlar var burda- qənaətinə gəldi. İldə-ayda bir maşın gedib, 
gəlir belə olacaq də-düşündü. Hə, indi neyləyək ki, bunlar gələ 
bilməsin, heç olmasa geciksin. Şalvarın yan cibindəki jilkanı 
götürdü, əl qumbarasının birini işlək yolun kənarındakı ən 
hündür, ən yoğun quru qanqala elə bərkitdi ki, yüngül bir 
toxunuşla yola fırlasın. Sonra keçib birini də eyni qayda ilə 
yolun digər kənarında bərkitdi və jilkanı qumbaraların 
halqalarına tarım bağladı. Bu qayda ilə bir-birindən dörd-beş 
metr aralı yol boyu üç tələ və tələlərin tuşunda qanqallığın 
içində çal-çarpaz tələlər düzəltdi. Sonra ehtiyyatla bütün 
qumbaraların şpilkaların düzlədi. İndi adi bu yumuru dəmir 
parçaları, bu quru qanqallıqda öz şikarını gözləyən, ölüm 
saçan zəhərli kobraya dönmüşdü. Gözləyirdi ki, quyruğuna 
basasan, odunu, alovunu püskürə üzünə. 

İşini tamamlayıb, yol aldı uzaqda görsənən zəif işığa tərəf. 
Gedək, görək orda nə var, nə yox- düşündü öz-özünə. 
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Həmişə bu yolla ermənilərə ya ərzaq gələrdi, ya da yoxlama. 
Həmişə onları tərkibində çoxlu generallar, polkovniklər olan 
komisiyalar yoxlayıb “5” verərdilər. İndi bu yolla onları 
yoxlamağa AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN PEŞƏKAR GİZİRİ 
gəlirdi. Özü də, bu yoxlama qəfil yoxlama idi. Görək, bu 
şərəfsizlərin döyüş hazırlığı nə yerdədi, neçə alacaqlar bu 
imtahandan? – düsünə-düşünə Seyid düşmən düşərgəsinə 
çatdı. 

Dördüncü fəsil 

Düşmən taborunun dayaq məntəqəsi, burada həmçinin 
gələcəkdə postda durmaq üçün gənc əsgərləri hazırlayırlar. 
Gəlib-gedənləri nəzərə alsaq təxminən- aydın məsələdir ki, 
onları düzüb saymamışdıq- yüzdən az artıq olar səxsi heyyətin 
sayı… 

Seyid, indi zəif işığın təxminən yüz addımlığında idi. Əgər 
içəridə əsgərlər yatırsa, yəqin ki, buralarda post olmalıdı- 
düşündü Seyid. Ətrafa diqqətlə göz gəzdirə-gəzdirə işığa tərəf 
irəliləyirdi ki, sağdakı əl damına oxşayan binanın tinindən bir 
əsgər çıxdı. Əsgər avtomatın sinəsindən aşırıb, lüləsi qabağa, 
əli dəstəkdə düz onun üstünə gəlirdi. Aralarında 15-20 addım 
olardı. Seyid ani olaraq duruxdu, ancaq tərpənmədi. Gələnə 
diqqətlə baxdı, düz onun üstə gəlsə də, nəsə qərəvəlli gəlirdi. 
Ya hələ onu görməmişdi, ya da, özlərindən biri sanırdı. Çox 
maraqlı vəziyyət yaranmışdı. Əsgər gəlib, düz onun 
qabağından keçib, getdi. Seyid gülməkdən özünü zorla saxladı; 
zalım oğlu ayaq üstə yatıb ki, sən bundakı məharətə bax a, 
yata-yata da gəzmək olarmış- düşünə-düşünə Seyid də anun 
arxasınca addımlamağa başladı. Seyidə bir gic gülmək 
gəlmişdi, özünü zorla saxlayırdı. Əsgər getdi, bu getdi, görsün 
axırı necə olacaq. Qəfil əsgər durdu və cəld marşurutu üzrə 
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geri döndü ancaq hələ oyanmamışdı. Birinci addımını atdı və 
gözünü açdı, daş qayaya dirənmişdi. Yazıq hələ də kəsdirə 
bilmirdi ki, nə baş verir, qarşısındakının kim oldugundan da 
xəbərsiz idi. Seyid yuxarıdan aşağı gözlərinin içinə elə baxırdı 
ki, əlli milyonluq Azəri gəncliyinin qəzəbi, hikkəsi vardı bu 
baxışlarda… Yazıq ağzından süd iyi gələn dığa bu baxışların 
qarşısında tab gətirə bilməzdi axı… O, ya hələ oyanmamışdı- 
yazıq neynəsin yuxunun şirin vaxtı idi- ya da, elə ayaq üstə də 
ölmüşdü. Əsgər Seyidin sinəsindən idi. Seyid çox uzatmayıb, 
ani sıçrayışla onun boynuna mindi və yerə yıxdı. Ani bir 
hərəkətlə çənəsin boynun ardına fırlatdı. Dığa deyəsən, 
həqiqətən ayaq üstə ölmüşdü, heç cınqırın da çıxartmadı. 
Seyid onu ehtiyatla ağzı üstə yerə qoydu. Ye. Ye şərəfsiz ye 
bu torpağın tozu da sizə haramdı- deyə – deyə ağzını torpağa 
sürtdü – necə ki, indi haram edəcəm – dedi və dığanın kitelinin 
yaxalığın buraxdı. Əsgərin silahın çəkib, boynundan çıxartdı- 
adi qundaqlı “5.45” avtomat idi. Zəif işığa tərəf addımlamağa 
davam etdi- bu işıq kazarmanın girişində, qapının üstündə 
yanırdı. Yanından bayraq da asılmışdı. Çox qəribə bina idi. 
Heç hərbiçilər qalan yerə oxşamırdi; uçuq-sökük təmirsiz bina, 
tamam sökülmüş çala-çula asfalt örtüklü meydaça-həyət, bizim 
üzüm bağlarından sökdükləri beton dirəklərdən düzülmüş 
səkilər. Bir sözlə sovet dönəmindən qalma hansısa idarə 
binası idi yəqin ki. Bura nədir ki, burdakılar da nə ola 
düşüncəsi ilə girişə yaxınlaşdı. Sıçrayıb, bayrağın əskisindən 
yapışdı. Necə dartdısa, şakk eləyib, sapı sındı. Başı aşağı 
salanmağa başladı. Sanki, bu əski parçası da fərsiz övladları 
üçün xəcalət çəkirdi. Seyid şəstlə içəri girdi. Tumboçkadakı 
əsgər yatmışdısa da yəqin bayrağın səsinə oyanmışdı. Əsgər 
Seyidi görən kimi özünü düzəltdi, əlini baş geyiminə aparıb öz 
dillərində nəsə bir söz qışqırdı. Qəfil gələn iri cüssəli, zəhimli 
bu qonağın iti baxışları qarşısında özünü itirən gənc əsgər 
birdən xatırladı ki “ YAT” komandası çoxdan olub, artıq səhərə 
yaxındı səhfini düzəltmək qərarına gəldi; uzun uzadı nəsə 
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qışqırmağa başladı. Bu müddətdə Seyid ətrafı əməlli başlı 
incələdi; gün növbətçisi girişdə, silah otağının qapısının 
ağzında dayanmışdı. Armaturdan olan qapı adam başı keçən 
iri şəbəkəli idi. İçəri göz gəzdirdi; silah-sursatdan başqa xeyli 
də üst-üstə yığılmış yeşik var idi- bunlar partapart partlayacaq 
ha…- Seyid düşündü. Solda bir neçə otaq var idi; rabitəçi 
otağın o saat tanıdı-qapının üstündə sovetin rabitəçi nişanı və 
ilan-qurbağa həriflərlə cədvəl var idi. Yəqin bu da zabitlər 
otağıdı- içəridən xorultu gələn otağın qapısına baxdı. Solda 
dəhlizin qurtaracağında böyük taybatay açılmış iki laylı bir qapı 
var idi- bura da əsgərlər yatan yerdi, deyə düşünürdü ki, qolu 
sarğılı bir əsgər bu qapıdan çıxıb, süngüsü dizinə dəyə-dəyə, 
yarı yıxıla, yarı dura səndələyə-səndələyə ona tərəf qaçmağa 
başladı. Seyid gün növbətçisinin lap yanında durmuşdu, 
gələnə baxırdı. Növbətçi Seyidə lap çathaçatda sağ ayağı 
necə büküldüsə, dizi üstə yerə düşdü- yazıq deyəsən, lap pis 
yatıbmış, ayaqları tamam keyyib- Seyid ona sətr bir nəzər 
saldı və sadəcə başını buladı. Növbətçi cəld özünü düzəltdi, 
əlini baş geyiminə apardı və yalnız, indi qarşısındakının kim 
olduğunu anladı, lakin çox gec idi. Seyid alıcı quş kimi sol əli 
ilə onun kepkasının günlüyündən tutub, gözünün üstünə elə 
çədi ki, az qaldı boynu kökündən qopsun, ancaq qopmadı, 
çünki sağ əli ilə də boynunun kökündən yapışmışdı. Seyid 
əvvəlcə novbətçini göyə qaldırdı, ayaqları yerdən üzüldü. 
Sonra təxminən boyu səviyəsindən bayaqdan bu mənzərəni 
kirimişcə, seyr edən gün növbətçisinə necə çırpdısa yazıq 
yapışıb divarda qaldı – o, bu qəfil qonağın kim olduğunu, nə 
baş verdiyini hələ də anlaya bilmirdi.Yoxlamağa gələn 
zabitlərdən idi, ya köhnə əsgərlərdən idi, hələ araşdıra bilmirdi 
ki, kimdi bu. Bir də, hər gün döyülməyə adət etmiş əsgər üçün 
nə fərqi kimdi döyən. O, ancaq gözləyirdi ki, tənbeh nə vaxt 
bitəcək. Maraqlıdır ki, zabitlər otağından da gözə dəyən yox 
idi- görünür onlar üçün də belə səs- küy adi hal idi. Seyid sol 
əli ilə də gün növbətçisinin boynundan yapışıb, onları bir neçə 
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dəfə dalbadal kəllə-kəlləyə necə vurdusa, ikisi də süst 
vəziyyətdə yerə düşdülər. Bu vaxt növbətçinin süngüsü silah 
otağının qapısına dəyib səs elədi. Seyid cəld onları buraxıb, 
rabitəçi otağı güman etdiyi qapıya qaçdı; səksəkəli yatan 
rabitəçi səsə oyana bilərdi. Seyid yanılmamışdı bu rabitəçi 
otağı idi, ancaq rabitəçinin dünya vecinə deyildi, telefonun 
dəstəyi əlində elə yatmışdı ki, top da atsan oyanmazdı. Seyid 
qıymadı onu oyatsın- yazıq elə şirin-şirin yatırdı ki… Seyid 
ustufluca telefonun dəstəyin onun əlindən aldı, qolun başının 
altından götürdü və telefonun şunurun boğazına doladı, var 
qüvvəsi ilə sıxdı. Rabitəçi bir-iki dəfə yüngülcə çapaladı 
vəssalam. Seyid bütün şunurları dartıb qopardı, aparatların 
işığı söndü. Seyid otaqdan çıxıb, qapını sakitcə örtdü. Xorultu 
gələn otağın qapısına iki əl qumbarası bərkidib, halqalarına 
jilka bağladı sonra şpilkaları düzlədi. Silah otağının qarşısında 
dayandı, dörd əl qumbarası da hazırlayıb, içəri qapının ağzına 
qoydu. Jilkaları cütləyib, girişdən bayıra çıxartdı və tez də içəri 
qayıtdı. Girişdə alt paltarında bayıra çıxan əsgərlə 
qarşılaşdı.Onu saxlamadı- yazıqdı, işi var qoy getsin. Əsgər də 
öz hayında idi, heç ona fikir vermədi. Sağa dəhlizi axıra qədər 
getdi. Taybatay açılmış qapıya çatanda əl qumbaralarının ikisi 
döyüş vəziyyətində idi. Çatdı, içəri bir addım atdı. Bir sağa, bir 
sola baxdı, iki mərtəbə əsgər çarpayıları dolu idi. İki-iki yatanlar 
da var idi. İlahi bu nə iy-qoxdu, bu nə üfunətdi, belə də insan 
yaşayarmı? – düşündü Seyid. Tez də fikrindən vaz keçdi, 
bunlar insan deyil ki, ermənidi, bunlara olar. İçəridən gələn baş 
çartladıcı üfunət qoxusu qeyri-iradi uşaq vaxtı hardasa 
gördüyü donuzxananı xatırlatdı Seyidə; qarınlarının altına 
qədər çirkabın içində olan donuzlar ora-bura vurnuxurdular, 
ancaq heç o donuzxanadan da bu iy gəlmirdi- bunlar 
donuzdan da murdar imiş ki,- düşündü Seyid və qeyzlə, sanki, 
hamının intiqamın alırmışcasına əl qumbaraların eyni anda 
çal-çarpaz, birini sağa, birini sola çarpayıların üstünə atdı- qoy 
gəlsinlər çıxışda gözləyirəm- dedi öz-özünə. Cəld silah 
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otağının yanına qaçdı. Arxasınca əvvəlcə partlayış, sonra ah-
nalə, tükürpədici bağırtı qopdu. İkicə dənə də əl qumbarası 
silah otağının içərisinə dığırladı və bayıra qaçdı- xorultu gələn 
otaq silah otağı ilə divar qonşusu olduğuna görə orda yatanları 
xorultusuna haram qatmadı Seyid, ancaq kim vaxtına qədər 
dözməyib, tez oyansa idi, Seyid onun hədiyəsin qapıdan 
asmışdı. Seyid əvvəlcədən nəzərdə tutduğu, girişə tam 
nəzarət edən mövqeyinə çatanda arxada çox güclü partlayış 
oldu- bu dəqiq əl qumbarası deyildi. O, elə diqqətlə baxırdı ki, 
görsün, bu nə idi. İkinci partlayış elə, güclü oldu ki, bina 
ortadan iki yerə ayrıldı. Bu anda Seyid cütlədiyi jilkanı da var 
gücü ilə çəkdi; bir, iki, üç… partlayış səsləri ucaldı. Əl 
qumbaraların səsi partlayan silah-sursatın içində güclə seçilirdi. 
Arada raket də uçurdu, mina da partlayırdı- bir sözlə əsil 
atəşfəşanlıq düzəltmişdi Seyid. İndi əlində lap birinci 
rastlaşdığı, “qorxu bilməz”, yatılı da gəzməyi bacaran “igiddən” 
aldığı avtomat, bu atəşfəşanlığı seyr edə-edə girişə nəzarət 
edir, bağıra-bağıra bayıra qaçanları bu əziyyətdən qurtarırdı. 
Seyid ötən müddət ərzində xoşbəxt etdiyi dığaların sayını 
itirmişdi, pəncərələr dəmir barmaqlıqlarla möhkəm bağlandığı 
üçün şərəfsizlər qapıdan çıxmağa məcbur idi. Seyid də onları 
səbirsızliklə gözləyirdi. Bu minvalla Seyid erməninin 
avtomatındakı patronların da hamısını atdı, sovetdən qalma 
sandıq çantasındakı dörd sandığı da boşaltdı. Bu avtomatı 
bura qoydu, kitelini və bretini çıxardıb elə qoydu ki, baxan elə 
bilsin, kimsə var. Özü isə, gələndə gözaltı etdiyi ikinci mövqeyi 
tutdu. Bu, dağılmış asfalt örtüyün qurtaracağında, həyətin 
kənarında köhnədən qalmış beton örtüklərin arası idi. Seyid 
burdan dairəvi müşahidə aparır, hər şeyi dəqiq görürdü. Bura 
həm də çıxış üçün rahat idi. Seyid istəsə idi, gəldiyi kimi də 
çıxıb gedərdi, ancaq onun planında dönüş yox idi- SONUNA 
QƏDƏR İRƏLİ… 
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Seyidin saatdan xəbəri olmasa da, hiss edirdi ki, səhərə çox az 
qalıb Gündağanda dan yeri sökülürdü. 

Bu vaxt bir az uzaq da partlayış səsləri eşidildi; bir, iki, üç… hə 
təlyə siçan düşüb, – düşündü Seyid. İndi harda olsalar gəlib 
çıxarlar. Mövqeyini bir də yoxladı Seyid. Sağdan-soldan, 
öndən-arxadan təhlükə yoxdu, lap top atsınlar. Düşmən 
düşərgəsi demək olar ki, yanıb qurtarmaq üzrə idi. Ara-sıra 
tək-tək əsgərlər atəş açsalar da yaxına gəlməyə heç kəs cürət 
etmirdi. Seyid alt paltarında qaçanların heç birinə güllə atmadı, 
axı ata-babadan eşitmişdi ki, igid basdığın kəsməz, həm də o, 
qabağına duracaq adam axtarırdı, maləsəf, burda beləsi yox 
idi… Arada, ordan – burdan əsgərlərin necə qorxa-qorxa ona 
tərəf boylandığın görürdü. Elə bil, onlar atəş etməyə də 
qorxurdular, sanki, kimisə gözləyirdilər. Seyid birdən xatırladı 
ki, axı bunlar kölgəsindən qorxanlardı, yəqin dovşandan 
qorxanları gözləyirlər. Qoy gəlsinlər- düşündü Seyid. Artıq 
sübhün ilk işartıları sezildiyi anda həyətə girən maşınların 
uğultusu eşidildi və eyni anda hər tərəfdən güllə yağmağa 
başladı, ancaq Seyid tələsmir, yaxınlaşmaların gözləyirdi- 
boşa güllə atmaq istəmirdi. Gəlin şərəfsizlər, bir balaca 
şərəfiniz varsa yaxınlaşın deyə-deyə gözləri önündə “Uzaq 
sahillərdə” filmində Mehdinin meydanın ortasında düşmən 
əsgərlərini gözləmə səhnəsi canlanırdı.Yox-yox Seyid heç bir 
şəraitdə özünü partlatmazdı- özünə xəsarət yetirməyin ən 
böyük günah əməllərdən biri olduğunu lap körpəlikdən bildiyi 
üçün bu barədə heç vaxt fikirləşməmişdi belə. Silah-sursatını 
bir daha yoxladı öz avtomatından demək olar ki, bir-iki güllə 
atıb- hələ onunla xeyli atışmaq olar. Bütün sandıqları doludur. 
Hələ cibində dolu daraqlar da var. Üç dənə əl qumbarası var. 
Tüstü şaşkaları da burdadı lazım olar. 
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Gəlin, gəlin – desə də, dovşandan qorxanlar uzaqdan səs- küy 
eləməyə üstünlük verirdilər. Seyid bunların da sırasına vər 
saldı. Seyid gördü ki, əl damının arxasında biri digərlərini 
başına yığıb, nəsə göstəriş verir. Burdan ora 35-40 metr ancaq 
olardı. Ya Allah deyib, iki əl qumbarasın elə ustalıqla atdı ki, 
dalbadal topanın tən ortasına düşdü. Elə bil, arının yuvasını 
qurdaladın. Bundan sonra dovşandan qorxanlar dovşan kimi 
dazışmağa başladı. Seyid ovladığı dovşanların sayını çoxdan 
itirmişdi. Şərəfsizlər əl qumbara atanlarından və avtomatik 
qumbara atanlardan atmağa başladılar. Hər mərmi beton 
örtüklərə dəydikcə, qopan qəlpələrdən çox, səs-küy, uğultu 
Seyidin beynini içəridən yeyirdi. O, bir peşəkar kimi insan 
orqanizminin bu vəzyyətdə çox davam gətirə bilməyəcini bilirdi, 
ancaq mümkün qədər çox, çox dovşan ovlamaq lazımdı, yol 
azuqəsi üçün- o, düşündü. Hiss edirdi ki, istəmədiyi hərəkətləri 
edir, beyni sarsıdıcı uğultunun, canqa-curuq səs-küyün içində 
sızıldayırdı. Yaralanmasa da, özünü yaxşı hiss etmirdi. Lazım 
olmadığı anda qalxır, fırlanırdı. Qəflətən gicgahında arı sancdı 
sanki, əlini başına apardı, deyəsən başına nəsə dəymişdi. 
Yəqin, “AQS” qəlpəsidi, gör a, bir belə ehtiyatla hazırlaş, 
dəbilqəni götürmək yaddan çıxsın, indi əgər başımda olsa idi, 
heç bu zibil də başıma dəyməzdi, bir az da qırardım bu 
şərəfsizlərdən, ona görə komandirlər həmişə deyərdi ki, “kaska” 
əsgərin ikinci başıdı, döyüşə “kaska”-sız gedən elə bil, bir 
başla gedir, ona da bir şey olanda, bax belə olur – dedi öz-
özünə Seyid, ancaq hər şey qaydasında idi, Seyid axırıncı əl 
qumbarasın yaxınlaşmaq istəyən qrupun üzərinə atdı. Bir 
yandan uğultu, bir yandan yaralı dovşanların cığıltısı Seyidin 
beyninə işləyirdi. Gözü açıq olsa da, arada sanki, yumulur, 
gözünün qabağına dağlar gəlir, həmişə Günəşin batdığı yerdə, 
Günbatanda GÜNƏŞ doğurdu. O, başını silkələdi- əstəğfirullah, 
bu nədi o, Gündoğana baxdı dan yeri al qana boyanmışdı, 
ancaq Günəş dağların arxasında doğmaqda idi, Günbatanda. 
Seyid ani olaraq nəsə düşünüb, tüstü şaşkasının birini çəkib, 
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atdı. İkincisini də onunun bir az qabağına atdı. Ətrafı qırmızıya, 
boza çalan göy tüstü bürüdü. Seyid mövqeyindən çıxıb, 
sökülmüş asfalt örtüklə torpağa tərəf getdi. İndi o, örtüyün 
qurtardığı yeri, bizim bağlardan sökülən beton dirəkdən olan 
səkini aydın görürdü. Bu anda çıp, çıp iki səs gəldi qulağına, 
öndən bir balaca sağ tərəfdən sanki, iki arı eyni anda sancdı. 
Bu, it arıları ilə çox oynadım a, deyəsən – düşündü Seyid. Sol 
böyründə ağrı hiss etdi, əlini yumşaq komfilyaj köynəyinin üstü 
ilə aşağı sürüşdürdü. Solda, aşağıda baş barmaq girən yara 
açılmışdı, bu da son – düşündü Seyid. Üzünü göyə tutub, 
Allahım, bu mərtəbəni mənə çox görmə, yaralı bu şərəfsizlərə 
əsir etməginən- dedi. Üstündə quru otlar olan torpağı görürdü. 
İstədi ora çatıb, torpağın üstünə uzanıb, dincəlsin. Səkiyə üç-
dörd addım var idi, hər tərəf tüstü idi, hiss etdi ki, iki dəstəkli 
avtomatı ona ağırlıq edir istədi atsın, ancaq komandirlərinin 
sözü qulağında cingildədi:- “Əsgərin silahı arvadından irəlidir!”- 
atmadı, avtomat özü sürüşüb düşdü əlindən. Bir, iki addımladı, 
səkiyə çatdı, indi beş-altı santılıq səki onun qabağını kəsmişdi. 
Bu qədər dağları, dərələri aşasan bir “barduru” keçə 
bilməyəsən- düşündü Seyid. Son gücünü toplayıb, bir addım 
da atdı, nəsə, nə vaxtsa murdar dığaların əli ilə tökülmüş 
asfalta yıxılmaq istəmirdi. İstəyirdi ki, illərdi mərd ogulların 
nəşinə təşnə qalan, şərəfsiz düşmən əsarətində inləyən 
VƏTƏN TORPAĞINA yetirsin özünü… Ayağı səkiyə ilişdi, 
yıxılmadı səndələdi bir az… Yavaşca sağ dizi üstə çöküb, sag 
böyrü üstə uzandı- sol yaman incidirdi- sağ əlini torpağa tərəf 
uzatdı, başını qaldırıb, həsrətlə baxdı burnunun ucundakı 
torpağa; İlahi hələ çoxmu öz torpağımızda həsrətlə baxacayıq 
öz torpağımıza-dedi və başını qolunun üzərinə qoydu. Hiss 
etdi ki, iradəsini itirir, istədi gözlərini yumsun, ancaq göz 
qapaqları sözünə baxmadı. İstədi sol əlini qaldırıb, gözlərini 
yumsun. Qolunu bir az qaldırdı, ancaq axıra qədər qalxmadı 
yanına düşdü. Göy üzünə baxa-baxa kelmeyi-şəhadət gətirdi. 
Daha heç nə düşünmürdü, gedirdi üzü Günbatanda doğan 
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Günəşə tərəf gedirdi… Sanki, kimsə onu gəzdirirdi; bura 
Ağdərədi, bura Kəlbəcərdi, bura Laçındı, bura Göyçədi, bura 
Borçalıdı,bura Dərbənddi, bura İrəvandı, bura Zəngəzurdu, 
bura Təbrizdi, bura Füzulidi, bura Zəngilandı, bura Qubadlıdı, 
bura Cəbrayıldı, bura Xocavənddi, bura Ağdamdı, bura 
Xocalıdı, bura Xankəndidi, bura Şuşadı- Qaladı eee, Qala- 
bura QARABAĞDI- bura dünyanın mərkəzidi, bura 
bəşəriyyətin beşiyidi, bura ADƏMİN vətənidi, bura 
AZƏRBAYCANDI, bu torpaqlar türk oğluna UCA TANRININ 
ərmağanıdı, bu torpaq Adəmin yoğrulduğu torpaqdı, bu 
torpağın uğrunda ŞƏHİD olmaq hər kəsə nəsib olmur… O, quş 
kimi idi, sərhəd tanımırdı. Elə bil, bir az əvvəl bir səkinin əlində 
aciz qalan adam deyildi. Üzü Günbatanda doğan Günəşə 
doğru gedirdi. Birdən dayandı mən hara gedirəm belə, bəs bu 
mənə deyilənləri necə çatdırım Vətən oğullarına, düşüncəsi ilə 
uçdu göylərə… 

İndi, Günbatanda bir ulduz parlayır, elə parlayır, elə parlayır ki, 
sanki, gəl, gəl, bu tərəfə gəl, buralar səni gözləyir deyir… 

07-21 fevral 2011. BAKI. 
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  Bəsirə ABBASOVA 

                      

Yüksəl danış qoy eşitsin bütün dünya! 
(Yüksəl İlqar oğlu Əlizadəyə ehtiramla) 
Yüksəl! Sənə ad verəndə bilirmiş anan 
Yüksək olacaqsan,dağ olacaqsan 
Vətən göylərində qartala dönüb 
Düsmən üzərinə şığıyacaqsan! 
Cavad xan tinəli zirvədəsən Sən 
Adın tək ucasan, adıntək pirsən. 
Yüksəl!yüksəldikcə başımız üstə 
Zirvədən zirvəyə yüksələcəksən!! 
30 il Qarabağ zəncir altdaydı 
Türkümün qürüru tapdaq altdaydı 
Yüksəl – «Dəmir yumruq»harayındaydı.. 
Onu çağırırdı Vətən sevğisi.. 
Ürəyi sızlayır,ürəyi yanır.. 
Qüssə, kədər onu hey parçalayır 
-Gərək azad edəm,döğma Vətəni!! 
Yüksəklik türkündür!- çağırır məni.. 
2020- c il payız səhəri.. 
Ali komandanın döyüşmək əmri 
Yayıldı bir anda Azərbaycana 

https://yazarlar.az/tag/b%c9%99sir%c9%99-heyd%c9%99r-qizi-abbasova/
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Vətən oğulları gəldi haraya 
Ana torpaqları göztək qoruya. 
Yüksəl vida etdi doğmalarina 
Könüllü yollandı cəbhə yoluna 
Səngərin soyuğu boranı qari 
Vətən alovunda isindi, yandı 
Doqma torpaqları qoruyan oqul 
Soyuq səngərləri anamız sandı. 
Vuruşdu gecəni qatıb gündüzə 
Onun cəsarəti düşmən bağrını 
Deşib, parçalayıb,məhvə yolladı 
Düşmən gülləsinə puç gəlsə belə 
Qalib xəbərini göylərə yaydı.. 
Onun taleyinə qarlar ələndi… 
Ömrü qara hopub torpağa döndü.. 
Yüksəl ruhu ilə canlanan torpaq, 
Yüksələrək sanki mələyə döndü 
Qəhrəmanlar ölmür ölməyib Yüksəl! 
Vətən göylərinə o,keşik çəkir 
Ruhu səmalarda dolaşıb hər an 
Əbədi yaşayır igid qəhrəman! 
Yüksəl danış! 
Sən Yüksəlsən!İnciməsin qardaşların! 
Sən Yüksəlsən!Səmalarda yüksəkdəsən 
Yüksəl danış! 
Qoy eşitsin,bütün dünya 
Vətən nədir?Ana nədir?Torpaq nədir? 
Onun üçün candan keçən 
Məğrur,igid oğul nədir! 
Yüksəl danış! 
Sən yüksəldin,qalib olan xalqın kimi 
Qanlar aşdın,qanlar keçdin 
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Yenilməyən bu savaşda qalib oldun 
Qalib xalqın məğrur Şəhid oğlu kimi! 

 
Sən YÜKSƏLSƏN! 
Vətən,torpaq, ana üçün 
Sən gəlmişdin bu dünyaya 
Erməniyə qan uddurub,qisas aldın 
Fərrux kimi yüksəklikdən yüksəkliyə Sən ucaldın 
Düşmənləri diz çökdürüb, əbədu bir tarix yazdın!! 
Bu savaşda qalib oldun!Cavad xanın bayrağını yüksəldərək, 
Qarabağın üstə sancdın! 
Bir səs gəldi: 
Yüksəl!Yüksəl! 
Anan deyir:Azərbaycan, bir də Yüksəl! 
Ey Allahım Haqq, Ədalət daim yüksəl!!! 
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   Yusif DİRİLİ 
 

LAYLAY, XOCALIM, LAYLAY 
Qara bulud dolaşdı, 
Laylay, Xocalım, laylay. 
Düşmən həddini aşdı, 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Bəla yağdı min yerdən, 
Kim baş açdı bu sirdən? 
Dizlər düşdü təpərdən, 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Hamı yatıb oyaq yox 
Başlar kəsik, ayaq yox. 
Hələ belə sayaq yox, 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Qəfil tələ qurdular, 
Dinc şəhəri vurdular, 
Nəsil-nəsil qırdılar, 
Laylay, Xocalım, laylay. 

https://yazarlar.az/tag/yusif-dirili/
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* * * 
Ağ qar üstdə selləndi, 
Qızıl qanlar gölləndi. 
Daş ürəklər dilləndi, 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Ellər, haray, ay haray! 
Yox, bu dərdə olmaz tay! 
Qan ağladı göydə ay: 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Heç belə də dərd olar? 
Heç belə namərd olar? 
Burdan daha yurd olar? 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Ha yazam gəlməz sözə, 
Zaman gülmədi üzə. 
Nə tez gəldin bəd gözə? – 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Rus-erməni bir idi, 
Üstümüzə yeridi. 
Dünya susdu, kiridi 
Laylay, Xocalım, laylay. 
* * * 
Hər tərəf şaxta, sazaq 
Can dolu yara, sızaq! 
Bu dərdi hara yazaq? 
Laylay, Xocalım, laylay. 
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26 FEVRALDA 
(Xocalı syqırımının 20 illiyinə) 
Göydən yerə qan yağdı, 
26 Fevralda. 
“Qrad”, “Alazan yağdı, 
26 Fevralda. 
* * * 
Qoca, uşaq qalmadı 
Səbir kasam dolmadı. 
Dünya vecə almadı, 
26 Fevralda. 
* * * 
Bu dərdin yox dərmanı, 
Kim verdi bu fərmanı? 
Uçurtdu xanımanı, 
26 Fevralda. 
* * * 
Bu yuxudu, nağıldı? 
Necə sərsəm ağıldı? 
Bütün şəhər dağıldı 
26 Fevralda. 
* * * 
Çəmən, çöl ağlar qaldı 
Bağda gül ağlar qaldı. 
Şirin dil ağlar qaldı, 
26 Fevralda. 
* * * 
Əlif tənha, Əlif tək 
Hanı oğul, Əlif tək? 
Heyif gəlmədi kömək, 
26 Fevralda. 
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* * * 
Düşmən zalım, amansız 
Rus, erməni imansız! 
Qaldıq yolsuz, gümansız 
26 Fevralda. 
* * * 
Xocalını vurdular 
Əhalisin qırdılar 
Yerində şum sürdülər 
26 Fevralda. 
* * * 
Qırğının da həddi var 
Onun da sərhəddi var. 
Zülmün şəhadəti var, 
26 Fevralda. 
 
 
XOCALIYA AĞILAR 
Mərdim haray, ay haray 
Dərdim haray, ay haray. 
Hanı Xocalı, ellər, 
Yurdum haray, ay haray. 
* * * 
Heç belə kədərmi var, 
Qəzavü-qədərmi var? 
Mənim tək, ay ellər, 
Bir ömrü hədərmi var? 
* * * 
Qulağıma səs gəldi: – 
Dövran yaman nəs gəldi. 
Ellər, bu nə iş idi, 
Ömrə kəshakəs gəldi. 
* * * 
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Car oldu, elan oldu: – 
“Xocal talan oldu!” 
Ağlaram ta sonacan, – 
Yer ilə yeksan oldu. 
* * * 
Gözüm yaşlı qalınca 
Üz söykərəm qılınca. 
Könül dinclik taparmı, 
Qisasını alınca! 
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XOCALI HAQQINDA ŞEİRLƏR 
 

UNUTMARAM XOCALIM 
Neçə ildir axıb gedən göz yaşım 
Sel olmasa, bəs mən necə bənd aşım? 
Qan ağlayan çəmənləri, dağ-daşı, 
Gülzar edib, yağılardan bac alım, 
Unutmadım, unutmaram, Xocalım. 
* * * 
Gündüzlərim gecə kimi qaranlıq, 
Unutmadım bu dərdləri bir anlıq. 
Bax, qisassız ötüb keçdi cavanlıq, 
Rəva bilmə bu dərdlərlə qocalım, 
Unutmadım, unutmaram, Xocalım. 
* * * 

https://yazarlar.az/2021/02/26/xocali-haqqinda-seirl%c9%99r/
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Köpəyini dünya tutdu tay mənə, 
Arxalıydı, zülm elədi hay mənə. 
İmdad etməz Günəş mənə, Ay mənə, 
Qoy türk olum, oğuz kimi ucalım, 
Unutmadım, unutmaram, Xocalım. 
* * * 
Düz əqidəm, düz amalım, düz sözüm, 
Son sözümü deyəcəyəm mən özüm. 
Zülmətlərdə parlayacaq gündüzüm, 
Qoy, Vətəndən, Bayrağımdan güc alım. 
Unutmadım, unutmaram, Xocalım. 
* * * 
Köməyim ol, göz yaşımı sil yenə, 
Söyləyirəm son arzumu mən Sənə, 
Uca Tanrım, gücündən güc ver mənə, 
Qaniçəndən, yaramazdan öc alım. 
Unutmadım, unutmaram, Xocalım! 
Müəllif: Abdulla Cəfər 

 

 
XOCALI 
Xocalım,ay Xocalım! 
Xalqımın Xoca yurdu. 
Üç əsrə yaxındır ki, 
Bölüllər qoca yurdu! 
* * * 
Böldülər Kürəkçayla, 
Böldülər Gülüstanla. 
Türkmənçayla qıydilar 
Anam Azərbaycana. 
* * * 
Bununla soyumadı 
Yağının daş ürəyi. 
Sildi bu yer üzündən 
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Sən tək gözəl mələyi. 
* * * 
Xatun, Xerasimaya 
Oxşatdı səni düşmən. 
Sındırdı vüqarnı, 
Əzəldən yağı düşmən. 
* * * 
Qışın- yazın-baharın, 
Dağda qarın ağladı. 
Neçə bağlanmış əhdə 
Etibarın ağladı. 
* * * 
Bu üç əsrə yaxındır 
Qan axıdır yaramız. 
Ədalətsiz dünyada, 
Tapılmayır çaramız? 
* * * 
Sən İyirminci əsrin, 
İnsanlıq faciəsi. 
50 milyon xaldımın 
Yaşam mücadiləsi. 
* * * 
Kaş oyatsın dünyanı 
Haqq-ədalət harayın. 
Sındırsın tilsimini. 
Ayrılmış iki tayın. 
Müəllif: Rasimə Könül 

 

 
X O C A L I M 
Gözümlə görmüşəm sinə dağını, 
Qan gölü etdilər güllü bağını, 
Sülhə çağırırıq bizsə, yağını, 
Nəfəsi kəsilmiş, dilsiz Xocalım. 
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* * * 
Təkləndin, fəryadın, səsin boğuldu, 
Hamilə gecədən qatil doğuldu, 
Millətin dik başı yerə soxuldu, 
Ayağı qandallı, əlsiz Xocalım. 
* * * 
Qalmısan Vətənin qürbət tayında, 
İlləri sayırsan, övlad hayında, 
Qan izin qurumur Qarqar çayında, 
Çaylağı qurumuş, selsiz Xocalım. 
* * * 
Gözləri yollarda qalan olmusan, 
Yerin də düzlənib, talan olmusan, 
Elə bil xəyalsan, yalan olmusan, 
Obası didərgin, elsiz Xocalım. 
* * * 
Nəyimə gərəkdi boş-boş hədələr, 
Lovğa-lovğa gəzir düşmən gədələr, 
“Qana – qan” deyiblər ərən dədələr, 
Qaməti qırılan, belsiz Xocalım. 
26 fevral 2017-ci il 
Müəllif: Mayıl Dostu 
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN! 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının siyahısı 
1. Abbasov Elbrus Qaraş oğlu 
2. Abbasov Elxan Kamran oğlu 
3. Abbasov Eyvaz Kamran oğlu 
4. Abbasov Əntiş Heydər oğlu 
5. Abbasov Salah İsmayıl oğlu 
6. Abbasov Savalan 
7. Abbasov Taleh Ümidvar oğlu 
8. Abbasov Vəlyəddin Ümidvar oğlu 
9. Abbasova Elnarə Tofiq qızı 
10. Abbasova Əntiqə Heydər qızı 
11. Abbasova Həmayıl Canış qızı 
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12. Abbasova Suğra Əliş qızı 
13. Abdinov Seymur İmamverdi oğlu 
14. Abdinova Rahilə Mikayıl qızı 
15. Abdinova Samirə İmamverdi qızı 
16. Abdullayev Mahir Tanrıverdi oğlu 
17. Abdullayev Məhiş Nəsib oğlu 
18. Abdullayev Yusif Qoca oğlu 
19. Abdullayeva Lətafət Həsən qızı 
20. Abdullayeva Maya Salah qızı 
21. Abdullayeva Məlahət Məhiş qızı 
22. Abdullayeva Sevinc Sərhad qızı 
23. Abışov Çingiz Nazim oğlu 
24. Abışov Elşad Qiyas oğlu 
25. Abışov Etibar Möhsüm oğlu 
26. Abışov Əli Əbdül oğlu 
27. Abışov Fikrət Cəfar oğlu 
28. Abışov Habil Möhsüm oğlu 
29. Abışov Mobil Möhsüm oğlu 
30. Abışov Səadət Niyaz oğlu 
31. Abışova Çinarə Nazim qızı 
32. Abışova Gülzar Gülalı qızı 
33. Abışova Xəzəngül Əli qızı 
34. Abışova Lətifə Bədirxan qızı 
35. Abışova Mədinə Bədirxan qızı 
36. Abışova Məhbubə Qurban qızı 
37. Abışova Məruzə Məhəmməd qızı 
38. Abışova Məryəm Məşədi qızı 
39. Abışova Minarə Rəhim qızı 
40. Ağamirzəyev Hüseyn Ağamirzə oğlu 
41. Ağamirzəyeva Nərgiz Bəhmən qızı 
42. Ağayarov Nəbi İsak oğlu 
43. Ağayarov Roman İsaq oğlu 
44. Ağayarov Sadıq Şirxan oğlu 
45. Ağayarova Güllü Surxay qızı 
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46. Ağayarova Sevinc İsaq qızı 
47. Ağayarova Züleyxa Yunis qızı 
48. Ağayev Allahverdi Səttar oğlu 
49. Ağayev Rasim Mirsalam oğlu 
50. Ağayev Vidadi Sacəddin oğlu 
51. Ağayev Zahid Səttar oğlu 
52. Alxanova Sevinc Sahib qızı 
53. Alıyeva Gülcahan Bəşir qızı 
54. Allahverdiyev Aslan 
55. Allahverdiyev Bəhram Hidayət oğlu 
56. Allahverdiyev Hidayət Bəhram oğlu 
57. Allahverdiyev İlham Baxşeyiş oğlu 
58. Allahverdiyev Mahir Novruz oğlu 
59. Allahverdiyev Mumuş Bəhram oğlu 
60. Allahverdiyev Novruz Salah oğlu 
61. Allahverdiyev Salah İmamqulu oğlu 
62. Allahverdiyev Vidadi Mürsəl oğlu 
63. Allahverdiyev Ziyadxan Salah oğlu 
64. Allahverdiyeva Bənövşə İsmayıl qızı 
65. Allahverdiyeva Gülnarə Teymur qızı 
66. Allahverdiyeva İradə Astan qızı 
67. Allahverdiyeva Kifayət Hüseynalı qızı 
68. Allahverdiyeva Qəmzə Qaraş qızı 
69. Allahverdiyeva Nazilə Vəli qızı 
70. Allahverdiyeva Şəfiqə Zeynal qızı 
71. Allahverdiyeva Teybə Nəbi qızı 
72. Allahverdiyeva Validə Astan qızı 
73. Allahverdiyeva Yeganə Naib qızı 
74. Allahyarov Etibar Baloğlan oğlu 
75. Allahyarova Fəridə Məhərrəm qızı 
76. Allahyarova Kifayət Müseyib qızı 
77. Allahyarova Səadət Müseyib qızı 
78. Allahyarova Zəminə Müseyib qızı 
79. Alpənəyev Fikrət Cəfər oğlu 
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80. Alpənəyeva Zərifə Ağa qızı 
81. Alpənsiev Söhbət Alı oğlu 
82. Aslanov Bəxtiyar Qulu oğlu 
83. Aslanov İqbal Qulu oğlu 
84. Aslanov Qulu Bəhram oğlu 
85. Aslanova Elnara Tofiq qızı 
86. Aslanova Gülsabah Qəyyum qızı 
87. Atakişiyev Fərhad Rəman oğlu 
88. Babayev Allahverdi Əli oğlu 
89. Babayev Bakir Bəbir oğlu 
90. Babayev Bəbir Əsgər oğlu 
91. Babayev Füzuli Əli oğlu 
92. Babayev Xəqani Əli oğlu 
93. Babayev Qədir Əsgər oğlu 
94. Babayev Nəsimi Əli oğlu 
95. Babayeva Fənar Fərman qızı 
96. Babayeva Qəribə Muxtar qızı 
97. Babayeva Tofiqə 
98. Babışyev Əli Rəis oğlu 
99. Bağırov Bəhman Yaqub oğlu 
100. Bağırov Elşən Həsən oğlu 
101. Bağırov Zeynal Məmməd oğlu 
102. Bağırova Həlimə Alış qızı 
103. Bağırova Nailə Həsən qızı 
104. Bağırova Zəhra Sarı qızı 
105. Baxşəliyev Elxan Savalan oğlu 
106. Bayramov Cəllad Səməd oğlu 
107. Bayramov Rövşən Zahid oğlu 
108. Bayramov Zahid Tapdıq oğlu 
109. Bebzinov Zeynal Məmməd oğlu 
110. Behbudov Vaqif Yusif oğlu 
111. Behbudova Gülbahar Yusif qızı 
112. Behbudova Gülnaz Yusif qızı 
113. Behbudova Sürəyya İbrahim qızı 
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114. Bəbirov Tofiq Nifti oğlu 
115. Bəhmənov Akif Vaqif oğlu 
116. Bəhmənov Müşfiq Vaqif oğlu 
117. Bəşirova Ruqiyyə İfrat qızı 
118. Bəşirova Ülviyyə İfrat qızı 
119. Bilalov Namiq Məhəmməd oğlu 
120. Binəliyev Cabbar Gülalı oğlu 
121. Binəliyev Əlişir Gülalı oğlu 
122. Boranov Maqsud Alı oğlu 
123. Butko Dmitri Nikolayeviç 
124. Cabbarov Azad Pirqulu oğlu 
125. Cabbarov Xıdır Sədrəddin oğlu 
126. Cabbarov Şahin Talış oğlu 
127. Cabbarova Xanım Əli qızı 
128. Cabbarova İradə Aslan qızı 
129. Cahangirov Əliş Cahangir oğlu 
130. Cahangirov Kamran Cahangir oğlu 
131. Cahangirova Səriyyə Cahangir qızı 
132. Cahangirova Solmaz Cahangir qızı 
133. Cavadov Əhməd Əmir oğlu 
134. Cavadov Əli Müsül oğlu 
135. Cavadov Vaqif Əliş oğlu 
136. Cəbrayılova Cahan 
137. Cəbrayılova Səmayə Sarı qızı 
138. Cəfərov Məhəmməd Vəlikişi oğlu 
139. Cəfərov Müseyib Səfiyar oğlu 
140. Cəfərov Nüsrət Fazil oğlu 
141. Cəfərov Samir Tacir oğlu 
142. Cəfərova Bağdad Hətəm qızı 
143. Cəfərova Bənövşə Alı qızı 
144. Cəfərova Xəzəngül Əli qızı 
145. Cəfərova Pəri Muxtar qızı 
146. Cəfərova Rəfiqə İman qızı 
147. Çobanov Tapdıq Xədicə oğlu 
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148. Çobanova Nəzakət Tapdıq qızı 
149. Eyvazov Hidayət Əli oğlu 
150. Əbdülov Məzahir Yaqub oğlu 
151. Əbdülov Savalan Qaraş oğlu 
152. Əbdülov Yelmar İskəndər oğlu 
153. Əbdülov Zahid Yelmar oğlu 
154. Əhmədov Eldar Naib oğlu 
155. Əhmədov Əhməd 
156. Əhmədov Məzahir 
157. Əhmədov Natiq İlyas oğlu 
158. Əhmədov Rəfail Naib oğlu 
159. Əhmədov Vaqif İslam oğlu 
160. Əhmədov Yelmar Naib oğlu 
161. Əhmədova Çiçək Savalan qızı 
162. Əhmədova Durna Salman qızı 
163. Əhmədova Xanım Fərhad qızı 
164. Əhmədova Sərvinaz Əhməd qızı 
165. Əhmədova Sürəyya Cavad qızı 
166. Əhmədova Zibeydə Bədəl qızı 
167. Əkbərov Hümbət Mehdi oğlu 
168. Ələkbərov Aydın Təvəkkül oğlu 
169. Ələkbərov Əsgər Qurban oğlu 
170. Ələkbərov Səxavət Təvəkkül oğlu 
171. Ələkbərov Təvəkkül Ələkbər oğlu 
172. Ələkbərova Zeynəb Cümşüd oğlu 
173. Ələsgərov Mahir Məhərrəm oğlu 
174. Ələsgərov Məzahir Məhərrəm oğlu 
175. Ələsgərov Vahid Rəşid oğlu 
176. Əliməmmədov Faiq Şahmalı oğlu 
177. Əliməmmədov Namiq Şahmalı oğlu 
178. Əliyev Ağəli Naib oğlu 
179. Əliyev Akif Ənvər oğlu 
180. Əliyev Amil Rəşid oğlu 
181. Əliyev Arif Xanlar oğlu 
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182. Əliyev Asif Ənvər oğlu 
183. Əliyev Ayaz Elman oğlu 
184. Əliyev Bakir Şiraslan oğlu 
185. Əliyev Camal Firdovsi oğlu 
186. Əliyev Elçin Firdovsi oğlu 
187. Əliyev Eldar Kəriş oğlu 
188. Əliyev Elgiz Firdovsi oğlu 
189. Əliyev Elman Kərim oğlu 
190. Əliyev Elşən Abil oğlu 
191. Əliyev Elşən Sahədar oğlu 
192. Əliyev Əbülfət Əli oğlu 
193. Əliyev Əhməd 
194. Əliyev Ələkbər Əlehsan oğlu 
195. Əliyev Ələsgər Məhəmməd oğlu 
196. Əliyev Ənvər Zeynal oğlu 
197. Əliyev Əsgər Firdovsi oğlu 
198. Əliyev Əyyub Sarı oğlu 
199. Əliyev Faiq Elman oğlu 
200. Əliyev Firdovsi Əşrəf oğlu 
201. Əliyev Firdovsi Firdovsi oğlu 
202. Əliyev Firudin İsa oğlu 
203. Əliyev İlham Bahadur oğlu 
204. Əliyev İsa Əbdüləli oğlu 
205. Əliyev İslam Əbdüləli oğlu 
206. Əliyev Mikayıl Atababa oğlu 
207. Əliyev Nadir Qaçay oğlu 
208. Əliyev Rüfət İman oğlu 5 
209. Əliyev Səbuhi Cahangir oğlu 
210. Əliyev Səlim cahangir oğlu 
211. Əliyev Sərxan İslam oğlu 
212. Əliyev Şahin Firdovsi oğlu 
213. Əliyev Təvəkkül Baxış oğlu 
214. Əliyev Yusif 
215. Əliyeva Aygün Rəhim qızı 
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216. Əliyeva Çiçək Ələkbər qızı 
217. Əliyeva Dilarə Ənvər qızı 
218. Əliyeva Heyran Mürşüd qızı 
219. Əliyeva Xavər Yusif qızı 
220. Əliyeva Kübra Elman qızı 
221. Əliyeva Mahı Qabil qızı 
222. Əliyeva Rəhilə Əhməd qızı 
223. Əliyeva Rəhilə Hümbət qızı 
224. Əliyeva Rüxsarə Əliyar qızı 
225. Əliyeva Səadət Firdovsi qızı 
226. Əliyeva Səhər Çərkəz qızı 
227. Əliyeva Səriyyə Firdovsi qızı 
228. Əliyeva Sürəyya Bayram qızı 
229. Əliyeva Sürəyya Behbud qızı 
230. Əliyeva Svetlana Cavanşir qızı 
231. Əliyeva Yeganə Məhərrəm qızı 
232. Əmirəliyev Rəşid Həsən oğlu 
233. Əmirov Təvəkkül Baxış oğlu 
234. Əmirova Maya Qabil qızı 
235. Əmirova Raya Qabil qızı 
236. Əmirova Yeganə Təvəkkül qızı 
237. Əmrəliyeva Adilə Əli qızı 
238. Əmrəliyeva Aynurə Rəşid qızı 
239. Əsədov Nurəddin Məhər oğlu 
240. Əsədov Yalçın Asif oğlu 
241. Əsgərov Eldar Nizami oğlu 
242. Əsgərov Əsgər İmran oğlu 
243. Əsgərov Xaqani Kərəm oğlu 
244. Əsgərov Nizami 
245. Əyyubova Lamiyə Əli qızı 
246. Əyyubova Leyla Əli qızı 
247. Əzimov Akif Seydulla oğlu 
248. Əzimov Ənvər Natiq oğlu 
249. Əzimov Həsənbala Şahmar oğlu 
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250. Əzimov Natiq Abbasqulu oğlu 
251. Əzimova Dilarə Seydulla qızı 
252. Əzimova Əntiqə Ənvər qızı 
253. Əzimova Pərvanə Hüseyn qızı 
254. Əzimova Ülviyyə Salman qızı 
255. Əzizov Aydın Nəriman oğlu 
256. Əzizov Əzim Məşədi oğlu 
257. Əzizov Fikrət Abbas oğlu 
258. Əzizov Hüseyn Nəriman oğlu 
259. Əzizov İbrahim Nəriman oğlu 
260. Əzizov Mehman Qüdrət oğlu 
261. Əzizova Rəşidə Nəriman qızı 
262. Əzizova Zərif Nəriman qızı 
263. Əzizova Zərifə Əkbər qızı 
264. Fərzəliyev Cahan Hümbət oğlu 
265. Fərzəliyev Canan Binnət oğlu 
266. Fərzəliyev Fərzəli Məzahir oğlu 
267. Fərzəliyev Qədim Fərzəli oğlu 
268. Fərzəliyev Məzahir Qulu oğlu 
269. Fərzəliyeva Hürü Məzahir qızı 
270. Fərzəliyeva Qütabə Məzahir qızı 
271. Hacıyev Əli 
272. Hacıyev Əlif Lətif oğlu 
273. Hacıyev Süleyman Lətif oğlu 
274. Hacıyev Tahir Hacı oğlu 
275. Hacıyev Yaşar Hacı oğlu 
276. Haqverdiyev Davud Məşədi oğlu 
277. Haqverdiyev Şahin Məşədi oğlu 
278. Haqverdiyeva Həvva Zeynalabdin qızı 
279. Həlili Məlahət Abbas qızı 6 
280. Həmdiyeva Mehriban Rəcəb qızı 
281. Həmənova Gülçöhrə 
282. Həmidov Liya Aftandil oğlu 
283. Həmidov Mübariz Yusif oğlu 
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284. Həmidov Osman Həmid oğlu 
285. Həmidova Kifayət Oruc qızı 
286. Həmzəyev Abdulla Köçəri oğlu 
287. Hənifəyev Bəhmən Salman oğlu 
288. Həsənov Cəmil Soltan oğlu 
289. Həsənov Elgün Nazim oğlu 
290. Həsənov Elnur Elxan oğlu 
291. Həsənov Elşad Qaçay oğlu 
292. Həsənov Ələddin Səfər oğlu 
293. Həsənov Əli Mürsəl oğlu 
294. Həsənov Həsən İbrahim oğlu 
295. Həsənov İmran Ələkbər oğlu 
296. Həsənov Qabil Qasım oğlu 
297. Həsənov Qafur Eldar oğlu 
298. Həsənov Mehdi Ramil oğlu 
299. Həsənov Ramil İbrahim oğlu 
300. Həsənov Ramiz Allahverdi oğlu 
301. Həsənov Rövşən Qaçay oğlu 
302. Həsənov Söhbət Usub oğlu 
303. Həsənov Tabil Qasım oğlu 
304. Həsənov Tacir Eldar oğlu 
305. Həsənov Telman Yelmar oğlu 
306. Həsənov Tofiq Bəylər oğlu 
307. Həsənov Vahid Mövsüm oğlu 
308. Həsənov Yamən Kazım oğlu 
309. Həsənova Afiqə 
310. Həsənova Aygün Nazim qızı 
311. Həsənova Aynur Elxan qızı 
312. Həsənova Fitat Əhməd qızı 
313. Həsənova Göyçək Heydər qızı 
314. Həsənova Gülçöhrə Yaqub qızı 
315. Həsənova Günəş Əbdül qızı 
316. Həsənova Xəyalə Eldar qızı 
317. Həsənova Qətibə Mirsiyab qızı 
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318. Həsənova Lətafət Həsən qızı 
319. Həsənova Mehriban Allahverdi qızı və uşaqları 
320. Həsənova Məxmər Ələkbər qızı 
321. Həsənova Nuranə Elxan qızı 
322. Həsənova Rəfiqə Hüseyn qızı 
323. Həsənova Rübabə Köçəri qızı 
324. Həsənova Sevil Əyyub qızı 
325. Həsənova Tofiqə Həsən qızı 
326. Həşimov Pərviz Voraşil qızı 
327. Həşimov Səlim Kərim oğlu 
328. Həşimova Şövkət Şükür qızı 
329. Hümbətov Bəhlul Müseyib oğlu 
330. Hümbətov Hatəm Qurban oğlu 
331. Hümbətov Muğan Cəlil oğlu 
332. Hümbətov Talış İsgəndər oğlu 
333. Hümbətova Anahid Eldar qızı 
334. Hümbətova Firuzə Musa qızı 
335. Hümbətova Simuzər Cəlil qızı 
336. Hümbətova Südabə Rəşid qızı 
337. Hümbətova Sevil Cəlil qızı 
338. Hüseynov Allahverdi Qulu oğlu 
339. Hüseynov Bəkir Mirsiyab oğlu 
340. Hüseynov Çingiz Usub oğlu 
341. Hüseynov Elman Nemət oğlu 
342. Hüseynov Elmir Elxan oğlu 
343. Hüseynov Elşən Həsən oğlu 
344. Hüseynov Emin Aleksandr oğlu 
345. Hüseynov Emin Elxan oğlu 
346. Hüseynov Ələsgər Hilal oğlu 
347. Hüseynov Həmzə Oruc oğlu 
348. Hüseynov Hatəm İmran oğlu 
349. Hüseynov Hüseyn Fərac oğlu 
350. Hüseynov Hüseyn İsmayıl oğlu 
351. Hüseynov Hüseyn Şükür oğlu 
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352. Hüseynov Xoşbəxt Hüseyn oğlu 
353. Hüseynov İsa Əli oğlu 
354. Hüseynov Kamil Dadaş oğlu 
355. Hüseynov Məhşər Elxan oğlu 
356. Hüseynov Mirsiyab Həzrətqulu oğlu 
357. Hüseynov Mürşüd Saməd oğlu 
358. Hüseynov Namiq 
359. Hüseynov Rəcəb Elxan oğlu 
360. Hüseynov Rəşid Hüseyn oğlu 
361. Hüseynov Sabir Ağa oğlu 
362. Hüseynov Şakir Mustafa oğlu 
363. Hüseynov Tacir Hüseyn oğlu 
364. Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu 
365. Hüseynov Vüqar Hilal oğlu 
366. Hüseynov Zaur Nazim oğlu 
367. Hüseynov Zöhrab Hüseyn oğlu 
368. Hüseynova Afərim Yusif oğlu 
369. Hüseynova Emma Hüseyn qızı 
370. Hüseynova Ətrabə Cəbrayıl qızı 
371. Hüseynov Əzizə Alış qızı 
372. Hüseynova Xoşbəxt Hüseyn qızı 
373. Hüseynova Qətibə Mirsiyab qızı 
374. Hüseynova Qızbəs Mərdan qızı 
375. Hüseynova Maral Kamil qızı 
376. Hüseynova Mehriban Allahverdi qızı 
377. Hüseynova Məhbubə Eldar qızı 
378. Hüseynova Məxmər Qurban qızı 
379. Hüseynova Minəş Cümşüd qızı 
380. Hüseynova Nərgiz Cəbrayıl qızı 
381. Hüseynova Nəsibə Hüseyn qızı 
382. Hüseynova Növrəstə Fərmayıl qızı 
383. Hüseynova Rəfiqə Cavanşir qızı 
384. Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızı 
385. Hüseynova Sara Səfər qızı 
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386. Hüseynova Səadət Qədim qızı 
387. Hüseynova Süsən Hüseyn qızı 
388. Hüseynova Şəbnəm Elxan qızı 
389. Hüseynova Şəkər Eldar qızı 
390. Hüseynova Şövkət Oruc qızı 
391. Hüseynova Zəhra İsmayıl qızı 
392. Hüseynova Zinyət Yunis qızı 
393. Xanlarov Kirman Məmiş oğlu 
394. Xanlarova Şəfiqə Rəhim qızı 
395. Xanməmmədov Barat Kamil oğlu 
396. Xəlilov Araz Xəlil oğlu 
397. Xəlilov Arzu Xəlil oğlu 
398. Xəlilov Qaçay Rəhim oğlu 
399. Xəlilov Tahir Qaçay oğlu 
400. Xəlilova Lalə Tahir qızı 
401. Xəlilova Zərifə Zəkara qızı 
402. Xudaverdiyev Müşfiq Rizvan oğlu 
403. Xudaverdiyev Tavad Rizvan oğlu 
404. Xudayarov Kamal Səfiyar oğlu 
405. Xudayarova Mətanət Kamal qızı 
406. Xudayarova Sona Məhəmməd qızı 
407. Xudayarova Sürəyya Alış qızı 
408. Xudiyev Zahid Bəhlul oğlu 
409. İbadullayev Nadir Nəbi oğlu 
410. İbişov Ağa Fikrət oğlu 
411. İbrahimov Əlixan Xəlil oğlu 
412. İbrahimova Fatma 
413. İlyasov Əhməd Məmməd oğlu 
414. İlyasov Məmməd İlyas oğlu 
415. İmani Ağababa 
416. İmani Ağayar Salman oğlu 
417. İmani Malik Ağayar oğlu 
418. İsbəndiyarov Eldar Hümbət oğlu 
419. İsgəndərov Əlabbas Qara oğlu 
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420. İsgəndərov Niyazi Hümbət oğlu 
421. İsmayılov Bəhrəm Mətləb oğlu 
422. İsmayılov Elyas Bayram oğlu 
423. İsmayılov Hüseyn Bəhmən oğlu 
424. İsmayılov İbiş Kərim oğlu 
425. İsmayılov İnqilab Ələkbər oğlu 
426. İsmayılov İsmayıl Bəhmən oğlu 
427. İsmayılov Lətif İsmayıl oğlu 
428. İsmayılov Nəbi Məmməd oğlu 
429. İsmayılov Seymur Aydın oğlu 
430. İsmayılov Səməndər 
431. İsmayılov Vidadi Lətif oğlu 
432. İsmayılova Aybəniz Seymur qızı 
433. İsmayılova Gültəkin Seymur qızı 
434. İsmayılova Mənzər Məşədi qızı 
435. İsmayılova Mətanət Akif qızı 
436. İsmayılova Nərgiz Hüseyn qızı 
437. İsmayılova Nuriyyə Qaçay qızı 
438. İsmayılova Şövkət Oruc qızı 
439. Kazımov Asif Kazım oğlu 
440. Kazımov Xəlil Mahmud oğlu 
441. Kərimov Firuz Kamran oğlu 
442. Kərimov Firuz Samran oğlu 
443. Kərimov İntiqam Şahmar oğlu 
444. Kərimov Kamran Əli oğlu 
445. Kərimov Kamran Soltan oğlu 
446. Kərimov Qulu Əliş oğlu 
447. Kərimov Manaf Tanrıverdi oğlu 
448. Kərimov Rəşid Rəhim oğlu 
449. Kərimov Soltan Kamran oğlu 
450. Kərimov Soltan Simran oğlu 
451. Kərimov Vəli Əliş oğlu 
452. Kərimov Yalçın 
453. Kərimova Ətrabə Hüseyn qızı 
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454. Kərimova Firəngiz Mütəllim qızı 
455. Kərimova Firəngül Qurban qızı 
456. Kərimova Həmayil Əliş qızı 
457. Kərimova Səmran Əliş qızı 
458. Qarayev Asif Qarakişi oğlu 
459. Qarayev İlham Süleyman oğlu 
460. Qarayev Saleh Asif oğlu 
461. Qasımov Ağa Bayram oğlu 
462. Qasımov Qasım Əhməd oğlu 
463. Qasımov Yaşar Qaytaran oğlu 
464. Qasımov Zöhrab Əvəz oğlu 
465. Qasımova Rəsmiyyə Ağa qızı 
466. Qasımova Səkinə Əli qızı 
467. Qəhrəmanova Elnarə Təvəkkül qızı 
468. Qəhrəmanova Gülnarə Təvəkkül qızı 
469. Qəhrəmanova Raya Qabil qızı 
470. Qəmbərov Emin Səfər oğlu 
471. Qəmbərov Nadir Qarsalan oğlu 
472. Qəmbərova Esmira Səfər qızı 
473. Qəmbərov Qarsalan Boran oğlu 
474. Qəmbərov Qarsalan Gəray oğlu 
475. Qəmbərov Səfər Qarsalan oğlu 
476. Qəmbərova Mətanət Hacı qızı 
477. Qəmbərova Validə Boran qızı 
478. Qəmbərova Validə Gəray qızı 
479. Qocayev Güman Əvəz oğlu 
480. Quliyev Aqil Sahib oğlu 
481. Quliyev Elçin Balaxan oğlu 
482. Quliyev Əkbər Zəkara oğlu 
483. Quliyev Əliş Mürsəl oğlu 
484. Quliyev Fərhad Səfər oğlu 
485. Quliyev Fikrət Əli oğlu 
486. Quliyev İslam İdris oğlu 
487. Quliyev İsmayıl Qənimət oğlu 
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488. Quliyev Qənimət Əli oğlu 
489. Quliyev Ləliş Mürsəl oğlu 
490. Quliyev Məmməd Yusif oğlu 
491. Quliyev Mətləb Qənimət oğlu 
492. Quliyev Mikayıl Zahid oğlu 
493. Quliyev Natiq Vəliyəddin oğlu 
494. Quliyev Nizami 
495. Quliyev Samir Taleh oğlu 
496. Quliyev Şahbaz Mürsəl oğlu 
497. Quliyev Şəmsi Əjdər oğlu 
498. Quliyev Şükür Bərxudar oğlu 
499. Quliyev Şükür Qaryağdı oğlu 
500. Quliyev Tahir Sultan oğlu 
501. Quliyev Taleh Zəkara oğlu 
502. Quliyev Vüqar Sahib oğlu 
503. Quliyev Zahid 
504. Quliyev Zakir Lətif oğlu 
505. Quliyev Zəkara Qamış oğlu 
506. Quliyeva Kübra Aydın qızı 
507. Quliyeva Məxmər Xanlar qızı 
508. Quliyeva Nuranə Qaryağdı qızı 
509. Quliyeva Pərvanə Qaryağdı qızı 
510. Quliyeva Rüba Hacı qızı 
511. Quliyeva Sahibə Abbas qızı 
512. Quliyeva Sevinc Əkbər qızı 
513. Quliyeva Şura Şamil qızı 
514. Quliyeva Vəsilə Zahid qızı 
515. Quliyeva Zöhrə Lətif qızı 
516. Quliyeva Sara Hüseyn qızı 
517. Qurbanov Şəmil İmran oğlu 
518. Mahmudov Əhliman Behbud oğlu 
519. Mahmudova Roza Səfər qızı 
520. Məmmədov Məmməd Qədir oğlu 
521. Mehdiyev Cavanşir İsaq oğlu 
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522. Mehdiyev Fikrət Buruzlu oğlu 
523. Mehdiyev Fikrət Bərzu oğlu 
524. Mehdiyev İlham Murad oğlu 
525. Mehdiyev Murad Şəfa oğlu 
526. Mehdiyev Şəfa Baba oğlu 
527. Mehdiyeva Aysel Murad qızı 
528. Mehdiyeva Gülmirə Murad qızı 
529. Mehralıyeva Bəsirə Vəli qızı 
530. Mehralıyeva Gülzar Gülalı qızı 
531. Mehrəliyev Əli Mürsəl oğlu 
532. Mehrəliyev Əli Şükür oğlu 
533. Mehrəliyev Orxan Əli oğlu 
534. Mədətov Sadiq Oqtay oğlu 
535. Məhərrəmov Arif Əsgər oğlu 
536. Məhərrəmov Babək Arif oğlu 
537. Məhərrəmov Fazil Arif oğlu 
538. Məhərrəmov Maqsud Heydər oğlu 
539. Məhərrəmov Murad Cəmil oğlu 
540. Məhərrəmov Tahir Ağarza oğlu 
541. Məhərrəmov Vaqif Cəmil oğlu 
542. Məhərrəmova Nazlı Vəli qızı 
543. Məhərrəmova Rəhilə Arif qızı 
544. Məmişov Şahin Talış oğlu 
545. Məmişov Talış Hüseyn oğlu 
546. Məmmədov Allahverdi 
547. Məmmədov Anar Tahir oğlu 
548. Məmmədov Arif İbad oğlu 
549. Məmmədov Aydın Qurban oğlu 
550. Məmmədov Aydın Tahir oğlu 
551. Məmmədov Azad Süleyman oğlu 
552. Məmmədov Bəylər Xanlar oğlu 
553. Məmmədov Cahangir Məmməd oğlu 
554. Məmmədov Ceyhun Vaqif oğlu 
555. Məmmədov Cəsarət Ziyad oğlu 
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556. Məmmədov Çərkəz Abbas oğlu 
557. Məmmədov Elbrus Azad oğlu 
558. Məmmədov Eldar Əmirxan oğlu 
559. Məmmədov Elman Camal oğlu 
560. Məmmədov Əkbər Rəhman oğlu 
561. Məmmədov Xosrov Bilal oğlu 
562. Məmmədov Kamil Əmir oğlu 
563. Məmmədov Qiymət Savalan oğlu 
564. Məmmədov Məmməd Rəhim oğlu 
565. Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu 
566. Məmmədov Niyaməddin Vaqif oğlu 
567. Məmmədov Nizami Murad oğlu 
568. Məmmədov Nurəddin Vaqif oğlu 
569. Məmmədov Oqtay Şükür oğlu 
570. Məmmədov Ramil Cəlal oğlu 
571. Məmmədov Ramiz 
572. Məmmədov Rasif Salman oğlu 
573. Məmmədov Rasim Səlim oğlu 
574. Məmmədov Razmik Suren oğlu 
575. Məmmədov Saday Süleyman oğlu 
576. Məmmədov Sadiq Allahverdi oğlu 
577. Məmmədov Səbuhi Cahangir oğlu 
578. Məmmədov Səfəralı Mehdi oğlu 
579. Məmmədov Səlim Cahangir oğlu 
580. Məmmədov Sərvər Yelmar oğlu 
581. Məmmədov Söhbət Məmməd oğlu 
582. Məmmədov Şöhlət İbiş oğlu 
583. Məmmədov Şöhrət İbad oğlu 
584. Məmmədov Talış İmran oğlu 
585. Məmmədov Tanrıverdi Camal oğlu 
586. Məmmədov Vaqif Cəmil oğlu 
587. Məmmədov Vaqif Şəmil oğlu 
588. Məmmədov Vaqif Şükür oğlu 
589. Məmmədov Vasif Salman oğlu 
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590. Məmmədov Yaşar Yusif oğlu 
591. Məmmədov Yelmar Tahir oğlu 
592. Məmmədov Zahir Ramiz oğlu 
593. Məmmədov Zakir Qasım oğlu 
594. Məmmədov Ziyəddin Baxşalı oğlu 
595. Məmmədova Afilə İbrahim qızı 
596. Məmmədova Aybəniz Asif qızı 
597. Məmmədova Aysel Murad qızı 
598. Məmmədova Banu Əhməd qızı 
599. Məmmədova Dübər Məhəmməd qızı 
600. Məmmədova Əzizə Bəşir qızı 
601. Məmmədova Gülarə Ağali qızı 
602. Məmmədova Gülxanım İbrahim qızı 
603. Məmmədova Güllü Abdul qızı 
604. Məmmədova Qərinə Tahir qızı 
605. Məmmədova Lətafət Eybət qızı 
606. Məmmədova Məleykə Atəş qızı 
607. Məmmədova Məruzə 
608. Məmmədova Pərvanə Camal qızı 
609. Məmmədova Roza Səfər qızı 
610. Məmmədova Sevil Hüseyn qızı 
611. Məmmədova Səltənət Zülal qızı 
612. Məmmədova Səmayə İsa qızı 
613. Məmmədova Şövkət Eybət qızı 
614. Məmmədova Tamara Səlim qızı 
615. Məmmədova Zənirə Kərim qızı 
616. Mikayılov Aqil Vəlikişi oğlu 
617. Mikayılov Araz 
618. Mirzəyev Aydın Eldar oğlu 
619. Mirzəyev Aydın Şamil oğlu 
620. Mirzəyev Kamal Abbas oğlu 
621. Mirzəyev Şirin Vəli oğlu 
622. Mirzəyeva Aytəkin Eldar qızı 
623. Mirzəyeva Gülşən Şamil qızı 
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624. Mirzəyeva Lətifə Kamal qızı 
625. Mirzəyeva Sahilə Şamil qızı 
626. Mirzəyeva Sevinc Şamil qızı 
627. Muxtarov Kazım Eynulla oğlu 
628. Muradov Elşən Kazım oğlu 
629. Muradov Faiq Təyyar oğlu 
630. Muradov Gündüz Kazım oğlu 
631. Muradov Paşa Əsgər oğlu 
632. Muradov Şahid Lətif oğlu 
633. Muradov Taleh Əsgər oğlu 
634. Muradov Tarıyel Taleh oğlu 
635. Muradov Zahid Lətif oğlu 
636. Muradova Nuridə Kazım qızı 
637. Musayev İlqar Vaqif oğlu 
638. Mustafayev Rza Bəşir qızı 
639. Mustafayev Vidadi Şəfa oğlu 
640. Mustafayeva Yaxşı Mehdiqulu qızı 
641. Nağıyev Cavad Əli oğlu 
642. Nağıyev Məmməd Ağalar oğlu 
643. Nağıyev Natiq İsmayıl oğlu 
644. Nağıyev Toğrul Cavad oğlu 
645. Nağıyev Yusif Cavad oğlu 
646. Nağıyev Yusif Şirin oğlu 
647. Nağıyeva Sara Ramiz qızı 
648. Nağıyeva Sürəyya İmran qızı 
649. Nəbiyev Həsən Qaraş oğlu 
650. Nəbiyev Məhyəddin Həsən oğlu 
651. Nəbiyeva Sara Əkbər qızı 
652. Nəbiyeva Səkinə Nabatalı qızı 
653. Nəcəfov Alov Nəsib oğlu 
654. Nəcəfov Etibar Qulu oğlu 
655. Nəcəfov Əli Ağəli oğlu 
656. Nəcəfov Əsgər Hidayət oğlu 
657. Nəcəfov Qaməddin Şiraslan oğlu 
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658. Nəcəfov Şiraslan Məmiş oğlu 
659. Nəcəfov Vüqar 
660. Nəcəfova Zöhrə Məmməd qızı 
661. Nəsibov Ramiz Sarı oğlu 
662. Nəsirov Cahid Əfqan oğlu 
663. Nəsirov Ramiz Kamal oğlu 
664. Nəsirov Tohid Əfqan oğlu 
665. Nəsirova Tatyana Dmitriyevna 
666. Nəzərli Hikmət Baba oğlu 
667. Nişanə Xocalı 
668. Novruzov Əkbər Cənnət oğlu 
669. Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu 
670. Novruzov Novruz Məhərrəm oğlu 
671. Novruzov Zakir Novruz oğlu 
672. Novruzova Adilə Məhəmməd qızı 
673. Novruzova Rahilə Novruz qızı 
674. Novruzova Rübabə Novruz qızı 
675. Nuriyev Aydın Nəriman oğlu 
676. Nuriyev Hafiz Yusif oğlu 
677. Nuriyeva Dilarə Oruc qızı 
678. Nurməmmədov Hüseyn Rza oğlu 
679. Nurməmmədova Pakizə İslam qızı 
680. Orucov Cavan Canan oğlu 
681. Orucov Elman Ənvər oğlu 
682. Orucov Əli 
683. Orucov Faiq Əli oğlu 
684. Orucov Fazil Ənvər oğlu 
685. Orucov Miryusif Kərim oğlu 
686. Orucov Muğan 
687. Orucov Rafiq Miryusif oğlu 
688. Orucov Telman Ənvər oğlu 
689. Orucova Gözəl Heydər qızı 
690. Orucova Xəyalə Telman qızı 
691. Orucova İradə Əli qızı 
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692. Orucova İzafə Əli qızı 
693. Orucova Məlahət Əli qızı 
694. Orucova Mələk Əli qızı 
695. Orucova Natəvan Nəbi qızı 
696. Orucova Tamara Yunis qızı 
697. Orucova Vətən Həbib qızı 
698. Paşayev Aleksandr Tapdıq oğlu 
699. Paşayev Elşad Aleksandr oğlu 
700. Paşayev Ələddin Bəhlul oğlu 
701. Paşayev Qədim Rəzil oğlu 
702. Piriyev Hatəm 
703. Rəcəbov Cəbrayıl Mehdi oğlu 
704. Rəcəbov Sərvər Məhəmməd oğlu 
705. Rəhmanova Dilarə Məhərrəm qızı 
706. Rəşidov Nazim Adil oğlu 
707. Rüstəmov Eldar Əmir oğlu 
708. Rüstəmov Füzuli Salah oğlu 
709. Rüstəmov Həsən İsfəndiyar oğlu 
710. Rüstəmova Ceyran İmran qızı 
711. Rüstəmova Zivər Allahüseyn qızı 
712. Rzayev Canpolad Yaqub oğlu 
713. Rzayev Felmar Şahmar oğlu 
714. Rzayev İldırım Barat oğlu 
715. Rzayev Tapdıq Köçəri oğlu 
716. Sadıqov Əvəz Asif oğlu 
717. Sadıqov Vaqif İmamverdi oğlu 
718. Sadıqova Çiçək Cəlil qızı 
719. Sadıqova Qönçə Məmmədbağır qızı 
720. Salahov Çingiz Məmməd oğlu 
721. Salahov Məhəmməd Əbdül oğlu 
722. Salahov Natiq Fərdalı oğlu 
723. Salahov Şakir Şamil oğlu 
724. Salahova Şəkər Saday qızı 
725. Salahova Zəhra Əlabbas qızı 
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726. Salmanov Müşfiq Vaqif oğlu 
727. Salmanov Salman Salman oğlu 
728. Salmanova Ayna Soltan qızı 
729. Salmanva Aynurə İsmayıl qızı 
730. Salmanova Dilarə Salman qızı 
731. Sevindiyev Fikrət Vahid oğlu 
732. Sevindiyev Şamaxı Vahid oğlu 
733. Sevindiyev Vahid Sevindik oğlu 
734. Səfərov Əli Xalid oğlu 
735. Səfərov Orduxan Aydın oğlu 
736. Səfərov Osman Aydın oğlu 
737. Səfərov Şahverdi Bəhlul oğlu 
738. Səfərova Pəri Muxtar qızı 
739. Səfiyev Elxan Nəsib oğlu 
740. Səfiyev Sarvan Elxan oğlu 
741. Səfiyeva Gözəl Vəli qızı 
742. Səlimov Araz Bahadır oğlu 
743. Səlimov Bahadır Mikayıl oğlu 
744. Səlimov Fəxrəddin Bahadır oğlu 
745. 
746. Səlimov Xəzər Səyavuş oğlu 
747. Səlimov Mikayıl Bahadır oğlu 
748. Səlimov Rəfail Elyas oğlu 
749. Səlimov Seyid Mikayıl oğlu 
750. Səlimov Tofiq Seyid oğlu 
751. Səlimova Adilə Allahverdi qızı 
752. Səlimova Tamilə Ağamirzə qızı 
753. Səmədov Gündüz Hidayət oğlu 
754. Səmədov Həmid Bəylər oğlu 
755. Səmədov Tarıyel Bəylər oğlu 
756. Sofiyev Elxan Nəsib oğlu 
757. Süleymanov Rəşid Surxay oğlu 
758. Süleymanov Tofiq Yusif oğlu 
759. Süleymanova Nübar Lələkişi qızı 



Yazarlar                                              Fevral   2023 

 

 69  

 

760. Şahmuradov Mübariz Əlihüseyn oğlu 
761. Şahmuradov Natiq Əmirxan oğlu 
762. Şahmuradov Nemət Musa oğlu 
763. Şahverdiyev Vüqar Əmirxan oğlu 
764. Şahverənov Məhərrəm Covdar oğlu 
765. Şiraslanov Qoca İsa oğlu 
766. Şirinov Elşən Eldar oğlu 
767. Şirinova İradə Akif qızı 
768. Şirinova Sahilə Akif qızı 
769. Şükürov Akif Rəsul oğlu 
770. Şükürov Murad Əliş oğlu 
771. Şükürov Tahir Zakir oğlu 
772. Şükürov Vaqif Rəsul oğlu 
773. Şükürov Vəkil İsfəndiyar oğlu 
774. Şükürova Əntiqə İsfəndiyar qızı 
775. Tağıyev Elvin Balış oğlu 
776. Tağıyev Mübariz Alış oğlu 
777. Tağıyev Müzəffər Balış oğlu 
778. Tağıyev Ziya Balış oğlu 
779. Tağıyeva Məxmər Alış oğlu 
780. Tağıyeva Nərminə Alış qızı 
781. Talıbov Rahim Xudaverdi oğlu 
782. Talıbova Ağca Alxan qızı 
783. Usubov Elşad Kamran oğlu 
784. Usubov Əliyar Kamran oğlu 
785. Usubov Səyavuş Ramiz oğlu 
786. Usubov Zahir Əbilqasım oğlu 
787. Usubov Zakir kamran oğlu 
788. Usubova Şərqiyyə Usub qızı 
789. Vəliyev Ağasəf Zakir oğlu 
790. Vəliyev Əli İmran oğlu 
791. Vəliyev Əvəz Əlabbas oğlu 
792. Vəliyev Firdovsi Fazil oğlu 
793. Vəliyev Kamil Şahmar oğlu 
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794. Vəliyev Zahid Nəcib oğlu 
795. Vəliyev Zakir Yusif oğlu 
796. Vəliyeva Əzizə Əlabbas qızı 
797. Vəliyeva Güldanə Zakir qızı 
798. Vəliyeva Nazilə Kamil qızı 
799. Vəliyeva Zəhra Əlabbas qızı 
800. Yusifov Hamlet Məhyəddin oğlu 
801. Yusifov Həmid Məhyəddin oğlu 
802. Yusifova Natəvan Pənah qızı 
803. Zamanov Azad Novruz oğlu 
804. Zamanov Elxan Firudin oğlu 
805. Zamanov Elnur Firudin oğlu 
806. Zamanov Firudin Əliş oğlu 
807. Zamanov Novruz Qulu oğlu 
808. Zamanova Firuzə Firudin qızı 
809. Zamanova Xalidə Novruz qızı 
810. Zamanova Nuridə Novruz qızı 
811. Zeynalov Eldar Aslan oğlu 
812. Zeynalov Məcnun Zaman oğlu 
813. Zeynalov Məhəmməd Məsi oğlu 
814. Zeynalov Məhəmməd Mikayıl oğlu 
815. Zeynalov Nadir Aslan oğlu 
816. Zeynalov Osman Bahadır oğlu 
817. Zeynalov Tahir Bahadır oğlu 
818. Zeynalov Tofiq Aslan oğlu 
819. Zeynalova Aynurə Tofiq qızı 
Siyahı tam deyil…. 
RUHLARI ŞAD OLSUN! 
Mənbə: Vüsal Ağa 
* Bu qəbildən olan siyahıların dəqiqləşdirilməsi bütün itkinlərimiz 
haqqında tam dəqiq məlumat əldə etdikdən sonra başa çatacaq. 
 

HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ 

https://www.facebook.com/vusal.agayev.5?__cft__%5b0%5d=AZWiyV2uwU9AEACiLy2Fz8GmlE4ErWRaU24gei2yYTEW5c8TFdsZn0hfM_gheUJQl-2Y4jVX4wX1EXDU2mbGnzvfN1Or3ZT-7dh0VAYFra2QCzZz5KGubMRbouEW3pA78Bs&__tn__=-%5dK-R
https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/
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          Rəssam: Natiq NƏCƏFZADƏ 
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